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Cuvânt înainte

Sarea a jucat, ºi joacã în continuare, un rol deosebit de important în evoluþia societãþii
umane. Dincolo de utilitatea practicã a acestui mineral trebuie subliniat ºi faptul cã, în societãþile tradiþionale, atât în cele din trecutul îndepãrtat, cât ºi în cele din prezent, i se atribuie
ºi o serie de proprietãþi imaginare, simbolistica sãrii fiind foarte variatã. Pretutindeni, din cele
mai vechi timpuri pânã în ziua de astãzi, sarea a fost consideratã ca element primordial,
purificator, ca simbol al vitalitãþii, sãnãtãþii, bogãþiei, ospitalitãþii ºi frãþiei. Aceastã simbolisticã a generat o multitudine de manifestãri magico-religioase, fiind parte componentã a unor
ritualuri diverse de purificare, de aflare a viitorului, de sfinþire, de aflare a ursitei, de protecþie
împotriva blestemelor ºi farmecelor, de descântec, dar ºi parte componentã a unor ritualuri
negative, cum ar fi farmecele din magia neagrã.
România este o þarã ale cãrei resurse naturale de sare sunt dintre cele mai bogate ºi
din lume ºi uºor accesibile. Pe de altã parte, majoritatea teritoriilor ce înconjoarã spaþiul
românesc sunt, fie lipsite, fie extrem de sãrace în acest mineral. Toate acestea au contribuit
la rolul deosebit al surselor de sare din þara noastrã în aceastã parte a Europei, ea fiind
folositã în decursul mileniilor nu numai pentru nevoile populaþilor locale, dar ºi pentru cele
ale comunitãþilor din spaþii mai mult sau mai puþin îndepãrtate. Mãrturiile privind
exploatarea sãrii din România sunt cele mai vechi din lume. În multe zone ale României,
bogate în sare, spre deosebire de multe þãri europene, oamenii ºi astãzi folosesc metode
tradiþionale de extragere, prelucrare ºi utilizare a sãrii, perpetuând practici ºi atitudini legate
de acest mineral moºtenite din cele mai vechi timpuri, chiar dacã originile ºi semnificaþiile
primare ale acestora s-au pierdut în negura timpurilor, iar credinþa oamenilor în ele scade
treptat.
Cu toate acestea, în România, spre deosebire de multe alte þãri europene bogate în
sare, atât preocupãrile de cercetare privind relaþia dintre sare ºi om cât ºi cele de expunere
publicã a acestora sunt mult mai puþin dezvoltate. În societatea româneascã încã nu existã
înþelegerea cuvenitã a importanþei patrimoniului natural referitor de diverse manifestãri ale
sãrii, precum ºi cel cultural ce vizeazã practici ºi credinþe umane legate de acest mineral.
Numeroasele urme arheologice ale vechilor exploatãri saline, manifestãrile materiale ºi imateriale în cultura popularã legatea de exploatarea, prelucrarea ºi utilizarea sãrii, nu beneficiazã încã de protecþia cuvenitã din partea societãþii în ansamblul sãu, nici din partea comunitãþilor locale ºi nici din partea structurilor statului abilitate în domeniu.
În ultimii ani o serie de instituþii muzeale din România (Muzeul Carpaþilor Rãsãriteni,
Muzeul de Istorie ºi Arheologie Piatra-Neamþ, Muzeul Judeþean Buzãu, Complexul Muzeal
Judeþean Bistriþa-Nãsãud), au efectuat cercetãri etnografice, arheologice, precum ºi cele din
sfera ºtiinþelor naturii, privind manifestãrile saline, exploatarea acestora din cele mai vechi timpuri. Specialiºtilor români li s-au alãturat ºi cercetãtori din Marea Britanie (Prof. Anthony F.
Harding ºi dr. John Chapman) ºi Franþa (Olivier Weller). Mai mult, forurile ºtiinþifice de prestigiu mondial, Academia Britanicã ºi Centrul Naþional de Cercetãri ªtiinþifice din Franþa au alocat fonduri importante pentru susþinerea acestor cercetãri.
Ca urmare a acestor cercetãri, la iniþiativa Muzeului Carpaþilor Rãsãriteni, a fost conceputã ºi realizatã expoziþia “Sarea, Timpul ºi Omul”. Aceastã expoziþie n-ar fi putut fi orga7
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nizatã fãrã implicarea efectivã a multor altor instituþii muzeale din þarã, care, dincolo de
oferirea exponatelor aflate în patrimoniul lor, s-au implicat în toate etapele organizãrii acesteia. Partenerii Muzeului Carpaþilor Rãsãriteni în realizarea acestui proiect au fost:
Complexul Muzeal Judeþean Neamþ (Director Gheorghe Dumitroaia), Muzeul Judeþean
Buzãu (Director Doina Ciobanu), Complexul Muzeal Bistriþa-Nãsãud (Director Mircea
Prahase), Complexul Muzeal Bucovina (Director Constantin Emil Ursu), Muzeul Brãilei
(Director Ionel Cândea), Muzeul Naþional Brukenthal, Muzeul de Istorie ºi Muzeul de
Istorie Naturalã - Sibiu (Director Sabin Adrian Luca), Muzeul Etnografic al Transilvaniei Cluj (Director Simona Munteanu), Muzeul Judeþean Ialomiþa - Slobozia (Director Florin
Vlad), Muzeul Judeþean de Istorie - Braºov (Director Radu ªtefãnescu), Muzeul Judeþean
Maramureº - Baia Mare (Director Grigore Man), Muzeul Judeþean de ªtiinþele Naturii
Prahova - Ploieºti (Director Emilia Iancu), Muzeul Naþional al Unirii Alba Iulia (Director
Gabriel Tiberiu Rustoiu), Muzeul Naþional Secuiesc, Sf. Gheorghe (Director Vargha Mihaly),
Muzeul Maramureºului - Sighetul Marmaþiei (Director Mihai Dãncuº), Arhivele Naþionale
(Director Corneliu Mihail Lungu): Direcþiile Judeþene ale Arhivelor Naþionale Covasna - Sf.
Gheorghe (Director Ioan Lãcãtuºu), Cluj (Director Ioan Drãgan), Bacãu (Director Vilicã
Munteanu), Braºov (Director Elisabeta Marin), Mureº (Director Liviu Boar) ºi Sibiu
(Director Alexiu Tatu), cIMeC (Director Dan Mihai Matei).
Scopul principal al acestei expoziþii a fost acela de a oferi publicului din România
rezultatele cercetãrilor efectuate pânã în prezent privind cele mai reprezentative vestigii geologice, botanice, arheologice, etnografice ºi istorico-documentare privind manifestãrile naturale ale sãrii ºi rolul acestui mineral în cultura ºi civilizaþia pe teritoriul României. Credem cã
publicul din România, precum ºi numeroºii vizitatori ai þãrii noastre, meritã cu prisosinþã sã se
bucure de o expoziþie dedicatã uneia dintre cele mai de preþ resurse naturale ºi culturale ale
þãrii noastre.
Vestigiile arheologice privind diverse aspecte ale exploatãrii sãrii ºi implicaþiile acesteia, descoperite pânã acum în Europa (mai ales în Austria, Germania, Marea Britanie,
Franþa, Polonia ºi Spania) sunt numeroase ºi în general sunt bine cunoscute, atât specialiºtilor, cât ºi publicului larg. Acestei tematici, în multe þãri, îi sunt dedicate expoziþii muzeale
ºi chiar muzee specializate, volume de studii, albume, pliante ºi numeroase pagini web. În
aceste condiþii, pare paradoxal cã, deºi România este o þarã dintre cele mai bogate din lume
în ceea ce priveºte resursele de sare, deºi poziþia sa geograficã o recomandã drept una dintre cele mai solicitate provincii salifere pentru întinsele teritorii din Europa de est, sud-est ºi
centralã, interesul din partea specialiºtilor (arheologi, etnologi, istorici, antropo-logi) pentru
civilizaþia sãrii este mult mai redus, în comparaþie cu multe þãri ale lumii. Iar preocupãrile de
protejare ºi valorificare a patrimoniului cultural ºi natural legat de aceastã te-maticã - situri
arheologice, urme de saline antice ºi medievale, fântâni de apã sãratã ºi altele - lipsesc
aproape cu desãvârºire. Astfel, situl arheologic de la Bãile Figa, judeþul Bistriþa-Nãsãud, unul
dintre cele mai strãlucite monumente ale exploatãrii preistorice a sãrii din Europa, se aflã în
real pericol de distrugere prin amenajarea în acel loc a unei staþiuni bal-neare. O serie de alte
astfel de vestigii sunt periclitate ºi de factorii naturali. Astfel, la Sãsarm - “Valea Slatina”
(jud. Bistriþa-Nãsãud), Praid - Mina Veche ºi Sânpaul - “Mina Romanã” (jud. Harghita) ºi
multe altele, eroziunile ºi alunecãrile de teren deja au distrus cea mai importantã parte a
acestor monumente ale naturii ºi civilizaþiei. Fântânile de apã sãratã, încã destul de
numeroase în þara noastrã, multe dintre ele fiind adevãrate monumente ale arhitecturii populare, sunt ºi ele în pericol.
Expoziþia a fost conceputã ca una itinerantã. În perioada 1 decembrie 2006 - 30
decembrie 2008 ea va fi gãzduitã de mai multe muzee din þarã. Sperãm cã ea se va bucura
de interesul cuvenit din partea vizitatorilor ºi va avea ecouri pozitive. Totodatã, organizatorii
8
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intenþioneazã ca, pe mãsura dezvoltãrii cercetãrilor, într-un viitor cât mai apropiat, sã-i dea
acestei expoziþii anvergurã europeanã, prin îmbogãþirea ei cu noi exponate ºi prin itinerarea
sa în alte þãri europene.
Întregul proiect a fost coordonat de Valeriu Cavruc ºi Andrea Chiricescu de la
Muzeul Carpaþilor Rãsãriteni, însemnatã contribuþie la conceperea ºi realizarea acesteia
aducându-ºi întreg colectivul acestei tinere instituþii. Contribuþii importante ºi-au adus
cercetãtorii, muzeografii ºi conservatorii din toate muzeele implicare în acest proiect: Mugur
Andronic (CMB); Dan Buzea (MCR); Ioan Chintãuan (CMBN); Doina Ciobanu (MJB);
Janeta Ciocan (MJM); Horia Ciugudean (MNUAB); Viorel Ciuntu (MINS); Gabriela
Cloºcã (MB); Mirela Cotruþã (MCR); Aurelia Cozma (MIS); Ioana Dãncuº (MMSM);
Mihai Dãncuº (MMSM); Mariana Daneº (MIS); Grigore Hotico (MMSM); Dan Ivãnuº
(MBS); Mihaela Mãnãrãzan (MJM); Dorel Marc (MCR); Livia Marc (MCR); Ion Mareº
(CMB); George Marinescu (CMBN); Gheorghe Matei (MJI); Cristian Micu (MET);
Roxana Elena Munteanu (MIAPN); Maria Ocrain (MJªtNP); Sanda Peter (MJM); Lucia
Pop (MJM); Elena Renþa (MJI); Alexandru Stãnescu (MJIB); Olga ªerbãnescu (MNBS);
Rodica Vasile (MJªtNP). Fotografiile au fost realizate de Kinga Ugron (MCR) iar conservarea obiectelor de patrimoniu întrunite în aceastã expoziþie a fost asiguratã de conservatorii
Mirela Cotruþã ºi Eugenia Filip (MCR).
Organizatorii mulþumesc tuturor celor care au contribuit la realizarea acestei expoziþii ºi a acestui catalog, pentru întreg sprijinul, încrederea ºi înþelegerea acordate.
Ne exprimãm gratitudinea faþã de membrul Academiei Britanice, Profesorul Anthony
F. Harding, care a stimulat interesul specialiºtilor din Transilvania pentru exploatarea pre- ºi
protoistoricã a sãrii, a înlesnit sprijinirea acestui proiect de cãtre Academia Britanicã, iar în
ultimii ºase ani a participat efectiv la cercetãrile de teren, împãrþind, alãturi de cercetãtorii
din România, toate dificultãþile acestora.
Nu în ultimul rând, mulþumirile noastre sunt îndreptate ºi cãtre Ministerul Culturii ºi
Cultelor care, înþelegând importanþa acestui proiect, i-a acordat sprijinul necesar.
Valeriu Cavruc
Andrea Chiricescu
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Manifestãrile saline din România
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Sarea gemã din extra- ºi intracarpaticul României

Progresele tehnice înregistrate pânã astãzi ne permit o abordare ºtiinþificã a masivelor
de sare. Putem discuta punctiform despre un anume masiv de sare, despre evoluþia sa geologicã, eventual de istoria exploatãrilor sau de aspectul socio-economic in contextul vremurilor istorice. Putem însã, privi la nivel global sarea gemã, având în vedere faptul cã ea a
fost identificatã atât pe areale continentale cât ºi pe areale marine (Marea Mediteranã,
Marea Roºie, Marea Neagrã) ºi oceanice. Masivele de sare cunoscute astãzi se încadreazã
din punct de vedere spaþial pe areale de sute de mii de km2 cunoscute in literatura geologicã
ca mari bazine salifere.
Formarea marilor bazine salifere reprezintã mai multe etape din istoria geologicã a
pãmântului, în care regiuni mari de pe glob au avut în mare parte acelaºi cumul de condiþii
geologice. In categoria marilor bazine salifere de pe glob se pot include: depresiunea
Precaspicã a Platformei est Europene centrale; depresiunea Mãrii Nordului a Platformei
Europei centrale; depresiunea Premexicanã (Golf Coast) a Platformei Americii de Nord;
depresiunea Gabon a Platformei Africane. Aceste bazine se aseamãnã printr-o poziþie geotectonicã similarã: sineclize marginale ale platformelor; tipul suboceanic al scoartei pâmântului; ºesuri de acumulare; adâncime mare de pânã la 20-25km a fundamentului; coperta
mare de roci sedimentare ºi nu în ultimul rând prezenþa unei activitãþi vulcanice submarine
în imediata apropiere. Marile bazine salifere sunt întâlnite: în regiuni de platformã (Marea
Nordului, Preuralian, Michigan); în regiuni de rift (Doneþ, Marele rift est african); pe margini pasive (Gabon); pe margini active (asiatic, est Pacific); de coliziune (Precaucazian,
Carpatic) ºi intramontane (Bazinul Transilvaniei, Fergana, º.a.).
Pentru arealul extra- ºi intracarpatic au fost identificate cca 200 masive de sare de
vârste diferite: secvenþa de Cartojani - datatã Permian ( dupã D. Paraschiv -1981), secvenþa de
Chiriacu - datatã Triasic-Anisian superior/Ladinian-(dupã D. Paraschiv -1981), secvenþa de
Vadu - datatã Jurasic 3/ Cretacic 1(dupã L. Drãgãnescu - 1996), formaþiunea saliferã inferioarã
- datatã Burdigalian (dupã Gr. Popescu ºi al. - 1973) ºi formaþiunea saliferã superioarã - datatã
Badenian-Langhian (dupã Gr. Popescu ºi al.-1973).
În spaþiul extracapatic au fost întâlnite în foraje primele trei secvenþe salifere, iar în
aflorimente, foraje ºi lucrãri miniere, formaþiunile salifere inferioarã ºi superioarã. În spaþiul intracarpatic, s-a identificat doar formaþiunea saliferã superioarã. Prezentarea succintã a
sãrii extracarpatice se regãseºte în tabelul anexat.
Pentru intracarpatic (Transilvania) avem zãcãminte apartinând formaþiunii salifere
superioare. Dacã in extracarpatic cel mai mare zãcãmânt de sare are rezerve de 22.000 mil
tone (Foleºti) în intracarpatic, acestea sunt de foarte mari dimensiuni cu rezerve la fel de
mari(Sãrmãºel ºi Vaidei-Ogra de câte 100.000 mil tone, Turda cu 66.000 mil tone, Ocna
Sibiului cu 61.000 mil tone, est Praid cu 50.000 mil tone). În zona vesticã a Transilvaniei sunt
cunoscute masivele : Ocna Dej, Nireº Est, Nireº Vest, Sânmãrghita, Petreºti-Salatiu, Nord
Gherla, Sud Gherla, Sic, Gãdãlin, Apahida, Aiton, Cojocna, Valea Florilor, Turda, Viiºoara,
D. Dumbravei, Tiur, Pãuca, Ocna Mureº, Acniºoara Blaj, Pãnade, Mãnãrade, Ocna Sibiului.
Central sunt cunoscute masivele: Enciu, Feldioara, Ceapa, Beudin-Strugureni, Zoreni,
Miceºti, Sãrmãºel, Milaº, Milãºel, Zãu de Câmpie, Ulioº, Sincai, Mãdãrãs, Copand, Vaidei13
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Ogra, Ernei, Sinmiclãuº, Tãuni, Cetatea de Baltã, Corunca, Magherani, Saroº, Sângeorgiu de
Pãdure, Simoneºti, Sighiºoara, Daia, Nocrich, Apaºu, Daia - Odorhei, Beia, Fiºer, Buneºti,
Grânari, Vãleni, Rupea, Gibert. Pentru zona esticã avem identificate urmãtoarele masive de
sare: Dumitra, Mogoºani, Sieu Sfântu, Figa, Iad, Blãjeni, Cãila, Sãrãþel, Albeºtii-Bistriþei,
Pinticu-Uila, Sacalu-Ideciu, Jabeniþa, Praid, Sovata, Orºova, Corund, Est Praid, Odorhei,
Brãdeºti, Comãneºti, Mãrtiniº, Lueta, Mereºti, Sânpaul, Caþa, Mercheaºa. În Maramureº
sunt cunoscute: Coºtiui, Vad ºi Ocna Sugatag.
Am identificat un numãr de 45 de masive de sare - inventariate ca zãcãminte de sare
(ca urmare a exploatãrii lor), din antichitate ºi pânã în prezent. Multe dintre acestea au avut
o existenþã efemerã, altele au avut o continuitate a exploatãrii din antichitate ºi pânã în
prezent. Pe acelaºi masiv de sare au existat în timp ºi câte 10-20 de exploatãri.
Exploatãri cunoscute din antichitate sunt: Ocna Slatina, Coºtui, Ocna ªugatag, Rona,
Ocna Dej, Sãrãþel, Sic, Ciceu, Iliuºa, Mãºtur, Turda, Ocna Mureº, Domneºti, Caianu Mare,
Cuzdioara, Vireag, Reteag, Ocna ªugatag, ªintereag, Chiuza, Tau, Beclean, Sovata,
Mogosmat, Mãrtiniº, Sânpaul, Rupea, Ocna Sibiului, Ocnele Mari, Bozasca. Exploatãrile
evului mediu identificate sunt: Grozeºti, Nord Valea Sãrii, Sud Valea Sãrii, ReghiuAndreiaºu, Bisoca (Picineaza), Ruºavãþ (Sarea lui Buzãu), Ariceºti, Ghitioara (AniniºuSãraru), Teiºani, Telega, Doftana, Bãicoi, Ocniþa, Praid, Slãnic Prahova, Tg. Ocna, Cacica.
Dintre acestea, azi se mai aflã în exploatare 7 (Slãnic Prahova, Ocnele Mari, Tg. Ocna ºi
Cacica - în extracarpatic ºi Ocna Mureº, Ocna Dej ºi Praid - în intracarpatic).
Un loc aparte in istoria sãrii îl ocupã sãrãriile de la malul Mãrii Negre: Tuzla, Cetatea
Albã-Soani ºi Martaza (cu date evidenþiate între 1889-1937) din sudul Basarabiei precum ºi
cele din lacul Tuzla (Dobrogea).
Metodele de exploatare a sãrii se pot clasifica astfel: metode din perioada dacoromanã, exploatãri în formã de clopot, exploatãri sistematice, exploatãri cu camere ºi pilieri
(pãtraþi, dreptunghiulari), în soluþie ºi prin evaporare din apele Mãrii Negre. Prezenþa în
imediata apropiere a suprafeþei a numeroase masive de sare a favorizat de-a lungul timpului
existenþa a numeroase exploatãri de sare. Mai întâi au fost observate mici aflorimente care
au permis executarea unor excavaþii rudimentale, dupã care s-au amenajat mici exploatãri.
In imediata apropiere a lor au apãrut aºezãri umane. Considerãm cã prezenþa în afloriment
a zeci de masive de sare ºi multitudinea izvoarelor sãrate a reprezentat un factor esenþial de
coagulare de populaþii în spaþiul intra ºi extracarpatic. Masivele de sare (la care se adaugã ºi
bogãþia în aur a subsolului carpatic) reprezintã factorul principal al relaþiilor socio-economice ce caracterizeazã migraþia populaþiilor in antichitate.
Liviu Drãgãnescu
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Sarea ºi manifestãrile saline din zona Carpaþilor Rãsãriteni

Sarea ºi manifestãrile legate de apariþia ei la suprafaþã sau în apropierea ei, sunt
cunoscute de foarte mult timp, ele fiind utilizate de primele comunitãþi umane.
Studiul lor are ºi el o vechime considerabilã, motiv pentru care puþine elemente ale
acestui complex au rãmas necunoscute sau puþin cunoscute. Paginile care urmeazã constituie un plus de cunoaºtere zonalã a unei bogãþii cunoscute, axatã pe exploatarea ºi utilizarea
preindustrialã, arhaicã ºi tradiþionalã a sãrii, apei sãrate ºi a plantelor de sãrãturã.
Sarea, mineral ºi rocã în acelaºi timp, apare la suprafaþã în vestul Carpaþilor Orientali
sub formã masivã, în câteva puncte situate pe un aliniament paralel cu bordura montanã. Lor
li se adaugã punctele în care sarea masivã se aflã la o oarecare adâncime, sub o cuverturã centimetricã sau chiar metricã de sedimente actuale, iar la suprafaþã sunt numai manifestãrile care
certificã prezenþa ei-izvoare sãrate, bãlþi cu apã ºi nãmol sãrat, plante specifice sãrãturilor.
Sarea gemã (sarea de bucãtãrie, halitul), apele sãrate (ape clorosodice, clorurosodice,
muriatice, murãtoare), eflorescenþele saline ºi plantele halofile, formeazã un aliniament
marcat din loc în loc de o concentrare a acestor manifestãri (Figa, Sãsarm, Blãjenii de Jos
(jud. Bistriþa-Nãsãud), Coºtiu (jud. Maramureº), Orºova (jud. Mureº) ºi de amenajãri balneoterapeutice (Ocna ªugatag - jud. Maramureº; Sãrãþel - jud. Bistriþa-Nãsãud; Ideciu de
Jos, Jabeniþa - jud. Mureº).
În câteva locuri: Ocna ªugatag; Coºtiui; Praid (jud. Harghita), au existat exploatãri de
sare în subteran. La Praid se exploateazã ºi azi.
Exploatãri de sare la suprafaþã, exploatãri arhaice de mici dimensiuni, au existat în
majoritatea suprafeþelor salifere. Microrelieful suprafeþelor respective, cu numeroase escavaþii sau surpãri (prãbuºiri), ocupate azi de bãlþi, mlaºtini cu apã dulce sau numai vegetaþie
specificã unei umiditãþi ridicate, prezente în sãrãturile de la Coºtiui, Ocna ªugatag, Figa,
Jabeniþa, Orºova, certificã exploatarea anticã, la suprafaþã, a sãrii în excavaþii cu diametre
cuprinse între 4 ºi 15 m, iar adâncimi de pânã la 10 m; aºa zisele “gropi de sare”.
Sãrãturile din estul Transilvaniei sau vestul Carpaþilor Rãsãriteni, sunt manifestãri ale
unor zãcãminte existente, în adâncime, pe toatã suprafaþa bazinului, iar la zi, în câteva
puncte ce urmãresc marginea montanã pe un aliniament “diapir”.
Cute ºi falii, datorate miºcãrilor tectonice, au condus la o migrare a sãrii înspre
suprafaþã, formând masive de forme ºi mãrimi diferite, în multe locuri, exploatabile.
Cunoaºterea ºi exploatarea sãrii sau a manifestãrilor generate de prezenþa ei la suprafaþã sau
în apropierea acesteia, dateazã dintr-o perioada preistoricã.
Exploatarea ºi utilizarea anticã a acestei bogãþii, formate în urmã cu aproximativ 13,4
milioane de ani respectiv în Badenian (vielician), în Bazinul Transilvaniei, a lãsat “urme”.
Aceste “urme” constau în unelte, obiecte, obiceiuri, tradiþii ºi înscrisuri.
Consideraþii generale
Clorura de sodiu, cunoscutã sub diferite denumiri - sare, sare de bucãtãrie, sare gemã,
halit - este mineral ºi rocã, sau este o rocã monomineralã, care s-a format alãturi de alte roci
sedimentare, în urmã cu aproximativ 13-14 milioane de ani.
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Sarea s-a depus iniþial în strate orizontale, între alte strate de roci ºi ulterior, datoritã
miºcãrilor tectonice ºi plasticitãþii ei, s-a concentrat pe anumite linii de slabã rezistenþã ale
stratelor de roci, formând corpuri de forme diferite (lamelare, ovoidale, pene, masive etc.)
care alcãtuiesc azi aliniamente de zãcãminte de sare.
Astfel în Transilvania, sarea apare atât în adâncime, sub formã stratiformã, cu grosimi
de sute de metri, cât ºi la suprafaþã sau în apropierea ei, ca aliniamente diapire (zone axiale ale
cutelor anticlinale), atât în estul cât ºi în vestul bazinului, cu legãturi între ele, la nord ºi sud.
Primul facies salin din Bazinul Transilvaniei aparþine Miocenului inferior ºi apare la
Colibiþa (jud. Bistriþa-Nãsãud). Celui de-al doilea facies salin, aparþinând Badenianului
mediu (Vielician), îi atribuim toate celelalte masive de sare din Transilvania. Din punctul
nostru de vedere, ºi faciesul salin de la Colibiþa, acoperit cu multe decenii în urmã ºi care îºi
face cunoscutã prezenþa numai prin izvoare sãrate, aparþine tot Badenianului mijlociu; miocenului inferior îi aparþin numai zãcãmintele din estul Carpaþilor Orientali.
Saliferul Carpaþilor Rãsãriteni începe din nord, din depresiunea intracarpaticã a
Maramureºului, situatã la marginea Carpaþilor de nord-est, depresiune separatã de Bazinul
Transilvaniei prin Munþii Rodnei ºi masivele eruptive Þibleº ºi Gutâi.
Grupul acesta nordic de manifestãri saline este alcãtuit din saliferul de la Coºtiui,
Ocna ªugatag, Ieud, Dragomireºti, Sãliºtea de Sus, iar formaþiunile geologice care apar la
suprafaþã aici, aparþin “Formaþiunii de Ocna Dejului” (Mészáros, 1991, Filipescu, 2001)
(NN5, M6), Badenian mediu.
Badenianul din Bazinul Maramureº avea legãturi cu cel din Bazinul Transilvaniei,
legãturi probate atât prin formaþiunile “Grupului de Câmpie” (Filipescu, 2001), respectiv
“Formaþiunea de Dej” (Popescu, 1970; Filipescu, 2001), asimilatã cu “Complexul Tufului de
Dej” (Moisescu and Popescu, 1967) cât ºi prin “Formaþiunea de Ocna Dejului” (Mészáros,
1991, Filipescu, 2001).
Înspre sud, la interiorul arcului carpatic, respectiv în vestul Carpaþilor Orientali, saliferul îºi continuã apariþia la suprafaþã în axul unor cute anticlinale, unele de tip diapir, pe
aliniamentul Dumbrãviþa, Sãsarm, Mintiu, Tãure, Blãjenii de Jos, Caila, Valea Mãgheruºului,
Cepari, Dumitra, Slãtiniþa, Josenii Bârgãului, Bistriþa Bârgãului, Livezile, Sãrata, Sãrãþel,
Albeºtii Bistriþei, Pinticu Tecii (toate din jud. Bistriþa-Nãsãud), Botoº, Ideciu de Jos,
Jabeniþa, Orºova, Sovata (jud. Mureº), Praid (jud. Harghita), ajungând pânã în extremitatea
sud-esticã a Depresiunii Transilvaniei.
Dintre ocurenþele saline menþionate unele se caracterizeazã prin prezenþa plantelor
halofile, izvarelor ºi bãlþilor cu apã sãratã, nãmolurilor sãrate, fântânilor cu apã sãratã ºi a
sãrii masive la zi; numãrul lor este mic (Sãrata, Sãrãþel, Coºtiui, Ocna ªugatag, Orºova,
Sovata, Praid). O a doua categorie sau grupã o formeazã suprafeþele saline cu plante halofile,
izvoare sãrate, fântâni cu apã sãratã, bãlþi ºi nãmoluri sãrate. A treia categorie ºi ultima,
include locurile cu plante halofile ºi eflorescenþe saline.
În a doua categorie intrã majoritatea ocurenþilor saline din vestul Carpaþilor Orientali
ºi de acestea sunt legate utilizãrile apei sãrate ºi a nãmolurilor sãrate, în tratamente, iar slatina în alimentaþia omului ºi animalelor.
Primele douã categorii sunt cele care au determinat apariþia timpurie a exploatãrii ºi
utilizãrii preindustriale a sãrii ºi apelor sãrate (slatina, saramura, murãtoare) în alimentaþie
ºi terapeuticã.
Numãrul exploatãrilor de sare în subteran este mic; dupã închiderea minei de la
Coºtiui a rãmas numai aceea de la Praid.
Ceva mai mare este numãrul staþiunilor balneoterapeutice care utilizeazã apa sãratã
ºi nãmolul sãrat. Majoritatea lor sunt de interes local - Coºtiui, Sãrãþel, Jabeniþa, Ideciu ºi
numai douã - Ocna ªugatag ºi Sovata sunt de interes naþional, ca staþiuni, dar ca potenþial
18

www.cimec.ro

terapeutic, toate au o valoare ce depãºeºte graniþele României. Existã ºi amenajãri simple
pentru tratament, la Pinticul Tecii (jud. Bistriþa-Nãsãud), de exemplu, dar în toate locurile cu
ape sãrate ºi nãmoluri terapeutice, localnicii ºi nu numai ei, fac tratamente fãrã asistenþã
medicalã.
Apa sãratã din vechile fântâni de slatinã, fântâni cãptuºite cu bârne groase de stejar ºi
acoperite cu o construcþie de lemn tot atât de solidã ºi durabilã, este folositã azi în alimentaþie nu numai de localnici ci ºi de producãtorii de telemea. Fântânile cu slatinã de la Mintiu,
Tãure ºi Dumitra (jud. Bistriþa-Nãsãud) dau, sãptãmânal, fabricilor de telemea, mii de litri
de apã sãratã.
Consideraþii geologice, geomorfologice
Sarea apare, la suprafaþã sau în adâncime, pe toatã întinderea Transilvaniei, formând
un orizont care aparþine “Formaþiuii de Ocna Dej” (Mészáros, 1991), de vârstã Badenian
medie (Vielician), formatã în urmã cu aproximativ 13,6 Ma (Balintoni and Petrescu, 2002).
Aflorimentele saline din Transilvania alcãtuiesc un aliniament care însoþeºte marginile bazinului/depresiunii. Afirmaþia cã existã douã aliniamente - unul vestic ºi altul estic este infirmatã de prezenþa saliferului la suprafaþã atât în nordul cât ºi în sudul Depresiunii
Transilvaniei. Ele nu urmãresc numai bordura vesticã ºi esticã; în sud se aflã, printre altele,
Ocna Sibiului, iar în nord Figa, Sãsarm etc. Masivele de sare de la Coºtiui, Ocna ªugatag nu
pot fi atribuite aliniamentului vestic, ci grupului nordic.
Presiunea litostaticã ºi miºcãrile tectonice au determinat apariþia cutelor anticlinale de
tip diapir, boltiri ale stratelor, care au un sâmbure de sare, ieºit la zi. Aceste diapire cu sâmbure de sare de forme ºi dimensiuni diferite; au generat prin ascensiunea sãrii la suprafaþã
nu numai manifestãrile saline menþionate ci ºi forme de relief specifice. Astfel prin ridicarea
sãrii, ridicare datoratã inclusiv plasticitãþii ei, stratele suprapuse au fost boltite ºi fracturate.
Aceastã “sfãrâmare” a stratelor din acoperiº a favorizat eroziunea apelor de suprafaþã,
fenomen ce a condus la orientarea apelor de suprafaþã spre acest loc, generând confluenþe.
Astfel de locuri de adunare a apelor datorate diapirismului sãrii întâlnim în toate zonele salifere, mai evident fiind la Sãrãþel, unde conflueazã Bistriþa ardeleanã ºi Budacul cu ªieul.
O altã modificare morfologicã datoratã sãrii o constituie alunecãrile de teren.
Apariþia acestora o punem pe seama prezenþei argilelor salifere ºi a pantelor create prin
ascensiunea sãrii la suprafaþã.
Modificãri morfologice apar ºi în urma exploatãrii sãrii la suprafaþã sau în adâncime.
Rãmân în urma unei astfel de exploatãri, inclusiv prin surpare sau prãbuºire, gropi care în
timp au devenit lacuri cu apã sãratã, bãlþi, bãlþi mlãºtinoase sau au rãmas ca simple excavaþii
acoperite cu vegetaþie halofilã.
Prezenþa sãrii în apropierea suprafeþei provoacã alunecãri de teren, fenomene care
genereazã elemente geomorfologice vizibile. În aria nordicã a Carpaþilor Rãsãriteni, la
Coºtiui ºi Ocna ªugatag, modificãrile morfologice ºi geomorfologice se datoresc exploatãrii
sãrii în adâncime ºi la suprafaþã. La Coºtiui exploatarea sãrii în subteran a creat goluri subterane mari, dintre care unele s-au surpat determinând apariþia unor lacuri ºi au declanºat
alunecãri de teren. Asemãnãtor s-au petrecut lucrurile ºi la Ocna ªugatag, dar aici depresiunile de surpare sunt mici lacuri cu apã sãratã într-o suprafaþã geomorfologic stabilã.
O instabilitate a terenului, cu un mare grad de risc, este numai aceea de la Coºtiui,
unde deplasarea unor mase mari de marne ºi argile salifere, acoperite de nisipuri ºi pietriºuri
cu o mare permeabilitate, situate pe masivul de sare exploatat, a generat curgeri torenþiale
de noroi sãrat, valuri de alunecãri ºi bãlþi cu apã sãratã.
Locul de desprindere apare sub forma unui abrupt, iar mai sus de el se aflã case ºi
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gospodãrii ale localnicilor. Infiltrarea apelor dulci în perioade de ploi face ca fenomenul de
alunecare sã fie foarte activ ºi continuu.
Sarea, ca mineral ºi rocã, a modificat compoziþia chimicã a solului din locul de apariþie
a ei la zi sau în apropierea suprafeþei, determinând ivirea ºi dezvoltarea unei vegetaþii saline.
Astfel în zonele salifere întâlnim specii de plante specifice sãrãturilor, plante halofile care
dau o notã caracteristicã acestor suprafeþe sãrate. Frecvente sunt speciile Salicornia
herbacea, Artemisia salina, Gliceria distons var. salina.
Modificãrile în arealele salifere sunt frecvente ºi ele constau în: dispariþia unor bãlþi,
izvoare ºi fântâni sãrate; scãderea suprafeþelor cu eflorescenþe saline ºi plante halofile;
alunecãri de teren care schimbã locul de apariþie al izvoarelor sãrate, viituri cu aluviuni care
acoperã fântâni ºi bãlþi cu apã sãratã; amenajãri pentru curã etc.
La toate modificãrile zonelor salifere generate natural se adaugã cele survenite datoritã
intervenþiei umane. Impactul antropic s-a dovedit ºi se dovedeºte a fi deosebit de important,
atât din punct de vedere estetic, cât ºi din punct de vedere terapeutic ºi sigur, economic.
Exploatarea ºi utilizarea sãrii ºi a manifestãrilor saline din zona Carpaþilor
Rãsãriteni
Sarea (clorura de sodiu, sarea gemã, sarea de bucãtãrie) a avut ºi are, datoritã calitãþilor sale, o mare importanþã, în primul rând în alimentaþie. Este ºi motivul pentru care a
fost utilizatã începând cu Neoliticul timpuriu, perioadã din care avem dovezi cã se obþinea
sarea din apã sãratã, prin fierbere în vase de ceramicã. Metoda este folositã ºi în epoca
bronzului, dar i se adaugã spre sfârºitul acesteia ºi o alta, care folosea vase de lemn - troace
- pentru obþinerea sãrii din apa sãratã (slatinã, murãtoare).
Sarea obþinutã prin aceste metode se adaugã sãrii extrase din apariþiile ei la zi, în
masive. Metodele de exploatare a sãrii la suprafaþã erau diferite, aºa cum au devenit ulterior ºi acelea a exploatãrii sãrii în adânc, în mine de sare.
În aria Carpaþilor Orientali, în zona de contact a Depresiunii Transilvaniei (Podiºul
Târnavelor) cu munþii Gurghiu - Harghita, se aflã o structurã anticlinalã, o boltire a stratelor,
de tip diapir (cu sâmbure de sare), care cantoneazã un mare zãcãmânt de sare.
Acest zãcãmânt, reprezentat prin douã coloane diapire de sare, se aflã în sectorul
Sovata-Corund, la Sovata ºi Praid, ºi constituie cel mai potrivit exemplu de exploatare ºi valorificare a sãrii ºi apelor sãrate.
Orizontul evaporatic cãruia îi aparþine sarea din Transilvania este de vârstã Badenian
mijlocie (Vielician) ºi s-a format în intervalul 13,6-13,4 Ma (Balintoni and Petrescu, 2002)
odatã cu separarea Bazinului Transilvaniei de Bazinul Pannonic; el apare la suprafaþã, sub
forma unor masive de sare, atât la Sovata cât ºi la Praid.
La Sovata, sãrii masive care se aflã la suprafaþã, marcatã de ºãnþuiri, lapiezuri etc., ce
alcãtuiesc un pseudocarst interesant, i se asociazã lacurile (“Ursu”, “Aluniº”) ºi bãlþile cu apã
sãratã, cãrora li se adaugã nãmolul sãrat, eflorescenþe saline ºi plante halofile.
Lacurile sunt amenajate pentru bãi, iar apa sãratã în tratamente; Bãile de la Sovata
fiind cunoscute în þarã ºi strãinãtate pentru calitãþile terapeutice ale apelor ºi nãmolurilor
sale sãrate.
Sarea, de altfel, ca mineral, este terapeuticã ºi se foloseºte în curã sub trei forme; concentrat, obþinut prin evaporare din slatinã; slatinã ºi ca generator de climat salin.
La 8 km sud-est de Sovata se aflã celãlalt diapir de sare, care a strãpuns depozitele
mio-pliocene de la bordura cu eruptivul Gurghiu-Harghita ºi se gãseºte la suprafaþã sub
forma unui “munte de sare”. Este zãcãmântul cel mai important din Transilvania ºi unul
dintre cele mai mari din Europa. A fost exploatat de romani (posibil ºi anterior), aºa ca ºi
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cel de la Sovata, în excavaþii adânci (40-60m), apoi au extras sare toþi migratorii prin aceleaºi
metode.
Exploatarea subteranã a sãrii a început în anul 1762 ºi a continuat pânã azi.
Dacã la Sovata manifestãrile saline sunt protejate pe o arie de numai 8 ha, la Praid,
suprafaþa protejatã ca rezervaþie naturalã ocupã 60 ha. În schimb la Sovata numãrul lacurilor
saline este mai mare - 10 (Ursu, Aluniº, Berþ, Dulce, Mierlei, Negru, Roºu, Sãrat, ªerpilor,
Verde) ºi numai unul (Negru) s-a format într-o excavaþiune de exploatare romanã.
Alãturi de apele sãrate existã aici nãmol sapropelic ºi plante halofile, utilizate în
tratarea reumatismului ºi a bolilor ginecologice. Din anul 1960 se foloseºte în tratamente ºi
salina la Praid, iar acest tratament, numit greºit “speleoterapie”, este recomandat celor care
au probleme cu aparatul respirator. În spaþiul subteran respectiv, mutat în 1980 din vechea
minã Gheorghe Doja la orizontul “-50”, se aflã o bisericuþã, cu hramul Sfântul Nepomuk, în
care se fac slujbe.
Prezenþa sãrii ºi a manifestãrilor saline pot contribui la creºterea economicã a unei
zone ºi implicit la creºterea nivelului de trai al comunitãþilor respective. Valorificarea acestui potenþial ar conduce la dezvoltarea turisticã, iar impactul negativ al acestor bogãþii poate
fi diminuat s-au chiar eliminat.
Demn de semnalat este faptul cã neutilizarea manifestãrilor saline care apar la
suprafaþã (izvoare sãrate, fântâni cu apã sãratã, bãlþi cu apã sãratã, nãmoluri sãrate etc.) conduce la colmatarea lor, la îndulcirea apei din bãlþi prin izolarea fundului de sursa salinã prin
sedimente aduse de apele dulci de suprafaþã în perioadele ploioase. În acest fel prezenþa
sãrãturilor, odinioarã extinse ºi active, ne este semnalatã numai de vegetaþia halofilã.
Ioan Chintãuan
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Sursele de sare dintre Valea Sucevei ºi Valea Buzãului(*)

Cele mai importante zãcãminte de sare din România se concentreazã în depresiunile
pericarpatice (între valea Sucevei ºi valea Jiului), în depresiunea Transilvaniei ºi depresiunea
Maramureºului ºi sunt de vârstã miocenã. În exteriorul arcului carpatic, în platforma moldoveneascã ºi în cea moesicã se întâlnesc, în câteva puncte, zãcãminte de sare gemã datând din triasic, dar care nu prezintã importanþã economicã ºi nu sunt exploatate industrial.
În zona extracarpaticã dintre valea Sucevei ºi valea Buzãului formaþiunile de sare se
extind pe cca. 300 de kilometri lungime, concentrate în 53 de masive de sare. Aceste depozite
au luat naºtere prin evaporarea apelor marine pe parcursul Miocenului - în Acvitanian (formaþiunile inferioare) ºi Tortonian (cele superioare) - ºi au fost influenþate de miºcãrile tectonice care au avut ca rezultat crearea zonei subcarpatice. Datoritã plasticitãþii sale, sarea ºi-a
modificat poziþia stratigraficã de-a lungul timpului ºi a migrat spre suprafaþã prin strãpungerea stratelor acoperitoare, în timp ce unele zãcãminte au fost, în urma miºcãrilor tectonice, dislocate de fundament; formaþiunile saline au devenit, în acest ultim caz, neregulate,
incluzând enclave de steril care au redus puritatea sãrii. Structurile tectonice specifice în care
se dispun zãcãmintele de sare sunt: strat, pernã, stâlp diapir, lamã diapirã ºi lamã de rabotaj.
Compoziþia depozitelor ºi dimensiunile acestora sunt stabilite pe baza datelor
obþinute din foraje ºi a prospecþiunilor gravimetrice, în urma cãrora s-a observat cã
zãcãmintele de sare dintre valea Sucevei - valea Buzãului au suprafeþe de 2-5 Km ºi grosimi
de pânã la 5 km. Conþinutul de NaCl al depozitelor de sare acvitanianã este de 70-90%, în
compoziþia acestor depozite fiind prezente ºi impuritãþi, în timp ce sarea tortonianã este mai
curatã, având o concentraþie de 90-97% NaCl. Sarea ajunge la zi în aceste regiuni sub formã
de masive diapire sau sub formã de lame, marcate de prezenþa izvoarelor de apã sãratã.
La nord de valea Trotuºului sunt exploatate sursele saline sub forma izvoarelor, care
se regãsesc în numãr mare (peste 50) în depresiunile Tazlãu, Caºin, Cracãu-Bistriþa, Neamþ
ºi la nord de valea Moldovei. Între valea Trotuºului ºi Buzãu manifestãrile saline “la zi”
îmbracã forma masivelor sau a “malurilor de sare” - aflorimente ca cele care de întâlnesc în
nordul judeþului Buzãu, în zona Sãreni-Mânzãleºti-Bisoca, sau în Prahova, în preajma localitãþii Slãnic - din care sarea este tãiatã sau excavatã.
Printre acumulãrile de sare mai importante de pe unitatea pericarpaticã de la nord de
valea Trotuºului se numãrã zãcãmintele de sare acvitanianã Oglinzi, Sãrata-Bacãu, Scãriga ºi
zãcãmintele tortoniene Cacica ºi Buda-Buhuºi. Actualmente zãcãmintele de sare din
Moldova sunt exploatate industrial în salinele de la Cacica ºi Târgu Ocna, în paralel fiind
folositã (în mediul rural, dar nu numai) ºi apa sãratã a unor fântâni(**).
Zãcãmântul Cacica este situat la limita dintre unitatea pericarpaticã ºi platforma
moldoveneascã. Este constituit din douã lame de sare cu lungimi de 1600 - 2000 de metri,
lãþimea de 600 de metri fiecare ºi grosime de pânã la 250 de metri, totalizând un total de 238
milioane de tone de sare. Concentraþia sãrii de aici este de 84,71%. Pânã în 1785 resursele
de sare de la Cacica au fost exploatate prin mijloace tradiþionale, prin evaporarea apei sãrate
din izvoarele existente în zonã. De la data amintitã începe aici exploatarea industrialã a
zãcãmântului, iniþial prin extragerea mineralului cu târnãcoape, ciocane, dãlþi ºi pene de
oþel, iar din 1959 prin dizolvarea sãrii în bazine subterane.
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În apropiere de Cacica se aflã, pe teritoriul localitãþii Solca, mai multe izvoare de apã
sãratã, dintre care cel de la Slatina Mare, abundent ºi cu o concentraþie de peste 300g la litru,
face obiectul unei intense exploatãri tradiþionale.
Zãcãmintele Târgu Ocna ºi Gura Slãnic sunt exploatate în cadrul salinei Târgu Ocna.
Primul menþionat face parte dintr-o lamã de rabotaj ce se extinde pe direcþia nord-sud pe
circa 1 km ºi 600 de metri pe direcþia est-vest. Volumul estimat pentru rezervele de sare din
acest masiv este de 188 milioane tone cu un conþinut mediu de 97,89%. Zãcãmântul Gura
Slãnic este situat în raza satului cu acelaºi nume, la sud de valea Trotuºului. Reprezintã o
continuare spre sud a masivului Târgu Ocna, dar pe lângã sarea curatã specificã acestui din
urmã masiv, apare ºi o lamã de sare impurã. Pentru masivul Gura Slãnic a fost calculat un
volum de 493 milioane tone sare. Aceste zãcãminte au fost exploatate într-o formã organizatã începând din perioada medievalã, dar cu siguranþã rezervele saline din valea Trotuºului,
vizibile “la zi” au fost folosite cu mult înainte de crearea statului medieval Moldova. Pânã în
secolul al XIX-lea extragerea sãrii la Târgu Ocna se realiza în camere în formã de clopot,
pentru ca ulterior sã se introducã aici exploatarea cu ajutorul utilajelor, care continuã ºi
astãzi. În ocna de la Gura Slãnic se practicã exploatarea prin sonde, ce produc saramurã. În
paralel, în zonã sunt folosite ºi sursele de apã sãratã existente (unele captate ºi utilizate în
cadrul staþiunii balneare Slãnic Moldova).
Zãcãmântul Oglinzi. Datele forajelor ºi repartiþia izvoarelor cu apã sãratã aratã cã
existã aici o lamã subþire de sare, de maximum 130 de metri, care se dezvoltã dinspre TârguNeamþ spre nord-est pe circa 4 Km. În zãcãmânt sarea este impurã, cu o concentraþie de 7090% NaCl, dar din cristalizarea mineralului conþinut în apa izvoarelor sãrate de aici (unele,
cum este izvorul de la Lunca-Poiana Slatinei având o concentraþie de 347 g de sare la litru)
rezultã o sare curatã. Dintre sursele de apã sãratã din zona Oglinzi-Târgu Neamþ cea mai
intens folositã pentru uzul cotidian (alimentaþie ºi hrana animalelor) este fântâna de la LuncaPoiana Slatinei, în timp ce izvoarele de la Oglinzi sunt indicate mai ales în tratament balnear,
Bãile Oglinzi fiind recunoscute ºi frecventate mai ales în prima jumãtate a secolului XX.
În depresiunea Cracãu-Bistriþa se întâlnesc mai multe zãcãminte de sare de dimensiuni ceva mai mici, având toate vârstã tortonianã, punctate de apariþia la zi a unor izvoare
sãrate. Unul dintre aceste masive este cel de la Bãlþãteºti, cu un total estimat de 200 milioane
tone sare ºi cu o concentraþie de 70-80% NaCl. În zonã izvorãsc mai multe surse de apã
sãratã, captate ºi utilizate atât pentru uzul cotidian de cãtre populaþia din zonã, cât ºi, mai
ales, în scopuri balneare în cadrul staþiunii balneo-climaterice Bãlþãteºti.
În apropiere de Piatra-Neamþ alte izvoare de apã sãratã indicã prezenþa aproape de
suprafaþã a unor masive salifere. Menþionãm aici fântânile de apã sãratã de pe linia
Gârcina - Sãrata (Piatra-Neamþ) - Cut - Calu - Mastacãn, dupã care, spre sud se evidenþiazã, tot prin prezenþa izvoarelor sãrate, zãcãmintele de la Tazlãu, Schitu Frumoasa, SolonþCucuieþi, Moineºti. Ultimele amintite sunt situate în locuri mai greu accesibile, acest factor, precum ºi relativa apropiere de salina de la Târgu Ocna concurând la limitarea surselor
la o folosinþã localã.
Cel mai bogat zãcãmânt din apropierea oraºului Bacãu este cel aflat pe teritoriul satului Sãrata, la 10 Km sud-vest de reºedinþa de judeþ. Este o lamã de sare de vârstã acvitanianã, cu un volum estimat de 2,2 miliarde tone ºi cu un conþinut mediu de 97,2% NaCl. Iese
la zi sub forma unui izvor de slatinã, cu o concentraþie ridicatã. Sarea de aici a fost exploatatã
pentru o scurtã perioadã de timp la începutul secolului XX. Probabil de la acelaºi zãcãmânt
se alimenteazã ºi izvorul sãrat de pe teritoriul satului Slatina-Luncani, aflat la 9 Km nordvest de Sãrata, izvor a cãrui folosinþã s-a redus dupã 1989, ca urmare a antropizãrii puternice
a peisajului ºi a schimbãrii regimului proprietãþii.
La sud de valea Trotuºului apar acumulãri de sare de dimensiuni mai mari, dispuse pe
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mai multe aliniamente. Dintre acestea se remarcã zãcãmântul Paltin-Nistoreºti, situat pe
valea Zãbala, în judeþul Vrancea, care iese la zi de-a lungul faliei Vrâncioaia-Paltin. Forajele
ºi observaþiile de suprafaþã efectuate în zonã sugereazã existenþa unui mare corp de sare
diapir (cu o lungime de aprox. 10 Km), pentru care s-a apreciat o rezervã de cca. 22 miliarde
tone sare cu un conþinut de 80-90% NaCl.
Între valea Caºinului ºi Bisoca, pe o distanþã de aproximativ 80 Km, iviri la zi ale sãrii
sunt înregistrate pentru acumulãrile Rotileºti, Valea Sãrii, Reghiu-Andreiaºu ºi SãrileBisoca. Dintre acestea, primele trei, situate pe teritoriul judeþului Vrancea, sunt puse în evidenþã de prezenþa unor izvoare sãrate ºi prin aflorimente de sare ºi au fãcut în trecut obiectul unor exploatãri de micã amploare. Cel mai impresionant dintre masivele amintite este,
însã, cel de la Sãrile-Bisoca (jud. Buzãu), care afloreazã pe cca. 57 de hectare suprafaþã, cu
creste, doline ºi pereþi abrupþi de sare. Volumul de rezerve ale zãcãmântului este estimat la
cca. 13 miliarde tone.
Din cele prezentate mai sus se observã cã rezervele de sare din Moldova ºi nordul
Munteniei, prezente în numãr mare în special în zona subcarpaticã, sunt intens exploatate în
tot acest teritoriu, fie în formã cristalizatã, fie prin utilizarea apei sãrate a unor izvoare.
Roxana Munteanu
Gheorghe Dumitroaia

Note
* Dupã: Coriolan Stoica, Ion Gherasie, Sarea ºi
sãrurile de potasiu ºi magneziu din România, Editura
Tehnicã, Bucureºti, 1981; Marius Alexianu, Gheorghe
Dumitroaia, Dan Monah, Exploatarea surselor de apã
sãratã din Moldova: o abordare etnoarheologicã,

Thraco-Dacica, XIII, 1992, p. 159-167.
** Pentru fântânile de apã sãratã menþionate în
text sunt preluate rezultatele cercetãrilor de suprafaþã
efectuate de cãtre un colectiv de la Complexul Muzeal
Judeþean Neamþ.

Ilustraþia acestui articol se gãseºte în Imagini, la pagina 175
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Plante halofile din judeþul Bistriþa - Nãsãud

Din judeþul Bistriþa - Nãsãud, am determinat plante halofile în 19 localitãþi. Acestea
sunt, în ordine aleatorie: Blãjenii de Jos, Caila, ªieu Sfântu (com. ªintereag); Valea
Mãgheruº, Sãrãþel (com. ªieu-Mãgheruº), Sãrata (mun. Bistriþa); ªieu Odorhei; Monor;
Mintiu, Mogoºeni, Nimigea de Jos (com. Nimigea), Pinticul Tecii (com. Teaca), Neþeni,
Domneºti (com. Mãriºelu), Monariu (com. Budacu de Jos), Figa (or. Beclean), Cepari,
Dumitra (com. Dumitra).
În judeþul Bistriþa - Nãsãud, cresc 19 taxoni de plante halofile, care sunt rãspândite în
cele 19 localitãþi sus amintite, dar numai în locurile sãrate sau cu slatinã. Enumerãm în continuare, în ordine alfabeticã aceºti taxoni:
Armeria maritima (MILL.)WILLD. Planta face parte din familia Plumbaginaceae.
Este rãspânditã numai la Blãjenii de Jos (com. ªintereag), în România. Apud Emilian Þopa
în Lucr.Grãd.Bot.Buc. (1961-1962) 1963:897.
Aster tripolium L.subsp.pannonicus (JACQ.) SOÓ. Planta face parte din familia
Asteraceae (syn.Compositae). Denumirea popularã: albãstricã, vãdãnic - pozgás gerepesin Strand-Aster. Este rãspânditã la: Sãrãþel (com. ªieu Mãgheruº) (“la Bãi”), Blãjenii de Jos
(com. ªintereag), Nimigea de Jos (la “Streaua”), Figa (la Bãi).
Atriplex hastata L. planta face parte din familia Chenopodiaceae. Este rãspânditã la
Mogoºeni (com. Nimigea).
Atriplex hastata L.var.microtheca C.F.SCHUMACH. f.verrucosa WESTERL. Planta
face parte din familia Chenopodiaceae.
Atriplex littoralis L. Planta face parte din familia Chenopodiaceae.
Atriplex littoralis L.var.angustissima MOQ.f.elogata MOR.1952. Planta face parte din
familia Chenopodiaceae. Taxonul este rãspândit la Sãrata (mun.Bistriþa).
Bupleurum tenuissimum L. (syn.B.junceum BAUMG., non L., Trachypleurum tenuissimum RCHB.ex FUSS) f.nanum DC. Planta face parte din familia Apiaceae (syn.Umbelliferae).
Forma este rãspânditã la Domneºti, pe “Faþã” (apud Constantin Svoboda, 1981).
Bupleurum tenuissimum L. (syn.B.junceum BAUMG., non L., Trachypleurum tenuissimum RCHB.ex FUSS) var.salinum FRIES (syn.B.t.var.genuinum GREN.et GODR.,
B.t.var.tenuissimum (GREN. Et GODR.), B.t.var.elatum SCHUR). Varietatea face parte
din familia Apiaceae (syn.Umbelliferae). Planta este rãspânditã la: Neþeni (com. Mãriºelu),
(apud Constantin Svoboda, 1981), Monariu (com. Budacu de Jos), (apud Constantin
Svoboda), 1981), Figa (or. Beclean), (apud Constantin Svoboda, 1981), Caila (com. ªintereag), (apud Constantin Svoboda), 1999), Mogoºeni (com. Nimigea), (apud Dumitru
Mititelu, Ligia Mureºan, Claudiu Lãdar, 1988).
Comphorosma annua PALL. Planta face parte din familia Chenopodiaceae. Specia este
rãspânditã la Cepari (com. Dumitra), la “Slatinã”.
Limonium gmelini (WILLD.) O.KTZE. (syn.Statice gmelini WILLD., S.g.x.genuina
BOISS., S.g.x.gmelini (BOISS.), S.glauca WILLD.ap.ROEM. et SCHULT., S.limonium
BAUMG. Et AUCT.TRANSS., non L.). Planta face parte din familia Plumbaginaceae.
Denumirea popularã: sicã, ridichioarã - közönséges sóvirág - Strandnelke. Este rãspânditã:
Nimigea de Jos (com. Nimigea), (apud D. et R. Rösler, Constantin Svoboda, 1971), Figa (or.
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Beclean), Mintiu (com. Nimigea), Blãjenii de Jos (com. ªintereag), Mogoºeni (com.
Nimigea).
Plantago maritima L. (syn.P.wulfeni BERNH.) var.communis WILLIAMS f.leptophylla MERT. ET koch (syn.P.wulfenii SPRENG., P.maritima L.var.angustifolia BAENITZ,
P.maritima L.f.peisonis BECK). Forma este rãspânditã la Figa (or. Beclean).
Plantago maritima L. (syn.P.wulfeni BERNH.) var.communis WILLIAMS f.maritima
PAUCÃ et NYÁR. (syn.P.maritima.genuina RCHB., P.maritima L.maritima (RCHB.)
Taxonul acesta ºi cel precedent face parte din familia Plantaginaceae. Taxonul este rãspândit
la Figa (or. Beclean).
Podospermum canum C.A.MEY (syn.P.jacquinianum JOCH., P.heterophyllum
SCHUR, P.calcitrapifolium) var.multiceps (NEILR.) NYÁR. Planta face parte din familia
Asteraceae (syn.Compositae).
Puccinellia transsilvanica (SCHUR) JÁV. (syn.Glyceria transsilvanica SCHUR,
Atropis intermedia SCHUR, P.intermedia (SCHUR) JANCH., P.salinaria (SIMK.) HOLMBERG, Festuca salinaria SIMK., Glyceria salinaria GREC.). Specia face parte din familia
Poaceae (syn.Gramineae). Specia este rãspânditã la: ªieu Odorhei, Sãrãþel (la Podul C.F. de
la Sãrata, com. ªieu-Mãgheruº); ªintereag, pe valea Rosua; ªieu Mãgheruº (în Pietrar),
Valea Mãgheruº, (pe Vâlcele), la Criscãoana (com. ªieu-Mãgheruº), ªieu Sfântu, la Slatini
(com. ªintereag).
Salicornia europaea L. (syn.S.herbacea L.) var.patula (DUV.-JOUVE) CREP. Planta
face parte din familia Chenopodiaceae. Denumirea popularã: brâncã, cãpriþã - sziksófü Krautiges Glasschmalz. Taxonul este rãspândit la Sãrata (or. Bistriþa), Sãrãþel (com. ªieu
Mãgheruº), Caila (com. ªintereag), Nimigea de Jos, Mintiu (com. Nimigea), Cepari (com.
Dumitra), Figa (or. Beclean).
Spergularia marina (L) GRISEB (syn.S.salina J.et C.PRESL, S.m (PALL.) GRISEB.,
Arenaria rubra J.et C.PRESL, B.marina) f.halophila (BGE.). Planta face parte din familia
Caryophyllaceae. Forma este rãspânditã: Dumitra, Cepari, Figa, Pinticul Tecii.
Suaeda maritima (L.) DUMORT. (syn.Chenopodium maritimum L., Salsola maritima
M.B., Schoberia maritima C.A.AMEY.). Planta face parte din familia Chenopodiaceae.
Denumirea popularã româneascã este: ghirin. Planta este rãspânditã la Cepari (com. Dumitra).
Suaeda maritima (L.) DUMORT. (syn.Chenopodium maritimum L., Salsola maritima
M.B., Schoberia maritima C.A.MEY.) var.salsa (L.)MOQ. (syn.Chenopodium salsum L.,
Suaeda salsa PALL., Schoberia salsa C.A.E.MEY., Suaeda littoralis GREC., S.m.var.salsa
f.littoralis (GREC.) BORZA). Planta face parte din familia Chenopodiaceae. Varietatea,
precum ºi specia este rãspânditã la Cepari (com.Dumitra).
Triglochin maritimum L. Planta face parte din familia Juncaginaceae. Specia este
rãspânditã la: Rodna, Nimigea de Jos, Monor, Mintiu, Pinticul Tecii.
OBSERVAÞIE: În mai 2005 Ioan Chintãuan a descoperit la Figa (or. Beclean) o troacã de lemn folositã pentru obþinerea sãrii din apã sãratã. Ea a fost datatã, ca având o vechime
de 2870 ± 20 de ani. Corpul este alcãtuit din lemn de pin (Pinus sylvestris L., fam.Pinaceae),
iar cepurile sunt fãcute din lemn de soc (Sambucus nigra L., fam.Caprifoliceae).
Abrevieri: com. = comuna ; mun. = municipiul; 0r. = oraºul; fam. = familia botanicã
Constantin Svoboda
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Scurtã caracterizare a zonei Ocna Sibiului. Geologia, flora ºi
fauna

Scurtã descriere geologicã a zonei
Zona Ocna Sibiului este una din regiunile salifere importante din România, unde
exploatarea sãrii geme a început din timpul ocupaþiei romane în Dacia, ultimele extracþii
fiind sistate la începutul se. al XX-lea.
Din punct de vedere geologic apar sedimente neogene precum ºi diapirul de sare.
Astfel în regiune apar urmãtoarele formaþiuni sedimentare:
• BADENIANUL este reprezentat prin masivul de sare ºi argilele lui acoperitoare.
Masivul de sare are o formã elipticã, alungitã de la nord la sud, suprafaþa acestuia fiind apreciatã la cca. 570ha., iar rezervele geologice de sare au fost estimate la cca. 60 miliarde tone
(prin metode geofizice-seismice). Întregul diapir de la Ocna Sibiului este format din sare
gemã în cristale cubice mici ºi foarte sfãrâmicioase, de culoare cenuºie, datoritã impuritãþilor
argiloase. În masa sãrii se observã adesea intercalaþii de strate argiloase intermitente, puternic frãmântate ºi încreþite. În cuiburile argiloase se pot observa, pe alocuri, noduli de ghips
cu sâmbure anhidritic. Sarea albã curatã e mai rarã, însã cristalele cubice aproape perfecte
sunt relativ frecvente. Menþionãm faptul cã s-a gãsit ºi sare ce pseudomorfozeazã gipsul
fibros.
• SARMAÞIANUL se observã mai bine în trei puncte dupã cum urmeazã:
Pârâul Gropilor, imediat spre est de ºoseaua ce duce la ªura Micã. Depozitele de aici
încep la bazã cu marne, cãrora le urmeazã nisipuri în bancuri mai mari uneori destul de
intens cimentate, cu trecere spre gresii. În aceste nisipuri se intercaleazã benzi subþiri de
argilã vineþie, iar la partea superioarã apar câteva benzi de tuf dacitic foarte fin, deasupra
cãrora urmeazã iar nisipuri, peste care se dispun pietriºuri ºi nisipuri roºcate cuaternare.
Pe drumul spre Alãmor apare o tãieturã în dealul ce se ridicã la nord de Ocna Sibiului,
ce permite sã se observe iar un afloriment salmatic. Stratele prezintã acel aspect petrografico-stratigrafic cu al sedimentelor descrise mai sus, doar cã aici depozitele nisipoase cuprind
ºi blocuri concreþionale de argilã marnoasã.
La nord de calea feratã de peste Pârâul Visa apar depozite de aceiaºi naturã, cu strate
de nisip în alternanþã cu benzi de nisip mai grosier ºi pietriº, între nisipuri observându-se
intercalaþii fine de argilã marnoasã, totul fiind acoperit de depozitele cuaternare.
• PONÞIANUL este bine reprezentat în zonã prin argile gãlbui la bazã, marne
argiloase vineþii, marne nisipoase, apoi nisipuri ºi pietriºuri în partea superioarã. La vest de
localitate, pe malul stâng al Pârâului Visa se observã o stivã de marne vinete, argiloase la
bazã ºi nisipoase mai sus. În acest afloriment apar numeroase resturi fosile de moluºte, cum
sunt lamelibranhiatele Congeria ºi Limnocardium, precum ºi gasteropodele Planorbis,
Micromelania ºi Paludina. Trecând din Valea Visei în Valea Topârciora cu Apã se regãsesc
din nou argilele gãlbui cu Congeria ºi Limnocardium.
• PLEISTOCENUL predominã în partea sudicã formând ºesul ªura Micã, apãrând ºi
în stânga vãi Topârciora cu Apã, fiind de natura nisipurilor ºi pietriºurilor.
• HOLOCENUL este reprezentat prin sedimentele cele mai superficiale, de naturã
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nisipoasã în principal, care acoperã o bunã parte din ºesul ªura Micã, apoi cele din lunca Vãi
Visa ºi Vãii Topârciora cu Apã.
• LACURILE SÃRATE de la Ocna Sibiului s-au format prin prãbuºirea vechilor
saline, apa lacurilor mai mult sau mai puþin sãratã (uneori chiar dulce) prezintã aºa numitul
fenomen de heliotermie. În zone Ocnei Sibiului apar zece astfel de lacuri dintre care
amintim Lacul fãrã Fund cu o adâncime 38,5 m. fiind declarat monument al naturii încã din
anul 1955, Lacul Brâncoveanu cu o adâncime de 30-40 m., Lacul Avram Iancu cu o adâncime
medie de cca 120 m., etc.
Viorel Ciuntu

Scurtã analizã a florei ºi vegetaþiei halofile de la Ocna Sibiului
Ocna Sibiului, staþiune permanentã de mare interes turistic, situatã în apropierea
Sibiului, într-un cadru natural pitoresc, oferit de dealurile domoale din jur, acoperite de
pãduri, livezi ºi culturi, este cunoscutã prin prezenþa lacurilor sãrate din zonã. Beneficiind de
o accesibilitate mai uºoarã, aceastã staþiune este asaltatã, mai cu seamã în sezonul cald (ca
urmare în perioada de vegetaþie) de un numãr mare de turiºti, care pot influenþa într-o mare
parte ºi vegetaþia caracteristicã acestor zone de sãrãturi.
Ocna Sibiului este un bazin natural de sare continentalã ce întruneºte diferite tipuri de
habitate de la locuri cu mustiri de apã sãrãturatã la suprafaþa solului, pânã la izvoare sãrate,
ape sãrãturate stãtãtoare sau curgãtoare cu vegetaþie tipicã halofilã precum ºi rogoziºuri
(Caricetum) ºi grupãri de pipirig (Juncetum) din zonele marginale ale unor ape salmastre.
Condiþiile unui climat excesiv de arid au determinat evaporarea soluþiei saline, precipitarea
fizico - chimicã a sãrii ºi sedimentarea lagunarã a acesteia. Datoritã mobilitãþii tectonice,
depozitul de sare strãpunge sedimentele de deasupra, ajungând la zi sub forma unui sâmbure diapir de o suprafaþã de aproximativ 40 Km2.
Sarea din depozitul tortonian apare la zi pe centura aºa - ziselor cute diapire identificatã de alianþe ºi asociaþii de sãrãturã caracteristice: Puccinellietalia; Salicornietalia;
Puccinellio - Salicornietea; Puccinelia distans; Thero - Salicornion; Chenopodietea; AlyssoSedion; Sedo - Scleranthetea; Atriplicion littoralis; Puccinellion limosae. Dupã gradul de sãrãturare a solului pe care vegeteazã, plantele de la Ocna Sibiului sunt moderat halofile pânã la
excesiv halofile. Zona Ocna Sibiului este constituitã din habitate ºi situri de importanþã comunitarã în România, habitate ce sunt cuprinse în directiva FFH existentã în România.
Speciile caracteristice acestui tip de habitat halofil sunt: cãtrãnica - Artemisia maritima ssp. salina (Willd)Gams, albãstrica - Aster tripolium L. ssp. pannonicus, Aster punctatus W
et K., hrenoasã - Lepidium latifolium L., frigurele - Cardaminopsis arenosa (L) Hay., sincericã - Scleranthus perennis L, iarbã sãratã - Salicornia sp., iarba de sãrãturã - Suaeda maritima (L) Dumort. var. filiformis (Dumort) Graebn, var. salsa (L.) Moq, pãtlagina de sãrãturi Plantago maritima L. ssp. maritima., Centaurea jaceaL. f. salina Hay., Spergularia salina (L.) J.
et C. Presl. f. halophila (Bge) Prodan; lobodã - Atriplex hastata L. f. salina Wallr., Atriplex tatarica L.; cãpriþa - Atriplex litoralis L.; Juncus gerardii Lois., iarba de sãrãturã - Puccinelia distans (L.) Parl., Spergularia salinaJ. et C. Presl., Triglochin maritima L.; iarba vântoasã - Kohia
prostata (L.)Schrad, salata greceascã - Taraxacum bessarabicum (Hornem.) Hand.-Mazz.
În urma studiilor fãcute în acesta zonã s-a observat cã predominã hemicriptofitele
urmate de terofite ce ridicã gradul de ariditate al zonei în care cresc, cu un indice de ariditate de 70,01 %.
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Acest indice este mult crescut faþã de altitudinea regiunii respective ºi datoritã climatului ºi factorul antropic care a favorizat apariþia a foarte multe buruieni tero-fite, caracteristice sãrãturilor antropizate.
Ghizela Vonica

Fauna de la Ocna Sibiului
Ecosistemele cu sãrãturi de la Ocna Sibiului sunt situate în partea de sud vest a bazinului Transilvaniei. Se întîlnesc formaþiuni de marne salinizate. Clima caracteristicã acestei zone este o climã sub umedã cu temperaturi medii anuale de 10?C, precipitaþii cu valori
de 700 mm. Ca urmare a condiþiilor pedo-climatice plantele tipice de sãrãturi sunt reprezentate de specia Salicornia herbaceea.
Speciile de animale caracteristice acestui tip de habitat sunt indecte din grupa de
himenoptere ca Bondarii, acestea fiind, în general, insecte iubitoare de temperaturi ridicate
ºi umiditate relativã. De asemenea sunt prezente ºi coleoptere - gândaci ca CERAMBIX
CERDO = croitorul mare, ortoptere - greieri ºi lepidoptere - fluturi de zi, de nopate ca: Pieris
brassiceae - albiliþa, Aporia crategi - nãlbarul care sunt fluturi diurni. Dintre fluturii crepusculari amintim: ACHERONTIA ATROPUS = fluturele cap de mort.
De asemenea este prezentã ºi o serie de specii de:
Pãsãri de baltã: GAVIA ARCTICA = cufundarul, GAVIA STELLATA = cufundac,
BOTAURUS STELLARIS = buhaiul de baltã.
Rãpitoare de zi, HIERAEUS PENNATUS = acvila micã, BUTEO BUTEA = ºorecarul comun, ACCIPITER GENTILIS = uliul gãinilor, CIRCUS AERUGINOSUS = erete
de stuf, FALCO COLUMBARIUS = ºoimul porumbeilor.
Rãpitoare de noapte, ATHENE NOCTUA = cucuveaua, AEGOLIUS FUNEREUS =
minuniþã, BUBO BUBO = buha, STRIX STRIX = huhurez.
Amintim si câteva specii de Mamifere: ERINACEUS EUROPEUS = arici, SOREX
MINUTUS = chiºcan, NYCTALUS NOCTULA = liliacul de searã.
În timpul inventarierii entomofaunei, au fost descoperite o serie de specii interesante
din punct de vedere faunistic, al cãror areal de rãspâdire este cunoscut foarte lacunar.
Mariana Pascu
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Sarea în societãþile arhaice. Consideraþii generale

Sarea, în cele mai diverse forme de manifestare, în combinaþii ºi concentrãri variate,
se aflã pretutindeni pe planeta noastrã ºi în atmosferã: în adâncul ºi la suprafaþa pãmântului,
în apã ºi aer, precum ºi în toate substanþele organice ºi organismele vii. Sarea este absolut
indispensabilã vieþii, consumul optim al acestui mineral asigurând echilibrul osmotic necesar
funcþionãrii oricãrui organism viu. Atunci însã când consumul de sare este insuficient, sãnãtatea organismelor, ºi chiar viaþa lor, este în pericol. La mamifere, de exemplu, insuficienþa
consumului de sare poate duce la deteriorarea dramaticã a funcþiilor fiziologice vitale,
dereglarea comportamentului, pierderea din greutate, scãderea fertilitãþii ºi reducerea lactaþiei, iar în cazuri extreme, chiar la deces.
Organismele vii asimileazã sarea pe cãi diferite. Mamiferele carnivore ºi omnivore
sãlbatice, de exemplu, îºi asigurã consumul de sare, în principal, asimilând-o din carnea ºi
sângele vânatului, în timp ce erbivorele sãlbatice o consumã în principal din plantele cu care
se hrãnesc. Totodatã, toate animalele, atunci când este posibil, îºi mai suplimenteazã
consumul de sare direct din manifestãrile saline existente în ariile lor de habitat, fie lingând
rocile de sare sau sãrãturile, fie adãpându-se din izvoare, pâraie sau lacuri cu apã sãratã.
Oamenii, în viaþa lor de zi cu zi, folosesc sarea ca aditiv la propria alimentaþie,
supliment la hrana animalelor domestice, ca un excelent conservant al diverselor substanþe
organice (carne, slãninã, brânzeturi, legume, fructe, piei, fân, etc.), ca un dezinfectant al
rãnilor sau ca remediu împotriva unor afecþiuni (boli reumatice, insuficienþe respiratorii,
dereglãri stomacale, unele boli dermatologice, ginecologice ºi altele). Dintre toate acestea,
folosirea sãrii ca supliment la hrana erbivorelor domestice este absolut indispensabilã
pentru societãþi, ale cãror subzistenþã, în mãsurã importantã, depinde de creºterea
animalelor. În decursul mileniilor, în mod empiric, omul a realizat cã sarea contribuie în mod
substanþial la întreþinerea sãnãtãþii ºi creºterea performanþelor productive ale animalelor, fie
cã ne referim la lactaþie, fertilitate, sau greutate, fie la rezistenþa la efort fizic sau condiþii
climatice nefavorabile. Spre deosebire de animalele sãlbatice, cele domestice, mai ales
acelea care sunt supuse mulsului sau/ºi sunt folosite la diverse munci, au consumul de energie
mai mare decât erbivorele sãlbatice ºi, în consecinþã, au nevoie de cantitãþi mai mari de sare.
Însã, din cauza deteriorãrii unor instincte de adaptare ºi a captivitãþii, erbivorele domestice,
nu-ºi pot asigura, de obicei, consumul necesar de sare fãrã ajutorul omului. Dupã cum aratã
observaþiile etnografice, crescãtorii de animale sunt întotdeauna preocupaþi ca animalele lor
sã consume sare, fie lãsând drobul de sare în þarc sau iesle, fie stropind fânul cu apã sãratã,
fie adãugând sarea în hrana caldã, sau ducând turmele la adãpat la pâraie sau izvoare cu apã
sãratã.
La toate acestea trebuie adãugat ºi faptul cã, dupã cum aratã numeroasele mituri,
obiceiuri ºi practici rituale, precum ºi tiparele mentale specifice societãþilor arhaice - atât cât
acestea pot fi deduse din tot ansamblul cunoºtinþelor referitoare la societãþile tradiþionale
din trecut ºi prezent - dincolo de utilitatea practicã, în societãþile tradiþionale, sarea capãtã ºi
valoare simbolicã pronunþatã. Prin extensia calitãþilor reale ale sãrii - mai cu seamã a acelora de a preveni putrefacþia substanþelor organice ºi a celor curative - omul îi atribuie ºi o
serie de calitãþi imaginare, ea fiind adesea consideratã sursa bogãþiei, puritãþii, sãnãtãþii ºi a
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nemuririi. Adesea se crede cã sarea este de origine divinã. Astfel, de exemplu, aborigenii din
Papua Noua Guinee cred cã apa dintr-un izvor de apã sãratã de fapt este urina unei divinitãþi
feminine.
Importanþa sãrii pentru societatea umanã, modalitãþile de procurare, prelucrare ºi utilizare a acesteia, depind de o multitudine de factori, dintre care cei mai importanþi sunt legaþi
de accesibilitatea resurselor de sare (pe de o parte, caracteristicile naturale ale acestora, iar
pe de altã parte, capacitatea omului de a accede la ele), de modul de viaþã, tipul de economie,
tiparele culturale ºi, nu în ultimul rând, alimentaþia tradiþionalã, specifice fiecãrei comunitãþi.
Manifestãrile saline accesibile exploatãrii de cãtre omul preistoric (sarea gemã la
suprafaþã sau la adâncimi accesibile, izvoare, lacuri sau pâraie cu apã sãratã, sãrãturi, flora
halofilã) nu se gãsesc pretutindeni. Pe teritoriul României, þara cu manifestãri saline dintre
cele mai bogate din lume, cele mai consistente resurse de sare sunt concentrate în
Transilvania, Maramureº, în Subcarpaþii Moldovei, Buzãului, Prahovei ºi Olteniei. În aceste
zone sarea se gãseºte atât în formã solidã (roci de sare la suprafaþã ºi la adâncimi accesibile),
cât ºi în formã lichidã (izvoare, lacuri ºi pâraie cu apã sãratã). Izvoare ºi lacuri sãrate izolate
existã ºi în Bãrãgan. La toate acestea trebuie adãugatã ºi Marea Neagrã, apa cãruia poate fi
exploatatã pentru obþinerea sãrii.
În Transilvania, zonele cele mai bogate de sare solidã sunt cele de la Praid - Ocna de
Jos - Sovata (estul judeþului Harghita ºi sud-estul jud. Mureº); Ocna Dej ºi Turda (jud. Cluj);
Ocna Mureºului (jud. Alba); Ocna Sibiului (jud. Sibiu); Dumitra - Beclean (jud. Bistriþa Nãsãud). În Maramureº, zãcãmintele de sare gemã deosebit de consistente sunt cunoscute la
Coºtiui, Glod ºi ªugatag. În Moldova, astfel de zãcãminte sunt cunoscute la Cacica (jud.
Suceava), Oglinzi (jud. Neamþ), Târgu Ocna (jud. Bacãu), muntele de sare de la Meledic
(jud. Vrancea). În Muntenia, cele mai bogate ºi uºor accesibile zãcãminte de sare se aflã la
Lopãtari ºi Bisoca (jud. Buzãu) ºi la Slãnic Prahova (jud. Prahova). În Oltenia zãcãmintele
de sare sunt mai puþine, cele mai importante dintre ele fiind cunoscute la Ocnele Mari lângã
Râmnicu Vâlcea. Fiecare dintre aceste zone cuprinde mai multe masive care, la rândul lor,
au numeroase ramificaþii acoperind zone mai mult sau mai puþin îndepãrtate. Aºa de exemplu, ramificaþiile masivelor Praid - Ocna de Jos - Sovata se extind pânã la Orºova - Gurghiu
- Jabeniþa în nord (jud. Mureº), iar în sud includ manifestãrile saline de pe culoarul
Odorheiu Secuiesc - Sânpaul (sud-vestul jud. Harghita) ºi Homorod - Rupea (nord-estul jud.
Braºov). În jurul tuturor masivelor de sare gemã, atât în apropierea acestora, cât ºi la distanþe considerabile, sunt întâlnite numeroase sãrãturi, izvoare, lacuri ºi pâraie cu apã sãratã.
Câteva lacuri de apã sãratã se aflã la distanþe apreciabile de masivele de sare gemã. Cele mai
importante dintre acestea sunt lacurile de la Brãila (jud. Brãila) ºi Amara (jud. Ialomiþa),
lacul sãrat de la Cahul (R. Moldova). Izvoare izolate de apã sãratã se aflã la distanþe relativ
mari de masivele de sare gemã ºi în sud-estul Transilvaniei: la Olteni, Malnaº, Voineºti,
Vâlcele ºi în câteva alte localitãþi din jud. Covasna, la Cosmeni, jud. Harghita.
Totodatã, unele teritorii ale României sunt extrem de sãrace în surse de sare sau
aproape lipsite de acest mineral. Menþionãm printre acestea: tot estul ºi sud-estul
Transilvaniei, mai exact teritoriul cuprins între Munþii Cãlimani, Gurghiu, Harghita, Perºani,
Buzãu, Vrancea, Nemira, Ciuc, Nãºcãlat, Giurgeu, Ciucaº ºi Munþii Bârsei; Criºana, Banatul,
cea mai mare parte a Câmpiei Române, Dobrogea ºi Moldova la est de Siret. Extrem de
sãrace în resurse de sare sunt aproape toate teritoriile cu care se învecineazã spaþiul românesc (Ungaria, Serbia, Bulgaria ºi sud-estul Ucrainei).
Având în vedere cã în teritoriile lipsite de surse importante de sare, atât în cele din
România, cât ºi în cele din teritoriile vecine, mai apropiate sau mai îndepãrtate de zonele
salifere, creºterea animalelor, începând din neolitic (aproximativ mileniile VII - V î. Hr.), a
avut pondere însemnatã, sursele de sare din spaþiul românesc trebuie sã fi fost foarte cãutate
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de locuitorii acestor teritorii. În aceste condiþii, treptat, probabil începând încã din eneolitic,
sarea devine unul dintre cele mai de preþ obiecte de schimb intertribal. Aceste schimburi
puteau îmbrãca cele mai diverse forme - daruri, troc ºi altele. Evident, comunitãþile ce
ocupau zonele bogate în sare erau mai avantajate faþã de cele din teritoriile lipsite de sare,
situaþie care genera diferenþe majore de ordin economic ºi cultural între comunitãþile respective. Comunitãþile ce ocupau zonele salifere, mai ales acelea care se învecinau cu zonele
lipsite de sare, începând probabil încã din eneolitic ºi mai ales din epoca bronzului, trebuie
sã fi încercat sã-ºi consolideze acest avantaj prin instituirea unor forme de posesie exclusivã
asupra surselor de sare ºi trebuie sã fi fost preocupate de asigurarea controlului asupra cãilor
de acces la sursele de sare pe care le stãpâneau, prefigurând astfel diversele forme de
monopol asupra surselor de sare, care se vor institui odatã cu apariþia formaþiunilor statale
ce cuprindeau ºi zonele salifere. Pe de altã parte, nevoia de sare îi determina pe locuitorii
zonelor sãrace sau lipsite de surse de sare sã caute cãi de acces la surse de sare, fie prin forme
paºnice (schimburi economice sau/ºi cele de prietenie etc.), fie prin forme violente (invazii,
cuceriri, impunerea unor dãri etc.). Este lesne de imaginat cã toate aceste preocupãri trebuie
sã fi stimulat evoluþii social-economice ºi progrese tehnice de proporþii, atât în ceea ce
priveºte dezvoltarea mijloacelor de producþie, a celor de transport, militare, cât ºi cele legate
de organizarea socialã ºi instituþii de putere. Pe lângã aceste implicaþii, sarea, alãturi de alte
produse ce fãceau obiectul unor schimburi intertribale, trebuie sã fi lãrgit orizonturile
geografice ºi culturale ale comunitãþilor implicate în aceste relaþii.
În epoca veche a pietrei (paleolitic) ºi cea mijlocie (mezolitic), perioade care în
Europa cuprind, în linii mari, intervalul de timp între cca. 2.000.000 ºi 9.000 de ani pânã în
prezent, omul îºi asigura hrana din culesul plantelor ºi din vânãtoare. În acea perioadã, aidoma omnivorelor sãlbatice, omul îºi asigura consumul necesar de sare în principal asimilând
sarea existentã în carnea ºi sângele vânatului, precum ºi în diverse alimente de origine vegetalã. Probabil, la fel ca ºi animalele sãlbatice, în acele vremuri, omul nu precupeþea sã-ºi
suplimenteze consumul de sare direct din manifestãrile saline pe care le gãsea în aria sa de
habitat. Însã, în acea perioadã, omul nu era încã nevoit sã se ocupe de extragerea ºi prelucrarea sãrii. În acest sens, în mãsura în care cunoºtinþele noastre asupra comunitãþilor
tradiþionale din trecutul relativ recent ºi din prezent pot fi considerate sugestive pentru
reconstituirea unor aspecte ale vieþii omului preistoric, pare relevant cã comunitãþile specializate în vânãtoare nu sunt preocupate de procurarea, extragerea ºi prelucrarea sãrii. În
orice caz, pânã în prezent, nicãieri în lume nu au fost descoperite vestigii arheologice din
paleolitic ºi mezolitic care sã ateste astfel de preocupãri.
Începând din neolitic (cca. 7.000 - 5.000 de ani î. Hr.), odatã cu domesticirea unor
specii de animale erbivore ºi trecerea de la culesul plantelor la cultivarea acestora, procese
care de cele mai multe ori s-au soldat cu apariþia unor aºezãri umane din ce în ce mai bine
organizate ºi de lungã duratã, sarea devine deosebit de importantã pentru comunitãþile
umane. Din acest moment, preocuparea în a asigura cantitãþi importante de sare, în scopul
folosirii acesteia în principal ca adaos la hrana animalelor ºi la conservarea alimentelor,
devine tot mai importantã. În perioada urmãtoare, cea a eneoliticului, ce cuprinde aproximativ mileniile V - IV î. Hr., pe mãsura dezvoltãrii ºi extinderii economiei ce se baza pe
creºterea animalelor ºi cultivarea plantelor, când se generalizeazã mulsul erbivorelor domestice, prepararea brânzeturilor ºi folosirea animalelor la diverse munci, importanþa sãrii a
crescut foarte mult. În urmãtoarea epocã, cea a bronzului (mileniile III - II î. Hr.), evoluþiile
sus-menþionate cuprind cea mai mare parte a continentului european. În acea perioadã,
oamenii trebuie sã fi fost preocupaþi de procurarea sãrii nu numai pentru alimentaþia proprie,
hrana animalelor, conservarea alimentelor, dar ºi pentru tãbãcirea pieilor ºi tratamente
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medicale. În epoca fierului (mileniul I î. Hr. - începutul mileniului I d. Hr.) - intervalul de timp
aparþinând deja perioadei proto-istorice, adicã perioadei în care, alãturi de comunitãþile
tribale, în Europa existau deja ºi formaþiunile statale, perioadã care, spre deosebire de cea
preistoricã, alãturi de vestigii arheologice este atestatã ºi de diverse relatãri scrise, exploatarea
sãrii capãtã importanþã tot mai mare, generând manifestãri social-economice de proporþii.
Chiar dacã vestigiile arheologice nu aduc întotdeauna mãrturii explicite ºi complete
asupra exploatãrii, prelucrãrii ºi utilizãrii sãrii, prin analogie cu societãþile arhaice studiate, fie
“pe viu” de cãtre etnografi, fie de cãtre istorici pe baza unor surse scrise antice sau medievale,
se poate deduce cã omul, începând din neolitic, utiliza sarea pe scarã tot mai largã, astfel încât
treptat acest mineral a pãtruns în cele mai diverse sfere ale activitãþii umane.
Valeriu Cavruc
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Vestigii arheologice privind exploatarea sãrii
pe teritoriul României în perioada neo-eneoliticã

Neolitic. Cele mai vechi vestigii arheologice privind exploatarea sãrii din Europa au
fost descoperite pe teritoriul României. În staþiunile arheologice de la Lunca, Oglinzi ºi Þolici
(din jud. Neamþ) arheologii au investigat consistente depuneri neolitice aflate în vecinãtatea
imediatã a unor izvoare de apã sãratã. Cele mai timpurii urme de prezenþã umanã
descoperite în aceste staþiuni aparþin culturii Starcevo-Criº (o entitate cultural-teritorialã care
în mileniul VI î.Hr. ocupa spaþii ce se întind între nord-vestul Balcanilor ºi Nistru, purtãtorii
acestei culturi asigurând cea mai timpurie rãspândire în aceastã parte a Europei a economiei
care avea la bazã creºterea animalelor ºi cultivarea plantelor). Alãturi de urme arheologice
obiºnuite pentru aºezãrile caracteristice acestei culturi, în cele trei staþiuni au mai fost
descoperite numeroase urme de arsuri ºi depuneri de cenuºã în amestec cu lemn carbonizat.
În schimb, în aceste staþiuni nu au fost gãsite urme de locuinþe, iar numãrul oaselor de animale descoperite a fost neobiºnuit de redus. Altfel vorbind, urmele descoperite, atestã pe de
o parte, activitãþi umane soldate de arderea cantitãþilor mari de lemn ºi folosirea recipientelor ceramice, iar pe de altã parte, sugereazã cã staþiunile respective au avut alte rosturi
decât cele de locuire propriu-zisã. Arheologii cred cã rostul principal al acestor staþiuni era
acela de a obþine sarea solidã prin fierberea apei sãrate.
Recent, posibile urme de exploatare a apei sãrate au fost descoperite în aºezarea
Olteni - “Nisipãrie” (jud. Covasna) situatã la cca. 1,5 km de un izvor de apã sãratã. Aºezarea
ocupã terasa înaltã din dreapta Oltului. În cuprinsul acestui sit au fost descoperite vestigiile
culturii ceramicii liniare cu note muzicale, Boian-Giuleºti ºi Precucuteni. În stratul neolitic al
acestei aºezãri au fost descoperite câteva fragmente de posibile briquetage - recipiente de lut
de mici dimensiuni, cu piedestal ºi cu cupã conicã, similare întrucâtva cu cele eneolitice 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.
Eneolitic. La fel de consistente sunt mãrturiile arheologice privind exploatarea sãrii
datând din perioada urmãtoare, cea eneoliticã (mileniile V-IV î.Hr.). Unul dintre siturile
cele mai cunoscute în Europa din acea perioadã, care a furnizat vestigii directe ºi convingãtoare ale exploatãrii sãrii, este cel de la Wieliczka. Acesta se aflã în sudul Poloniei, lângã
Cracovia, într-o zonã cu zãcãminte bogate de sare gemã ºi numeroase izvoare de apã sãratã.
Acest sit aparþine culturii Lengyel (aceasta, în mil. IV î.Hr., cuprindea o bunã parte a Europei
Centrale, vestigiile sale fiind rãspândite în principal pe teritoriul Ungariei, Slovaciei, Poloniei
ºi Ucrainei de vest). Cercetãrile arheologice efectuate la Wieliczka au scos la ivealã urmele
unor instalaþii destinate obþinerii sãrii solide din apã sãratã, prin evaporare, precum ºi
numeroase fragmente de vase miniaturale folosite pentru formarea unor calupuri mici de
sare solidã. Staþiuni eneolitice cu urme de exploatare a apei sãrate au fost cercetate ºi în
multe ale locuri din Europa. Totodatã, dupã cum aratã recentele cercetãri din Spania, în acea
perioadã se practica ºi exploatarea minierã a sãrii.
În ultimele trei decenii au fost descoperite ºi se aflã în curs de cercetare ºi vestigiile arheologice din eneolitic privind exploatarea sãrii în staþiunile de la Solca ºi Cacica, jud. Suceava,
precum ºi cele de la Lunca ºi Oglinzi, jud. Neamþ ºi Cucuieþi, jud. Bacãu, toate aparþinând culturii
Cucuteni. Aceasta din urmã, în mileniile V - IV î.Hr., cuprindea arealul vast dintre valea Oltului
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Superior ºi Nipru. Aceste staþiuni, dupã cum aratã cercetãrile efectuate, par sã fi fost specializate
în obþinerea sãrii solide din apa sãratã, prin evaporare. La Solca, Cacica ºi Lunca au fost
descoperite numeroase vetre ºi arsuri, aglomerãri impresionante de cenuºã ºi lemn ars, fãrã sã fi
fost surprinse urmele unor complexe de locuit. Totodatã, în perimetrul acestor staþiuni au fost
descoperite numeroase fragmente de vase ceramice, printre care se remarcã sute de fragmente
de la aºa-zisele briquetage - recipiente ceramice de mici dimensiuni, de formã conicã, cu piedestal
discoidal, similare cu cele de la Wieliczka. Aceastã categorie ceramicã, atestatã în apropierea mai
multor izvoare de slatinã, lipseºte în cea mai mare parte a aºezãrilor culturii Cucuteni.
Având în vedere tot contextul descoperirilor de la Cacica, Solca ºi Lunca, se poate
deduce cã, iniþial, apã sãratã a fost fiartã în vase ceramice de uz comun, de dimensiuni mari,
lucrate din pastã grosierã ºi având pereþii uºor poroºi. Fragmentele unor astfel de vase sunt
larg prezente în toate cele trei staþiuni. Vasele acestei categorii se potriveau foarte bine
pentru fierberea apei sãrate, întrucât, pe de o parte, pasta din care ele au fost lucrate rezista
bine la repetatele expuneri la foc, iar porozitatea pereþilor asigura evaporarea mai rapidã a
apei, ceea ce fãcea ca procesul de fierbere sã fie mai rapid ºi mai economic, în ceea ce
priveºte cantitatea combustibilului necesar.
Prin fierbere în vase de uz comun ºi evaporare a celei mai mari pãrþi a apei, salinitatea
lichidului creºtea într-atât încât el se transforma într-o masã vâscoasã (huscã). Apoi, aceastã
huscã se turna în briquetage. Acestea din urmã, pline cu huscã, se puneau pe vetre fierbinþi, în
poziþie verticalã, unde stãteau pânã la transformarea huscãi în calupuri solide de sare.
Calupurile de sare solidã aveau formã conicã cu vârful rotunjit, fiind de dimensiuni aproximativ egale. Apoi, pentru eliberarea calupurilor de sare, briquetagele se spãrgeau. Nu s-a putut
încã stabili cu certitudine dacã calupurile de sare solidã se eliberau complet sau doar parþial de
“haina” briquetagelor. În orice caz, printre sutele de fragmente de briquetage descoperite la
Cacica, Solca ºi Lunca, nu s-a gãsit niciunul întreg. Mai mult, de cele mai multe ori, fragmentele
briquetagelor descoperite în staþiunile menþionate par sã provinã din pãrþile lor inferioare,
piedestalul ºi fundul. Acest din urmã fapt ar putea fi un indiciu cã oamenii nu stãruiau prea
mult sã elibereze calupurile complet, ci detaºau doar cea mai voluminoasã ºi grea parte a briquetagelor.
Care sã fi fost rostul acelor calupuri mici de sare solidã? Pare puþin probabil cã oamenii
din perioada preistoricã evaporau apa sãratã ºi o transformau în calupuri de sare solidã
pentru consumul propriu. Le-ar fi fost mult mai uºor sã foloseascã în acest scop slatina lichidã,
aºa cum ea se gãseºte în izvoare. În orice caz, în prezent, în mediul rural, acolo unde existã
izvoare de slatinã, de cele mai multe ori, oamenii o folosesc ca atare pentru nevoile lor
gospodãreºti (gãtitul mâncãrii, conservarea slãninii, muratul legumelor, stropitul fânului,
tratamente medicale etc.). Extrem de rar oamenii sunt preocupaþi de obþinerea din slatinã a
sãrii solide. Atunci însã când recurg la acest procedeu, ei nu încearcã sã o transforme în
calupuri, utilizând doar sarea-praf. În aceste condiþii, cea mai plauzibilã interpretare a
calupurilor de sare pare a fi aceea cã ele erau destinate transportãrii în teritorii situate la
distanþe relativ mari de sursele de sare, în locuri unde sarea nu existã. Dupã cum indicã forma
ºi dimensiunile briquetagelor, se urmãrea obþinerea unor calupuri de sare identice ca formã,
dimensiuni ºi greutate. Se poate admite cã aceastã uniformitate avea ca scop folosirea sãrii
pentru niºte tranzacþii uºor cuantificabile. În acest sens, poate fi invocat faptul cã sarea, în
perioade diferite ºi în teritoriile cele mai îndepãrtate, juca adesea rolul monedei de schimb.
În Roma anticã, de exemplu, unul dintre mijloacele de remunerare a soldaþilor era sarea. ªi
în prezent, la unele comunitãþi “primitive”, sarea joacã rolul monedei de schimb. Poate fi
foarte sugestiv în acest sens faptul, atestat recent de antropologii francezi, cã în zilele noastre,
autohtonii din Papua Noua Guinee, dupã ce fac eforturi deosebite pentru a le obþine (prin
procedee diferite de cele atestate la Wieliczka, Solca, Cacica, Lunca ºi în alte câteva situri
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preistorice din Europa), folosesc calupurile de sare exclusiv pentru “cumpãrarea” porcilor.
În prezent, nu avem date care sã indice destinaþia geograficã exactã a calupurilor de
sare produse în staþiunile eneolitice din Moldova. Având în vedere însã unele observaþii de
ordin geografic ºi arheologic, este posibil cã acestea ajungeau, atât în aºezãri mai îndepãrtate
de surse de sare din Moldova, cât ºi, prin valea Bistricioarei, Bistriþei, Trotuºului, Uzului ºi
Oituzului, în teritoriile învecinate din sud-estul Transilvaniei lipsit de surse importante de
sare. O posibilã dovadã a traficului cu sarea dinspre Moldova Subcarpaticã în Depresiunea
Ciucului, pe valea Trotuºului, o pot constitui fragmente izolate de briquetage similare cu cele
din staþiunile citate din Moldova, descoperite în cadrul aºezãrii culturii Cucuteni de la
Pãuleni-Ciomortan (jud. Harghita), situatã la câþiva km de izvorul Trotuºului. Aceastã ipotezã
este cu atât mai plauzibilã cu cât în perioadele neoliticã ºi eneoliticã, Moldova ºi sud-estul
Transilvaniei aparþineau aceloraºi culturi arheologice, Starcevo-Criº ºi Precucuteni în neolitic
ºi Cucuteni-Ariuºd în eneolitic. De altfel, conform unor constatãri etnografice, în perioada
interbelicã, locuitorii din zona Tulgheºului obþineau sarea din zona Neamþului prin troc,
transportând-o pe plute trase contra curentului de boi sau cai pe Bistriþa ºi Bistricioara.
În ceea ce priveºte exploatarea sãrii geme la suprafaþã sau la adâncime, în perioada
neoliticã ºi eneoliticã, deºi pare foarte posibil cã ea s-a practicat ºi pe teritoriul României,
deocamdatã nu dispunem de date certe în acest sens.
Dincolo de urme directe (explicite) privind exploatarea preistoricã a sãrii, mai existã
ºi o serie întreagã de vestigii indirecte (implicite, colaterale sau circumstanþiale) care, într-un
fel sau altul, scot în evidenþã aspecte legate de schimburi cu sare, unele practici rituale legate
de valoarea simbolicã a sãrii ºi altele.
În ceea ce priveºte schimburile cu sarea în perioada eneoliticã, aducem în discuþie
câteva observaþii privind una dintre cele mai importante aºezãri de tip Cucuteni-Ariuºd din
Transilvania - Pãuleni-Ciomortan (jud. Harghita). Aceastã aºezare se aflã pe una dintre cãile
naturale de comunicare între Depresiunea Cicului (unde sarea practic nu existã, însã existã
bogate zãcãminte de cupru) ºi zona Moineºti din Moldova Subcarpaticã (unde nu existã
cupru, în schimb este multã sare). Dupã toate aparenþele, prin locul unde se aflã aºezarea
Pãuleni-Ciomortan trecea una dintre cãile naturale (Bãlan - Oltul Superior - Pãuleni Ciomortan - Trotuº - Moineºti), prin care cuprul de la Bãlan (cca. 25 km nord de PãuleniCiomortan) ajungea în Moldova, iar sarea din Moldova ajungea în Depresiunea Ciucului.
Prin urmare, ipoteza conform cãreia unul dintre rosturile acestei aºezãri a fost tocmai acela
de a controla acest drum al sãrii ºi cuprului, pare foarte plauzibilã. În favoarea acestei ipoteze
pledeazã ºi câteva fragmente ceramice descoperite în aceastã aºezare care par sã provinã de
la briquetage perfect similare cu cele de la Solca, Cacica ºi Lunca. Prezenþa acestora în
aºezarea de la Pãuleni - Ciomortan, într-o zonã lipsitã de izvoare de apã sãratã ºi unde probabilitatea apariþiei acestora este nulã, nu poate fi explicatã altfel decât prin faptul cã ele au
ajuns împreunã cu calupurile de sare din Moldova. Pe de altã parte, deºi pe versantul estic al
Carpaþilor Orientali, mai ales pe teritoriul jud. Bacãu, nu existã surse de cupru, în aºezãrile
culturii Cucuteni din acel areal, de exemplu în celebra aºezarea de la Poduri, frecvenþa
obiectelor de cupru este remarcabilã.
În aceeaºi ordine de idei, menþionãm ºi singurul mormânt aparþinând culturii
amforelor sferice (aproximativ a doua jumãtate a mileniului IV - începutul mileniului III î.Hr.)
descoperit în Transilvania - cel de la Sânmartin, jud. Harghita. Este sugestiv faptul cã locul
unde a fost descoperit acest mormânt se aflã în dreptul pasului Uz, care reprezintã una dintre cele mai facile cãi de comunicare între Depresiunea Ciucului, lipsitã de surse semnificative de sare, ºi zona Târgu Ocna din Moldova, deosebit de bogatã în sare. Prezenþa acestui
mormânt tocmai în dreptul acestui pas sugereazã cã purtãtorii culturii amforelor sferice
(bine prezentatã în Moldova Subcarpaticã) erau implicaþi în aprovizionarea populaþiei din
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Depresiunea Ciucului cu sarea din Moldova.
În ceea ce priveºte manifestãrile cu caracter ritual, legate într-un fel sau altul de sare,
aducem în discuþie depunerile rituale de la Mãrtiniº ºi Biborþeni. La Mãrtiniº (sat situat în
Valea Homoroadelor, jud. Harghita, unde existã numeroase manifestãri saline), dupã cum
relateazã J. Bányai, în timpul sãpãrii unui puþ de sare au fost gãsite câteva topoare de piatrã
confecþionate din serpentinã de culoare verde caracteristicã rocilor Persanilor de Nord ºi din
andezit negru de Harghita. Dupã toate probabilitãþile, în cazul de faþã avem de a face cu o
depunere ritualã lângã un izvor sãrat. La Biborþeni (jud. Covasna), într-o zonã aflatã la
graniþa dintre Depresiunea Baraolt - care este practic lipsitã de surse de sare - ºi Valea
Homoroadelor, unde manifestãrile saline sunt deosebit de bogate, a fost gãsitã o depunere
de caracter ritual aparþinând culturii Bodrogkeresztur. Székely Zsolt a gãsit aici, într-o groapã
circularã, douã vase ceramice, un topor masiv de cupru cu braþele în cruce, un topor-ciocan
din piatrã ºi douã lame mari de opal. Trebuie precizat cã, deºi locul unde s-a gãsit aceastã
depunere a fost cercetat, nu s-au descoperit alte elemente ale culturii Bodrogkeresztur, ceea
ce aratã cã acest complex nu aparþine vreunei locuiri ci reprezintã urme ale unei practici în
afara spaþiului locuit. Mai adãugãm ºi faptul cã aceastã depunere este unicã în toatã aria
culturii cãreia îi aparþine. Toate acestea indicã cã depunerea eneoliticã de la Biborþeni, dupã
toate probabilitãþile, reprezintã urmele unor practici (rituale?) legate de unele reglementãri
privind accesul dintr-o zonã lipsitã de sare într-o zonã bogatã în manifestãri saline.
Evident, interpretãrile de mai sus, într-o mãsurã oarecare, au caracter ipotetic,
urmând ca viitoarele cercetãri sã aducã noi argumente necesare.
Valeriu Cavruc
Gheorghe Dumitroaia
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Vestigiile arheologice privind exploatarea sãrii
pe teritoriul României în epoca bronzului

În epoca bronzului (mileniile III - II î.Hr.) anvergura exploatãrii sãrii pe teritoriul
Europei, în comparaþie cu epocile precedente, a crescut considerabil. În aceastã perioadã,
dupã cum aratã o serie de descoperiri arheologice din Europa de vest ºi centralã, exploatarea
apelor sãrate din izvoare de slatinã s-a practicat pe scarã tot mai largã. Totodatã, din aceastã
perioadã dateazã ºi vestigii arheologice privind obþinerea sãrii din apã marinã (peºtera
Ourania din Creta). În epoca bronzului, pe teritoriul Europei, a crescut semnificativ ºi
exploatarea minierã a sãrii. Cele mai relevante, bine cunoscute ºi emblematice am spune,
vestigii în aceastã privinþã sunt cele descoperite pe teritoriul Austriei, la Hallstatt.
La fel ca ºi în restul Europei, numãrul descoperirilor arheologice ce atestã exploatarea
sãrii în epoca bronzului pe teritoriul Românei, îl depãºeºte cu mult pe cel din perioada neoeneoliticã. Dacã pentru perioada neo-eneoliticã dispunem, deocamdatã, doar de materialele
arheologice ce vin în principal din Moldova Subcarpaticã ºi se referã exclusiv la exploatarea
apelor sãrate, arealul unor astfel de descoperiri din epoca bronzului mai cuprinde
Maramureºul, Transilvania ºi estul Munteniei. Mai mult, în timp ce datele arheologice din
neolitic ºi eneolitic de pe teritoriul României se referã doar la exploatarea apelor sãrate, cele
din epoca bronzului relevã ºi exploatãri miniere.
Mãrturiile arheologice directe referitoare la exploatarea sãrii în epoca bronzului pe
teritoriul României au fost descoperite în Moldova Subcarpaticã (Lunca, jud. Neamþ;
Cucuieþi, jud. Bacãu), în sud-estul Transilvaniei (Olteni ºi Zoltan, jud. Covasna), în centrul
Transilvaniei (la Valea Florilor, lângã Turda), în nord-estul Transivaniei (la Bãile Figa ºi
Sãsarm-Valea Slatinei, lângã Beclean), în Maramureº (Valea Regilor), în Bãrãgan (StelnicaGrãdiºtea Mare, Þãndãrei-Cherhanale ºi Bucu-Pochinã, jud. Ialomiþa), precum ºi într-o serie de
alte locuri.
Vestigiile referitoare la exploatarea apelor sãrate în epoca bronzului pe teritoriul
României se caracterizeazã printr-o serie de particularitãþi, în comparaþie cu cele din
eneolitic. Menþionãm întâi de toate cã majoritatea vestigiilor din epoca bronzului privind
exploatarea apei sãrate din România, cu excepþia celor de la Lunca, au fost descoperite
relativ recent ºi de-abia au intrat în “vizorul” specialiºtilor interesaþi în exploatarea
preistoricã a sãrii. În al doilea rând, subliniem cã pânã în prezent, pe teritoriul României, în
contexte din epoca bronzului, nu au fost descoperite “briquetage” pentru modelarea
calupurilor de sare. La acestea se mai adaugã ºi faptul cã vestigiile exploatãrii apei sãrate din
epoca bronzului pe teritoriul României apar nu numai în cadrul unor staþiuni specializate în
aceastã îndeletnicire, dar ºi în aºezãri “obiºnuite”, adicã cu urme de locuire propriu-zisã ºi cu
materiale atestând o serie de altele activitãþi (creºterea animalelor, cultivarea plantelor, confecþionarea uneltelor etc.).
Singurul sit din epoca bronzului interpretat ca fiind o staþiune specializatã eminamente în exploatarea apei sãrate este cel de la Lunca, jud. Neamþ. Depunerile din epoca
bronzului din acest sit îi aparþin culturilor Trzciniec-Komariv (aceasta, în sec. XVIII-XV î.Hr.,
acoperea o bunã parte a Poloniei, Ucraina Subcarpaticã ºi jumãtatea de nord a Moldovei) ºi
culturii Noua (o manifestare cultural-cronologicã ce în sec. XV-XII î.Hr. ocupa teritoriul
dintre Nistru ºi Apuseni). Aceste depuneri, aidoma celor eneolitice din aceeaºi staþiune,
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conþin multe arsuri ºi cantitãþi importante de cenuºã în amestec cu lemn ars, urme ce au fost
puse de cercetãtori pe seama arderii unor mase importante de lemn necesarã fierberii apei
sãrate. Totodatã, în aceste depuneri nu au fost identificate vase confecþionate special pentru
fierberea apei sãrate. Se pare cã în acest scop au fost folosite vase ceramice de uz comun. De
altfel, ceramica din epoca bronzului de la Lunca include o gamã completã de tipuri ºi forme,
inclusiv recipiente mici (cãni ºi ceºti). Aceastã din urmã observaþie ar putea pune sub
semnul întrebãrii opinia, conform cãreia, staþiunea Lunca era specializatã exclusiv în
exploatarea sãrii.
Unele vestigii din epoca bronzului târziu din sud-estul Transilvaniei ºi Bãrãgan par sã
dezvãluie ºi o modalitate de obþinere a sãrii solide din apã sãratã diferitã de cea consemnatã
la Lunca. Astfel, în aºezãrile culturii Noua de la Olteni - “Cariera de Nisip” ºi Zoltan “Nisipãrie”, jud. Covasna, situate în apropierea unui izvor de apã sãratã, precum ºi în
aºezãrile culturii Coslogeni (o manifestare arheologicã rãspânditã în estul Munteniei ºi
Dobrogea, înruditã cu cultura Noua ºi datând din aceeaºi perioadã) de la Bucu-Pochinã,
Þãndãrei-Cherhanale ºi Stelnica-Grãdiºtea Mare (jud. Ialomiþa), aflate în zone cu probabilitatea ridicatã a apariþiei unor astfel de izvoare, vestigiile arheologice legate, dupã toate
aparenþele, de evaporarea apei sãrate, au fost gãsite în poziþie secundarã. În unele gropi
menajere ale acestor aºezãri, au fost descoperite cantitãþi importante de cenuºã în amestec
cu lemn ars, împreunã cu fragmente masive ale unor recipiente de mari dimensiuni.
Recipientele respective au fost lucrate din lut în amestec cu pleavã, având pastã poroasã.
Atât cât se poate deduce din fragmentele gãsite, ele erau compuse din cupã de formã ovalã,
lungã de cca. 1 m ºi latã de cca. 0,5 m, având fundul sferic ºi cu postament înalt prins de inferiorul cupei. La unele din aceste reci-piente postamentele au fost modelate în forma unor
plãci masive verticale dispuse în “H”, iar la altele - în forma unor picioare groase circulare
sau dreptunghiulare în secþiune. În aºezarea culturii Noua de la Zoltan-“Nisipãrie” (jud.
Covasna), fragmente ale unui astfel de recipient au fost gãsite într-o groapã circularã puþin
adâncã, plinã de cenuºã ºi fragmente de lemn carbonizat, descoperitã la baza unui “cenuºar”
- o aglomerare, groasã de peste 3 m, de cenuºã ºi lemn ars.
Observãm cã în toate cazurile de mai sus avem de-a face cu fragmente ale unor obiecte
rupte, aruncate (depuse?) în gropi, împreunã cu resturile de ardere ale unor cantitãþi importante de masã lemnoasã. Pentru interpretarea corectã a acestor obiecte apelãm la analogiile
care provin din contexte mai relevante. Invocãm în acest sens obiecte similare descoperite
într-o serie de ateliere de obþinere a sãrii solide din apa sãratã de origine marinã ºi din izvoare,
cercetate în sud-estul Angliei ºi încadrate în principal în prima jumãtate a mileniului I d.Hr.
Conform analizelor efectuate de specialiºtii britanici, aceste obiecte au fost folosite pentru
evaporarea apei sãrate. Deºi obiectele de acest tip din Anglia au câteva deosebiri faþã de cele
din România (printre care menþionãm faptul cã aveau “piedestale” distincte, neprinse de
cupe), însã din punct de vedere funcþional, aceastã analogie pare foarte potrivitã.
Dincolo de aceste analogii, în favoarea interpretãrii recipientelor de la Olteni “Cariera de Nisip”, Zoltan - “Nisipãrie”, Bucu-Pochinã, Þãndãrei-Cherhanale ºi StelnicaGrãdiºtea Mare ca fiind destinate obþinerii sãrii solide din apã sãratã, se mai poate aduce în
discuþie ºi faptul cã, pânã acum în cadrul culturilor Noua ºi Coslogeni, cu excepþia aºezãrilor
citate, astfel de obiecte nu au fost descoperite. Întâmplãtor sau nu, aceste obiecte au fost
descoperite numai în aºezãri aflate în zone cu probabilitatea ridicatã de apariþie a izvoarelor
cu apã sãratã. În aceastã privinþã se impune o precizare. Astfel, puþul cu apã sãratã de la
Olteni se aflã, în prezent, la o distanþã de cca. 1,5 km de la aºezarea Olteni - “Cariera de
Nisip” ºi cca. 5 km de la aºezarea Zoltan - “Nisipãrie”. Existenþa acestui puþ se datoreazã
faptului cã la un moment dat în acel loc a apãrut un izvor de apã sãratã cauzat de curenþi
subterani de apã ce ating formaþiuni geologice conþinând sarea (în cazul de faþã argilã
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sãratã). Acest izvor, datoritã oscilaþiilor curenþilor subterani, oricând poate sã se opreascã.
Totodatã, alt izvor de apã sãratã poate sã aparã la distanþe mai mult sau mai puþin apropiate
sau îndepãrtate de locul unde izvorãºte apa sãratã în prezent. Curenþii de apã sãratã pot fi
atinºi ºi în timpul unor sãpãturi, mai mult sau mai puþin adânci. Prin urmare, este posibil ca
în vremuri îndepãrtate, izvorul sau izvoare de apã sãratã sã se fi aflat mai aproape de
aºezãrile Zoltan - “Nisipãrie” ºi Olteni - “Cariera de Nisip”. În cazul celor trei aºezãri ale culturii Coslogeni din Bãragan precizãm cã una dintre acestea, Þãndãrei - Cherhanale, se aflã
în apropierea lacului cu apã sãratã Strachina. În prezent, în împrejurimile celorlalte douã
aºezãri nu se cunosc izvoare de apã sãratã. Însã faptul cã în Bãrãgan existã izvoare de apã
sãratã face posibilã apariþia izvoarelor de apã sãratã ºi în zonele acestor aºezãri.
În ceea ce priveºte exploatarea minierã a sãrii rocã pe teritoriul României în epoca
bronzului, vestigiile în acest sens provin deocamdatã exclusiv din Transilvania ºi Maramureº.
În anul 1817, în zona Maramureºului, la Ocna Slatina, în aºa-numita “Valea Regilor”,
cu prilejul sãpãrii unei galerii de drenaj în dreptul exploatãrii “Francisc”, în exploatãri
subterane, de forme neregulate, sãpate la adâncimi nu prea mari, de cca. 10-13 m, cu un
diametru de cca. 13 m ºi cu o adâncime a excavaþiei de pânã la 5 m, au fost descoperite o
serie de obiecte utilizate pentru exploatarea sãrii. Obiectele descoperite constau din unelte
din lemn, între care un jgheab ºi frânghii de iutã, utilizate probabil la ridicarea blocurilor la
suprafaþã. În aceeaºi zonã au fost identificate în anii 1846 ºi 1847 puþuri, având secþiunea
pãtratã ºi armate cu grinzi din lemn de esenþã tare (fag sau stejar).
E. Preissig a susþinut opinia potrivit cãreia sarea s-a exploatat în Maramureº încã din
epoca bronzului, evident în locuri mai uºor accesibile, el oferind în plus o valoroasã reconstituire graficã privind tehnici de havare a masivului de sare cu apã dulce, care a fost dirijatã
cu “instalaþii” primitive. Pânã de curând, în literatura de specialitate nu au existat informaþii
despre soarta obiectelor descoperite la Valea Regilor ºi de aceea acestora nu li s-a acordat
importanþa cuvenitã. Din ghidul Muzeului Naþional de Geologie din Budapesta, editat în
anul 1909, reiese însã cã nu numai obiectele descoperite în salina preistoricã de la Valea
Regilor au fost salvate ºi transportate la Budapesta, dar ºi o porþiune a masivului de sare cu
adânciturile rezultate în urma acþiunii apei dulci. În singura fotografie cunoscutã despre
aceastã descoperire se mai poate distinge cu uºurinþã jgheabul prevãzut cu cepuri, scãri ºi
odgoane de coborât în puþ, lemne de armãturã, lopeþi de tip “vâslã” ºi un ciocan din lemn.
Din pãcate, obiectele descoperite la Valea Regilor au dispãrut în timpul celui de-al doilea
rãzboi mondial.
La Valea Florilor (jud. Cluj) au fost descoperite în 1938, cu ocazia unor lucrãri de
extindere a terasamentului cãii ferate în perioada interbelicã mai multe puþuri astupate în
masivul de sare (“Salzstock”), situat aici aproape la suprafaþã. Pe fundul unui astfel de puþ,
situat la o adâncime de 8-10 m de la suprafaþã, cu pereþii circulari, cãptuºiþi cu o împletiturã
de nuiele din care s-au pãstrat câteva porþiuni, s-au gãsit într-un material argilos sãrat nouã
unelte lucrate exclusiv din lemn: o cazma, trei lopeþi de diferite forme ºi dimensiuni, un fel
de ciocan de sare format dintr-un mâner ºi un braþ-ciocan din lemn de frasin, care iniþial
putea sã fi fost prevãzut cu un vârf metalic (bronz ?), patru pârghii, din care una prevãzutã
cu un cârlig, ºi o troacã. În literatura de specialitate se mai afirmã cã alãturi de aceste obiecte
ar fi fost gãsitã ºi o râºniþã din tuf vulcanic având orificiul trilobat. Dupã afirmaþiile muncitorilor care au efectuat aceste sãpãturi, în puþurile strãpunse ar fi apãrut mai multe troace.
În urma investigaþiei efectuate de V. Wollmann în anul 1994 în casa profesorului I. Al. Maxim
au fost gãsite, pe lângã exemplarul publicat, încã douã troace, asemãnãtoare ca ºi construcþie,
dar într-o stare de conservare deplorabilã. Troacele erau scobite într-un trunchi de copac
descojit (probabil tei) de circa 40 cm în diametru, având iniþial 2 m lungime, adâncimea ºi
lãrgimea fiind de circa 20 cm. Fundul lor prezenta, pe linia sa medianã, cam din 15 în 15 cm
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distanþã, o serie de orificii de circa 3 cm în diametru. În aceste orificii erau introduse tuburi
(cepuri) din lemn de soc. Cert este cã I. Al. Maxim a recunoscut destinaþia “troacei gãurite
din lemn, cu tuburi din lemn de soc, folositã pentru detaºarea prin havare a blocurilor de sare
prin dizolvare în exploatãrile subterane”.
I. Al. Maxim considera, pe baza formei râºniþei care este tipicã pentru Latène-ul dacic
târziu, cã depozitul cu unelte miniere de la Valea Florilor dateazã din Latène-ul târziu,
atribuindu-l populaþiei dacice, atribuire preluatã ºi de alþi specialiºti. O analizã C14 efectuatã
recent pe una dintre trocile din lemn descoperite la Valea Florilor a furnizat însã o datã mult
mai veche, care plaseazã începuturile exploatãrilor de aici în epoca bronzului târziu, proba
respectivã indicând intervalul 1420-990 î. Hr. Se naºte desigur întrebarea cum poate fi explicatã contradicþia dintre vechimea datãrii obþinute prin analiza C14 ºi prezenþa în cadrul lotului de obiecte de la Valea Florilor a unei râºniþe de mânã, care tipologic poate fi cu greu datatã
mai devreme de cea de-a doua vârstã a fierului. Acesta a constituit de altfel ºi principalul argument în favoarea atribuirii exploatãrilor de la Valea Florilor civilizaþiei dacice. Existã mai
multe aspecte care trebuie avute în vedere pentru o posibilã explicaþie. În primul rând este
vorba despre faptul cã nu existã observaþii suficient de solide (fotografii sau desene din
momentul descoperirii) care sã ne asigure asupra caracterului unitar al lotului de obiecte, ele
putând fi gãsite fie în puþuri diferite, fie în acelaºi puþ, dar la adâncimi diferite. În al doilea
rând, prima publicare a pieselor de la Valea Florilor nu a cuprins toate obiectele gãsite în 1938
ºi ea a fost fãcutã la mare distanþã în timp (peste trei decenii) de la momentul descoperirii,
ceea ce a putut genera anumite afirmaþii eronate sau imprecise. Un al treilea aspect care nu
trebuie pierdut din vedere este însã cel care priveºte zona din care s-a prelevat proba ºi mai
ales vârsta copacului din care a fost confecþionatã unealta de la Valea Florilor.
În nord-estul Transilvaniei, în partea de vest a judeþului Bistriþa-Nãsãud aproximativ
la jumãtatea distanþei între oraºul Beclean ºi satul Figa, într-o depresiune în formã de pâlnie
cu diametrul de cca. 500 de m, se aflã situl arheologic Bãile Figa. Situl cuprinde partea superioarã a vãii unui pârâu cu apã sãratã ºi acoperã o arie de aproximativ 260 m (nord - sud) x
160 m (est - vest). Aproape pe toatã întinderea pantei dulci din dreapta pârâului se observã
numeroase cavitãþi ºi movile. Câteva dintre astfel de cavitãþi se observã ºi în stânga pârâului,
iar de-a lungul acestuia, pe ambele maluri ale sale, se observã “valuri” discontinui de pãmânt,
care par sã fi fost depuse în urma unor excavãri ce au contribuit la formarea albiei pârâului.
Aceste cavitãþi ºi movile, dupã toate probabilitãþile, sunt urme ale unor sãpãturi de extragere
a sãrii, neexistând deocamdatã date concludente privind vechimea lor.
În albia pârâului se observã numeroase elemente de construcþii ºi amenajãri din lemn
(peste 460 de pari, bârne, scânduri ºi þãruºi). 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. 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 fi format 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. Uneori de-a lungul malului se
observã “pereþi” din scânduri masive alãturate, înfipte vertical în pãmânt. În alte cazuri astfel
de “pereþi” sunt dispuºi perpendicular pe cursul pârâului ºi dau impresia unor stavile. Pe tot
cursul pârâului se întâlnesc ºi bârne masive, în poziþie culcatã, dispuse paralel, oblic sau
transversal pe cursul pârâului. Câteodatã, de ambele laturi ale unor astfel de bârne au fost
surprinºi þãruºi înfipþi în pãmânt, probabil cu scopul fixãrii acestora. În vara anului 2006
echipa de cercetare româno-britanicã, condusã de A. F. Harding ºi V. Cavruc, a colectat o
serie de probe de la aceste construcþii ºi amenajãri. ªase dintre acestea au fost analizate prin
metoda C 14, în laboratorul din Groningen. Conform acestor analizele, cinci probe dateazã
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aproximativ din anul 1000 î.Hr., iar una aproximativ din anul 500.
În albia Pârâului Sãrat, cu diverse ocazii, au mai fost gãsite o serie de elemente componente ale unor instalaþii de lemn, precum ºi unelte de piatrã, legate, dupã toate probabilitãþile, de exploatarea sãrii. Astfel, în anul 1977 geologul Ioan Chintãuan a descoperit în
partea superioarã a albiei pârâului o aºa-zisã troacã de lemn care în momentul descoperirii
se afla în poziþia oblicã, astfel încât la suprafaþa pârâului se observa numai capãtul afectat al
acesteia, restul piesei aflându-se adânc în fundul mâlos al pârâului. Descoperitorul acestei
“troace” a comparat-o cu obiectul similar descoperit în Valea Florilor. 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 ?). 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, dispuse la distanþe relativ egale între ele. Pe partea pãstratã a
troacei se observã 17 de 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 “troacei”, detaliu ce asigura închiderea strânsã a orificiilor prin
aceste cepuri. Spre capãtul inferior cepurile se subþiazã ºi devin circulare în secþiune. Toate
cepurile sunt perforate central-longitudinal. Dincolo de elemente similare cu cele ale
troacei de la Valea Florilor, în perforaþiile unora dintre cepuri de soc ale troacei de la Bãile
Figa au fost introduse sfori de cânepã împletite din douã fire.
În 2005, în cadrul unui proiect de cercetare româno-britanic, finanþat de Academia
Britanicã, în laboratorul din Groningen au fost efectuate douã analize C 14 asupra unor fragmente ale troacei din Bãile Figa, fiind stabilitã vârsta acesteia la cca. 3000 de ani, adicã în
jurul anului 1000 î. Hr. Aceastã datare se potriveºte întrucâtva ºi cu rezultatele analizei C 14
efectuatã în SUA asupra fragmentelor uneia dintre “troacele” de la Valea Florilor. 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
izvorul principal al Pârâului Sãrat. În interiorul acestei piese a fost gãsit un tub de lemn de
mici dimensiuni. Alt obiect asemãnãtor a fost identificat în imediata apropiere de locul unde
a fost descoperitã troaca; cea de-a treia piesã se aflã lângã izvorul afluentului drept al pârâului, în poziþie secundarã, alãturi de un jgheab de lemn, ºi este acoperitã de pãmântul excavat
relativ recent pentru amenajarea rudimentarã aici a unui bazin. Tot atunci V. Cavruc ºi A.F.
Harding au descoperit în diverse locuri ale cursului principal al Pârâului Sãrat câteva unelte
de piatrã: un fragment de topor cu gaura de înmãnuºare, câteva ciocane masive aparþinând
categoriei cunoscutã în literatura de specialitate a ciocanelor de minerit, precum ºi douã dãlþi.
Majoritatea ciocanelor de minerit de la Figa au canale gravate necesare legãrii acestora de
cozi. La ce au fost folosite în mod concret aceste ciocane? La spargerea blocurilor de sare?
La înfigerea parilor în pãmânt? Sau poate pentru alte scopuri? Rãspunsul la aceste întrebãri
poate fi dat doar dupã ce prin cercetãrile sistematice se va clarifica contextul arheologic ºi
geologic mai precis cãruia îi aparþin aceste obiecte. Încã nu s-a stabilit cu certitudine dacã
aceste obiecte sunt sau nu contemporane cu construcþiile ºi amenajãrile de lemn.
Deocamdatã, referitor la destinaþia ºi încadrarea cronologicã a acestor ciocane 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 ºi cã ele au fost destinate exploatãrii
miniere a sãrii. În aceste condiþii, este foarte probabil ca ciocanele sã fi fost contemporane
cu troaca.
Troace sau jgheaburi din lemn asemãnãtoare celor de la Valea Florilor ºi Figa au fost
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descoperite ºi la Ocna Dejului, într-o exploatare de sare de adâncime cu vechime apreciabilã,
care este în prezent greu de localizat precis. Este vorba despre douã jgheaburi din lemn, dintre care unul prevãzut cu orificii în care s-au introdus cepuri de lemn de soc.
Toþi specialiºtii care s-au referit în decursul anilor la aceste troace, 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. Conform acestui punct de vedere, dupã atingerea aflorimentului de sare, la adâncimi de pânã la 10 m, se montau jgheaburi pe suporþi de lemn
pentru aducerea apei de la suprafaþã. Pe fundul jgheaburilor erau fixate la anumite intervale
cepuri gãurite, strãbãtute de fibre nelignificate din tulpinã de tei. Prin deschiderea sau
închiderea cepurilor, precum ºi prin mutarea periodicã a jgheaburilor, jeturile de apã erau
conduse la locul dorit, apa dulce provocând havaje verticale sau orizontale. 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. Pe de altã parte, prezenþa în cadrul aceluiaºi sit a ciocanelor de minerit înclinã balanþa în favoarea destinaþiei lor miniere. Însã, soluþia definitivã va veni o datã ce vor fi asigurate date mai sigure privind contextele arheologice ale unor astfel de piese. Sunt necesare
de asemenea ºi unele experimente în acest sens.
Urmele exploatãrii miniere a sãrii din perioada preistoricã au fost gãsite ºi zona Ocna
Mureº (jud. Alba). In studiul sãu din 1867 “Alter der Karpatischen Salinen” Pošepný aminteºte
un fragment de râºniþã descoperit la Ocna Mureºului alãturi de obiecte de bronz. M. Roska
aminteºte ºi el despre descoperirea în ocna veche a unor urme de exploatãri preistorice,
constând dintr-un ciocan de piatrã ºi un celt de bronz. La Ocna Mureº se afla în perioada
romanã antica localitate Salinae, care apare figuratã pe Tabula Peutingeriana între Brucla ºi
Potaissa. Tocmai din acest motiv, un lot de unelte din lemn descoperite în împrejurãri neclare
în perioada interbelicã ºi ajuns în colecþia muzeului din Alba Iulia, a fost considerat pânã de
curând ca aparþinând perioadei romane. Este vorba despre o lopatã cu mâner scurt, mai
multe lopeþi plate de tip “vâslã”, un soi de “satâr” cu mâner, douã bucãþi de lemn cu capetele
încovoiate, probabil tãlpi de sanie pentru transportarea blocurilor de sare, icuri de tip panã
ºi un târnãcop primitiv, având vârful dintr-un corn retezat de bovinã, în care intra un mâner
din lemn. Alte piese sunt din pãcate prea fragmentare pentru a li se mai putea stabili
funcþionalitatea. Uneltele par mai primitive decât cele cunoscute de la Valea Florilor, iar
piesa cu vârf de corn dovedeºte, în opinia noastrã, cã la epoca respectivã metalul nu era
cunoscut sau era, în orice caz, mai greu accesibil. Pânã la obþinerea rezultatelor analizelor
radiocarbon, considerãm cã uneltele de la Ocna Mureº aparþin foarte probabil tot epocii
bronzului. În zona Ocna Mureºului, la Uioara de Jos, au fost observate, cu ocazia unor
surpãri de teren, posibile urme de minerit constând din gropi care au putut fi urmãrite pânã la
adâncimea de 3 m. În literatura de specialitate se afirmã cã ar putea fi probabil vorba despre
vechi exploatãri de sare gemã iar în imediata lor apropiere s-au semnalat urme de locuire ale
culturilor Coþofeni (eneolitic târziu) ºi Wietenberg (epoca bronzului mijlociu ºi târziu).
De la Turda provine o lopãþicã de lemn cu mâner scurt, identicã cu exemplarul de la
Ocna Mureº, ea fiind descoperitã de István Teglás împreunã cu alte unelte de lemn în anul
1902, cu ocazia îndepãrtãrii depunerilor de la o veche exploatare saliferã din zonã. Ele ar
putea data tot din perioada preistoricã, deºi descoperitorul le considerã romane.
Recent, în cadrul unui proiect de cercetare româno-britanic, în nord-estul
Transilvaniei, a mai fost descoperit un sit din epoca bronzului care, dupã toate probabilitãþile
a fost legat de exploatarea sãrii. Este vorba de situl Sãsarm - Valea Slatina ce se aflã în partea
de vest a judeþului Bistriþa-Nãsãud. Urmele din epoca bronzului au fost descoperite în valea
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pârâului cu apã sãratã Valea Slatinei, în imediata apropiere a unei fântâni cu apã deosebit de
sãratã. Cea mai importantã concentrare a urmelor acestei staþiuni se observã între cursul
principal al pârâului ºi un mic afluent al acestuia, într-o micã depresiune de cca. 40 x 30 m,
delimitatã de malul abrupt ºi de pantele accentuate ale dealului. Aici, urmele staþiunii se
prezintã sub forma a trei pete oval-rectangulare de pãmânt negru în amestec cu cenuºã, 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, cca. 0,5 - 1 m deasupra nivelului apei, 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 fragmente 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 o lungime de cca. 50 de m.
Toate acestea par sã indice cã depunerile din epoca bronzului se aflã în poziþie
secundarã, datoratã probabil alunecãrilor de teren ºi exploatãrilor miniere a sãrii, iar locul
iniþial al staþiunii trebuie sã fi fost mai sus pe panta dealului.
Ceramica din epoca bronzului, sub aspect stilistic, 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, iar uneori ºi impresiuni ale sforii rãsucite. Dupã
toate aceste caracteristici, ceramica de la Sãsarm - Valea Slatina poate fi atribuitã fazei finale
a epocii bronzului timpuriu (aproximativ între anii 2200 ºi 2000 î.Hr.).
Trebuie precizat cã aproape pe toatã întinderea pârâului apar urmele unor construcþii
ºi amenajãri din lemn, unele dintre acestea provenind de la galerii de exploatare a sãrii. 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 preistorice din acest
sit. Se pare totuºi cã urmele din epoca bronzului sunt anterioare tuturor construcþiilor ºi
amenajãrilor din lemn de aici. Nu dispunem încã de date certe privind vârsta urmelor de
construcþii ºi amenajãrilor de lemn. Toate acestea fac ca interpretarea urmelor din epoca
bronzului descoperite la Sãsarm - Valea Slatina, ca fiind legate de exploatarea surselor locale
de sare rãmâne pur ipoteticã. Cert este însã cã situl de la Sãsarm - Valea Slatina prezintã
interes major în ceea ce priveºte cercetarea arheologicã referitoare la exploatarea sãrii din
preistorie pânã în prezent.
Unele vestigii indirecte precum ºi unele observaþii de ordin contextual pun în luminã
o serie de alte aspecte ºi implicaþii ale exploatãrii sãrii din epoca bronzului pe teritoriul
României.
Prima categorie de vestigii de acest gen o reprezintã numeroasele depozite de obiecte
de bronz descoperite în imediata apropiere a surselor de sare. Primele semnalãri ale unor
astfel de depozite dateazã încã din sec. XIX ºi se referã la descoperirea unor obiecte din
bronz la Coºtiui în anul 1863 într-o minã de sare la adâncimea de 16 m în apropierea
dealului “Calvaria” (depozitul Coºtiui I, format din douã celturi, o secerã cu butoni ºi douã
brãþãri). Pentru epoca bronzului târziu din Transilvania s-a afirmat în repetate rânduri
existenþa unei legãturi între marile depozite-turnãtorii de bronzuri descoperite la Uioara de
Sus, ªpãlnaca sau Aiud ºi zãcãmintele de sare din zonã. Dacã depozitul de la Uioara de Sus
ºi cele douã de la ªpãlnaca, pot fi puse în legãturã cu marile zãcãminte de la Ocna-Mureº,
cel de la Guºteriþa este în schimb mai aproape de salina de la Ocna Sibiului. Cea mai recentã descoperire a unui astfel de depozit de bronzuri a fost fãcutã la Pãnade, în bazinul
Târnavelor. Cercetãrile de teren au dovedit cã depozitul fusese depus în imediata apropiere
a unui pârâu sãrat, locul fiind numit de localnici “Sãrãtura”.
Depozite de bronzuri în apropierea manifestãrilor saline au fost descoperite ºi în
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Subcarpaþii Prahovei (Drajna de Jos) ºi Moldovei (Borleºti).
O serie de vestigii arheologice de caracter ritual au fost descoperite în punctele cheie
ale drumurilor sãrii. Printre acestea menþionãm câteva depozite de bronzuri descoperite în
pasurile ºi trecãtorile montane ce leagã zonele salifere de cele lipsite de sare. Astfel,
depozitele de la Sinaia ºi Predeal par sã marcheze drumul între zona saliferã a Prahovei cu
Depresiunea Braºovului sãracã în manifestãri saline. În aceeaºi ordine de idei trebuie
menþionate ºi grupurile tumulare aparþinând culturilor Schneckenberg (sfârºitul mileniului
III î.Hr.) ºi Noua, ce se întind de-a lungul cãilor naturale de comunicare dintre Bazinul
Baraolt ºi Depresiunea Homoroadelor.
În legãturã cu preocuparea de control a “drumurilor sãrii” menþionãm faptul cã în
epoca mijlocie a bronzului (cca. anii 2000 - 1500 î.Hr.), în unele puncte strategice ale cãilor
naturale de comunicare dintre zonele sãrace de sare ºi cele bogate în manifestãri saline, apar
o serie de aºezãri puternic fortificate. Una dintre acestea este aºezarea fortificatã de la
Pãuleni-Ciomortan (jud. Harghita). Fortificaþiile acestei aºezãri au fost ridicate de purtãtorii
culturii Costiºa-Ciomortan (datând din începutul perioadei mijlocii a epocii bronzului ºi
rãspânditã în principal în zona central-vesticã a Moldovei). Apoi, prin sec. XVIII î.Hr.,
aºezarea a fost ocupatã de purtãtorii culturii Wietenberg care domina întreaga Transilvanie.
În epoca bronzului mijlociu, atât în perioada locuirii Costiºa-Ciomortan cât ºi în cea
Wietenberg, aceastã aºezare, la fel ca ºi în perioada eneoliticã, pare sã fi avut rolul de
control asupra cãilor naturale de legãturã dintre resursele de cupru de la Bãlan ºi cele de sare
din zona Moineºti.
Proiectul româno-britanic privind exploatarea preistoricã a sãrii îºi propune în urmãtorii ani sã aprofundeze cercetãrile care, cu siguranþã, vor îmbogãþi cunoºtinþele în acest
domeniu.

Valeriu Cavruc
Horia Ciugudean
Anthony F. Harding
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Uneltele de minerit descoperite la Valea Regilor (Maramureº),
în expunerea lor la Muzeul Naþional de Geologie din Budapesta, 1909.
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Vestigii arheologice privind exploatarea sãrii pe
teritoriul României în epoca timpurie a fierului

Mãrturiile arheologice privind exploatarea sãrii în Europa sporesc odatã cu începutul
epocii fierului (aprox. sec. X î.Hr. - sec. I d.Hr.). În aceastã perioadã în Europa au fost
exploatate atât apele sãrate, cât ºi zãcãmintele de sare gemã. Spre deosebire însã de Europa
centralã ºi de vest, vestigiile arheologice privind exploatarea sãrii din aceastã epocã pe
teri-toriul României sunt mult mai modeste.
Dintre puþinele vestigii directe din aceastã perioadã aducem în discuþie recentele
cercetãri efectuate de Muzeul de Arheologie ºi Istorie din Piatra Neamþ la Cucuieþi (com.
Solonþ, jud. Bacãu). Acest sit se aflã lângã izvorul sãrat Slatina Veche. 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. Cercetarea celor douã movile a demonstrat cã acestea s-au format în urma activitãþilor pentru obþinerea sãrii din saramurã desfãºurate în perioadele neoliticã, eneoliticã,
epoca bronzului ºi prima epocã a fierului. Materialele arheologice din epoca fierului constau
preponderent în fragmente ale unor recipiente ceramice. Ceramica, dupã caracteristicile sale
stilistice, se încadreazã în orizontul Canlia, o manifestare arheologicã din sec. VI - V î.Hr.
atribuitã populaþiei getice. În privinþa formelor ceramice se remarcã utilizarea cu predilecþie
a recipientelor cu gura larg deschisã, castroane ºi strãchini de dimensiuni medii, prevãzute
cu câte douã toarte orizontale care, la o analizã preliminarã, reprezintã cca. 60% din totalul
materialului ceramic atribuit epocii fierului din acest sit. Cea mai mare parte a fragmentelor
ceramice din orizontul 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. Dupã toate aparenþele, preocuparea principalã a celor care au lãsat urme materiale din epoca fierului de aici a constat în
obþinerea sãrii solide din apa sãratã prin fierberea acesteia. Utilizarea cu predilecþie a
formelor larg deschise pare sã se datoreze faptului cã în astfel de recipiente procesul de
evaporare a apei era mai economic.
Vestigiile indirecte din epoca timpurie a fierului referitoare la diverse aspecte ale
activitãþii umane privind valorificarea resurselor de sare - aidoma epocii bronzului - sunt
legate, printre altele, de o serie de depozite de bronzuri sau piese mai preþioase descoperite
în apropierea surselor de sare, dintre care menþionãm depozitul de la Brâncoveneºti jud.
Mureº (acesta a fost îngropat la intrare pe Mureº dinspre zona Deda - Topliþa lipsitã de sare
în zona saliferã din preajma Reghinului ºi conþinea gãleþi de bronz).
În secolele IV - II î.Hr. Transilvania, în mare parte, a fost dominatã de celþi. Faptul cã
majoritatea aºezãrilor ºi necropolelor celtice din Transilvania sunt concentrate în zonele
bogate în sare (mai ales pe teritoriul judeþului Bistriþa-Nãsãud deosebit de bogat în resurse
de sare), sugereazã cã sarea a fost cea care i-a atras pe celþi în acest areal. Partea extracarpaticã a spaþiului carpato-danubian era locuitã în acea perioadã de populaþia geto-dacã. În sec.
II î.Hr. - I d.Hr. spaþiul intracarpatic intrã sub stãpânirea dacicã.
Chiar dacã în prezent nu dispunem de vestigii arheologice directe în aceastã privinþã,
o serie de observaþii, în mod indirect, pun în luminã aceste preocupãri. Astfel, unii cercetãtori au observat cã cele mai impresionante cetãþi ridicate de geto-daci, precum ºi obiecte mai
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preþioase se aflã adesea, fie în mijlocul unor zone bogate în resurse de sare, fie strãjuiesc
“drumurile sãrii”. De exemplu, în zona saliferã de la Praid - Sânpaul sunt cunoscute o serie
de cetãþi dacice, precum cele de la ªoimuºul Mare, Sãcel, Porumbenii Mari, Odorheiu Secuiesc,
Zetea ºi Bãdeni (jud. Harghita). Totodatã, pare foarte sugestiv faptul cã în zona de confluenþã
a vãii Ocniºoarei cu valea Târnavei Mari (jud. Alba), se aflã fortificaþia de pãmânt de la ªona,
ridicatã încã la începutul mileniului I î. Hr. ºi refãcutã apoi în epoca dacicã. În aceeaºi zonã,
la Baia, au fost descoperite un vas de aur ºi un tezaur dacic.
Una dintre cele mai importante cetãþi, datoritã avantajelor pe care le asigura
deþinerea surselor bogate de sare, era complexul de la Ocniþa - Ocnele Mari (jud. Vâlcea).
O situaþie foarte sugestivã se desprinde ºi din dispunerea cetãþilor dacice pe teritoriul
ce cuprinde, pe de o parte Depresiunea Homorod, deosebit de bogatã în manifestãri saline
(sarea gemã la suprafaþã ºi la adâncimi mici, izvoare, pâraie ºi lacuri sãrate, sãrãturi ºi plante
halofile), iar pe de altã parte, o zonã practic lipsitã de surse de sare ce cuprinde Bazinul
Baraolt ºi zona submontanã de-a lungul Perºanilor Centrali. Astfel, cetatea Bãdeni se aflã în
mijlocul Depresiunii Homorod, într-un loc din care se poate observa toatã zonã, în timp ce
din sud ºi sud-est, la graniþa acesteia cu Bazinul Baraolt ºi zona situatã la est de Perºanii
Centrali se întinde un lanþ compus din alte cetãþi (Mereºti-“Dâmbul Pipaºilor”, Tipia
Ormeniºului, Piatra Detunatã, Tipia Racoºului, Dealul Negru, Dealul Cornu). Deosebit de
sugestivã este situaþia cetãþii dacice de la Mereºti. Aceasta se aflã într-un loc strategic care
asigurã controlul asupra celei mai înguste pãrþi a vãii râului Vârghiº - Cheile Vârghiºului -, una
dintre puþinele ºi cele mai facile cãi de comunicare dintre Bazinul Baraolt în Depresiunea
Homorod. În schimb, cetãþile Tipia Ormeniºului, Piatra Detunatã, Tipia Racoºului, Dealul
Negru ºi Dealul Cornu controlau cursul Oltului între Bazinul Baraolt ºi Homorod. Pare cel
puþin tentant ca aceastã situaþie sã fie interpretatã în sensul cã grupul dacic ce domina zona
care cuprindea manifestãrile salifere din Depresiunea Homorod era preocupat în deþinerea
controlului asupra acestei zone ºi, mai ales, asupra cãilor de acces în acest areal.
Deosebit de impunãtoare este cetatea dacicã din zona saliferã din Subcarpaþii
Buzãului de la Cârlomãneºti. În aceeaºi zonã se aflã ºi “muntele sacru” dacic de la Pietroasa
Micã - Gruiu Dãrii (jud. Buzãu).
Dispunerea cetãþilor dacice în apropierea surselor bogate de sare ºi în punctele
strategice ce permiteau controlul cãilor de comunicare dintre zonele bogate în sare ºi cele
lipsite de sare. Astfel, cetãþile Bâtca Doamnei ºi Cozla (jud. Neamþ) controlau accesul prin
Bicaz din Depresiunea Ciucului în zona Neamþului. Cetatea de la Târgu Ocna (jud. Bacãu)
strãjuia vãile Trotuºului ºi Uzului, prin care se fãcea legãtura dintre aceastã zonã deosebit de
bogatã în sare cu Depresiunea Ciucului.
Dupã toate probabilitãþile, sarea din spaþiul carpato-dunãrean fãcea obiectul
comerþului cu statele elenistice ºi apoi cu Roma. De altfel, trebuie amintit aici cã multe din teritoriile dominate de greci ºi romani, inclusiv cele din vecinãtatea Daciei (Pannonia ºi Balcani)
sunt lipsite de surse importante de sare. Sarea dacicã ajungea ºi în lumea “barbarã”. Astfel,
pãrintele istoriei Herodot relateazã cã sciþii primeau de la geþi, alãturi de multe alte bunuri, ºi
sarea.
Valeriu Cavruc
Roxana Elena Munteanu
Horia Ciugudean
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Exploatarea sãrii în Dacia Romanã

În lumea anticã greco-romanã (mileniul I î.Hr. - mijlocul mil. I d.Hr.), conform
relatãrilor autorilor antici, monumentelor epigrafice ºi vestigiilor arheologice,
exploatarea sãrii devine o adevãratã industrie cu tehnologii sofisticate, cu numeroase
specializãri profesionale, în care au fost implicaþi atât oameni liberi aflaþi în slujba
statului cât ºi numeroºi sclavi. Anvergura comerþului cu sarea, mai ales în cadrul
Imperiului Roman, cuprinde teritorii vaste, de la insulele Britanice pânã la Orientul
Mijlociu, de la Africa de nord pânã la Europa centralã. Extragerea, prelucrarea ºi
comerþul cu sarea au fost atât de importante pentru Imperiul Roman, încât ele devin
obiectul unor reglementãri juridice foarte stricte. Salinele erau considerate un bun public
ca ºi minele, veniturile obþinute din exploatarea lor erau taxate prin impozitele numite
vectigalia. Evident, în lumea greco-romanã extragerea minierã era cea care furniza cea
mai importantã cantitate a sãrii, însã, dupã cum aratã, de exemplu, o serie de vestigii
arheologice descoperite în Anglia, se practica ºi obþinerea sãrii din apã marinã ºi cea a
izvoarelor sãrate. În Italia ºi Sicilia sarea era extrasã mai ales din saline, dar ºi din lacuri
renumite aflate în Latium (lacus Caconicus), Agrigent ºi Gela.
Odatã cu stabilirea stãpânirii romane în Dacia aceastã industrie pãtrunde ºi în
spaþiul carpato-dunãrean. Exploatarea sãrii în Dacia Romanã acoperea nu doar nevoile
interne ale acestei provincii, ci ºi ale altor zone ale imperiului ºi cu deosebire cele ale
provinciei vecine Pannonia, unde sarea se transporta pe calea apei (în principal pe
Mureº).
Informaþiile despre salinele romane din Dacia au fost adunate ºi amplu discutate în mai
multe lucrãri ºtiinþifice, însã, spre deosebire de alte bogãþii naturale ale provinciei Dacia,
aurul, argintul ºi fierul (ca sã ne referim doar la acestea), sãrii i s-a acordat mai puþinã atenþie.
Dupã cum aratã vestigiile arheologice, epigrafice precum ºi unele relatãri ale autorilor
antici, cele mai importante zone de exploatare a sãrii în Dacia au fost cele de la Potaisa
(Turda), Salinae (Ocna Mureº), Ocna Dejului ºi a Sibiului, câteva localitãþi din judeþele
Bistriþa-Nãsãud ºi Maramureº ºi nu în ultimul rând Sovata, Praid, Sânpaul ºi Mãrtiniº din
judeþul Harghita. Aici ºi în alte localitãþi s-au pus în evidenþã, alãturi de zãcãminte de sare ºi
metode de exploatare a acesteia, fie din masive, fie la suprafaþã (se utiliza, ca ºi în cazul
aurului, apa) apoi unelte (în special din lemn) utilizate în activitatea cotidianã (unelte ce pot
fi încadrate ºi în epocile precedente).
La Ocna Mureº (Salinae), urmele exploatãrilor romane sunt semnalate pentru prima
datã în sec. XIX de M. Ackner, care relateazã despre existenþa unor exploatãri vechi de
suprafaþã prin decopertare, în apropierea cãrora se mai puteau vedea urmele unor clãdiri
romane, acestea extinzându-se pânã spre hotarul satului Spãlnaca. La Turda (Potaissa),
semnalãrile privind exploatãrile romane sunt chiar mai vechi, primele datând din sec. XVIII.
J. Fridwalsky pomeneºte descoperirea unor puþuri romane în anul 1756, pentru ca la 1780 J.
E. Fichtel sã scrie despre lucrãri romane acoperite de apã. I. Teglas semnaleazã ºi el de la
Turda unelte de lemn recuperate în 1902 dintr-o veche exploatare, pe care le considerã
romane, dar care ar putea la fel de bine aparþine perioadei preistorice.
Nu toþi autorii sunt de acord în ceea ce priveºte datarea în epoca romanã a salinelor
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de la Ocna Sibiului, deºi zona fãcea parte din teritoriul provinciei, ba mai mult, prin
apropiere trecea drumul care venea dinspre trecãtoarea Oltului ºi urca spre Apulum.
J. Fichtel semnalase aici în secolul XVIII nu mai puþin de 15 vechi exploatãri, prãbuºite în
mare parte, pe care le considera antice, pãrere împãrtãºitã, cu unele rezerve, ºi de K.
Horedt. V. Wollmann acordã un considerabil credit experienþei ºi capacitãþii lui Fichtel de
a deosebi exploatãrile vechi de cele moderne, reþinând în plus ºi semnalarea lui G. Teglas
privind descoperirea într-o salinã veche din aceeaºi zonã, a unor ciocane din fier, utilizate
probabil la despicarea blocurilor de sare în perioada romanã.
Numeroasele urme din epoca romanã (urme de aºezãri, inscripþii) dar mai ales
identificarea în sec. XIX a unor vechi exploatãri atribuite romanilor
(“Römergrubenpingen”) în zona Ocnei Dejului, Cojocnei ºi Sicului, îl determinã pe
Wollmann sã atribuie ºi el, alãturi de autori mai vechi (M. J. Ackner, J. Marþian),
perioadei romane o serie de saline din zona nordicã a Transilvaniei, unde menþioneazã ºi
exploatãrile mai mici de pe valea Someºului ºi afluenþilor sãi (Cuzdrioara, Cãianul Mare,
Ciceu-Cristur, Iliºua, Beclean, Sintereag, Vireag ºi altele).
Salinele din zona Târnavelor ºi mai ales cele din zona Praid - Sovata au fost ºi ele
exploatate în epoca romanã, aici fiind semnalate în sec. XIX urme arheologice datând din
acestã perioadã, semnificative fiind monedele romane gãsite într-un vechi puþ abandonat.
Trei monumente epigrafice descoperite în zone salifere ale Daciei pun în luminã
modalitãþile de administrare ale salinelor.
Astfel, prin anul 1840, în ruinele Miciei (Veþel, jud. Hunedoara) a fost descoperit un
altar votiv datând din sec. II-III d.Hr. Inscripþia gravatã pe altar se transcrie dupã cum
urmeazã: Silvano Do-/mestico/ P(ublius Ael (ius) Euph(o-)/rus pro/5/ salute P(ubli)Ael(i)/ Mari
con-ductoris / pascui et sa-/linar(um) l(ibens) v(otum) v(ovit) [Zeului Silvanus Domesticus,
Publius Aeulius Euphorus/5/ pentru sãnãtatea lui Publius Aelius Marus al pãºunilor ºi salinelor,
cu bucurie a îndeplinit promisiunea].
Un altar asemãnãtor, datând tot din sec. II-III d.Hr., a fost descoperit în toamna
anului 1927 la Sânpaul (com. Mãrtiniº, jud. Harghita), la circa 1,5 km depãrtare de
Sânpaul spre Ocland “în locul unde romanii exploatau sarea”. Pe altar este gravatã o
inscripþie: Soli Inv-/cto pro / salute[m]/ C(ai) Iuli Valen-/tini c(onductoris) salinar(um/
Iulius Omucio)/ libertus actor / posuit [Soarelui Neînvins, pentru sãnãtatea lui Caius Iulius
Valentinus conductor al salinelor, Iulius Omucio libertul sãu a pus (prinosul)]. Precizãm cã
la Sânpaul se afla un castru roman, iar la ieºirea din Sânpaul spre Ocland, adicã aproape
de locul unde a fost descoperit altarul, lângã unul dintre izvoare se observã la suprafaþã
urmele unor construcþii ºi amenajãri de lemn.
Al treilea altar votiv cu inscripþia ce face referiri la exploatarea sãrii a fost
descoperit în anul 1913 la 12 km avale de oraºul Bistriþa, pe malul stâng al râului ªieu,
la confluenþa acestuia cu râul Budac, între satele Sãrãþel ºi Domneºti, unde apare la zi
sarea masivã, izvoare ºi bãlþi cu apã sãratã, nãmol sãrat, eflorescenþe saline ºi plante
halofile. Altarul dateazã din prima jumãtate - mijlocul sec. al II-lea d. Hr. ºi poartã
inscripþia: [I]OMETIM [P]RO SALT AEI MARI . COI . CONDVC . PASC ET SALINA
. ATTICUS EIVS V . S. L . M) [Lui Iupiter cel prea bun ºi prea mare [ETIM ?] pentru
sãnãtatea lui Aelius Marcus COL ? arendaº al pãºunilor ºi salinelor. Atticus (sclavul sãu)
cu bucurie a îndeplinit jurãmântul].
Textul inscripþiei atestã depunerea unei ofrande votive într-un sanctuar al lui
Iovis Pater de cãtre un sclav numit Atticus, împuternicit al unui unui arendaº al paºunilor ºi salinelor, Aelius Marius, care fãcea parte din serviciul de administrare ºi
exploatare al salinelor ºi pãºunilor Daciei Romane. Acest sclav, ajungând la o situaþie
mai bunã, a ridicat altarul în sãnãtatea stãpânului sãu.
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Din inscripþiile de mai sus rezultã cã salinele Daciei se aflau în patrimoniul
împãraþilor de la Roma ºi au fost arendate unor persoane din elita provincialã care aveau
funcþie de conductoris pascui et salinarum. Arendaºii salinelor ºi pãºunilor din provincie
aveau, conform informaþiei de mai sus, ºi dreptul de comercializare a sãrii.
Valeriu Cavruc
Vasile Moga
Alexandru Stãnescu
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Repertoriul selectiv al siturilor arheologice cu vestigii ale
exploatãrii sãrii din România

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 principal 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 cursul 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 precipitaþii, pârâul este secat aproape complet, astfel încât albia sa, datoritã cristalizãrii sãrii,
devine albã. În schimb, în perioadele umede nivelul apelor creºte considerabil, lãþimea maximã 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 dintre 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 deocamdatã 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 vertical 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 pârâului. 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 analizate 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 componente ale unor instalaþii de lemn, precum ºi unelte de piatrã legate, dupã toate probabilitãþile, 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 capãtul 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 efectuate douã analize C 14 asupra unor fragmente ale troacei din Bãile Figa, fiind stabilitã vârsta 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 dintre “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 imediata 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 cursului 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 uºurinþã transformarea lor în unelte de lovire. Pe toate ciocanele se observã canale gravate în piatrã care au fost necesare legãrii acestora de cozi. La ce, în ce mod concret au fost folosite aceste ciocane? La spargerea blocurilor de sare? La înfigerea parilor în pãmânt? Sau poate pentru alte scopuri? Rãspunsul la aceste întrebãri poate fi dat doar dupã ce, prin cercetãri sistematice, 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 amenajãrile de lemn. Deocamdatã, referitor la destinaþia ºi încadrarea cronologicã a acestor ciocane 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 nordestul 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 ridicatã, 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 netezit, 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 urechiuºe 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 relativ 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 civilizaþie 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 neobiºnuit de mari.
Colectiv de cercetare: Elena Renþa, Anca Pãunescu, Radu Coman, Simona Munteanu.
Lista bibliograficã selectivã:
A. Pãuneascu, E. Renþa, Aºezarea medieval timpurie de la Bucu, judeþul Ialomiþa, în
Arheologia Medievalã, II, 1998, p. 51-77;
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;
E. Renþa, R. Coman, Bucu, com. Bucu, jud. Ialomiþa, în Cronica Cercetãrilor
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 comunitate 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 secolului 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 fântânii, 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 XVlea, 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 rân60
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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 naturalã. 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 ocupatã 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 satului Cacica în devenire, s-a descoperit masivul de sare. Astfel, se renunþã la cazanul experimental 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 caracteristic 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 conþinutului, (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
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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 transformarea 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 aproximativ 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 acelaºi 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 excentrice 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 curgere 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 împotriva 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 dintre 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 acestora 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 contexte 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 control 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 combinatã 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 izvorului 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 pantei, 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 acestor vase se regãsesc în staþiunea de la Lunca-Poiana Slatinei. Materialele din epoca bronzului 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 materialului ceramic atribuit epocii fierului. Cea mai mare parte a fragmentelor ceramice din orizontul 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 fragmente 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 piedmont region of Moldavia, în Congrasul al IX-lea Internaþional de Tracologie Tracii ºi lumea circumponticã / 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 ÞoliciPetricani, 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 fântânii, delimitatã spre nord ºi nord-vest de izvorul sãrat, iar pe celelalte laturi de panta dealului, 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 consistentã, 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 frecventãri 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 cantitate foarte mare. Atât nivelurile neolitice, cât ºi cele aparþinând epocii bronzului sunt compuse 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 condus 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 saramurã de cãtre comunitãþile Starèevo-Criº (faza IIIB). Constã în vetre de foc, cenuºã ºi o cantitate impresionantã de ceramicã, în stare fragmentarã. Preponderentã este categoria ceramicii 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 comunitãþi 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 reamenajare 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 alãturi 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 ºiau aºezat tabãra pe capãtul de est al movilei naturale, în imediata vecinãtate a zonei mlãºtinoase, 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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M. Alexianu, Gh. Dumitroaia, Découvertes gètes récentes concernant l'aspect culturel
Canlia dans le d?p. de Neamþ, în Thraco-Dacia, XI, 1990, p. 125-133
Gh. Dumitroaia, La station archéologique de Lunca-Poiana Slatinii, în La civilisation de
Cucuteni en contexte européen, p. 253-258
Idem, Depunerile neo-eneolitice de la Lunca ºi Oglinzi, judeþul Neamþ, în MemAntiq
XIX, p. 7-82; Idem, Comunitãþi preistorice din nord-estul României. De la cultura Cucuteni
pânã în bronzul mijlociu, Bibliotheca Memoriae Antiquitatis VII, 2000, p. 141-146
Idem, Sat Lunca, com. Vânãtori-Neamþ, jud. Neamþ, în V. Cavruc, Gh. Dumitroaia
(coord.), Cultura Costiºa în contextul epocii bronzului din România, 2000, p. 31-40
Idem, Sãpãturi arheologice sistematice ºi periegheze din judeþele Neamþ, Bacãu ºi
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cercetãri. Timpul bilanþului ºi Arheologia pre- ºi protoistoricã a sãrii, Piatra-Neamþ, 2004, p. 95-97
R. Munteanu, Gh. Dumitroaia, Découvertes de l'Âge du Bronze dans les Sub-Carpates
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O. Weller, Gh. Dumitroaia, The earliest salt production in the World. An Early Neolithic
exploitation in Poiana Slatinei-Lunca, Romania, în Antiquity, vol. 79, no. 306, Londra, 2005.
Roxana Elena Munteanu
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 evaporarea 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 neoeneolitice (cultura ceramicii liniare cu note muzicale, Boian-Giuleºti ºi Precucuteni ), precum 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.
Lista bibliograficã selectivã:
D. Buzea, Sãpãturile arheologice de salvare de la Olteni “Cariera de nisip”. În: Angustia,
7, Sfântu Gheorghe, p. 183 - 226.
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D. Buzea, Sat Olteni, jud. Covasna “Cariera de nisip”. În: Catalogul Expoziþiei: Noi
Descoperiri arhelogice în sud-estul Transilvaniei, Covasna, 2003, p. 73-80.
V. Cavruc, D. Buzea, Vestigiile dacice timpurii de la Olteni. Raport preliminar. În.
Angustia 9, Arheologie, Sfantu Gheorghe, p. 121 - 154.
Dan Buzea, Valeriu Cavruc
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 efectuate 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, drumul 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 obicei, 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 acestei 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 PãuleniCiomortan 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 subcarpaticã a Moldovei indicã folosirea intensã a obiectelor de bronz, deºi acea zonã este lipsitã de zãcãminte de cupru.
Urmãtoarea locuire din perioada mijlocie a epocii bronzului aparþine purtãtorilor culturii 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 practicate 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 acestui 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 întrun punct de atracþie turisticã.
Lista bibliograficã selectivã:
D. Buzea, Obiecte din metal descoperite în aºezarea de la Pãuleni Ciuc - Ciomortan, jud.
Harghita. În: Studii de Istorie Veche ºi Arheologie. Omagiu Profesorului Sabin Adrian Luca,
Hunedoara, 2004, 111 - 123
V. Cavruc, Noi cercetãri în aºezarea de la Pãuleni (1999 - 2000). În: Angustia, 5, 2000,
p. 93 -102.
V. Cavruc, Repertoriul Arheologic al judeþului Harghita, Sfântu Gheorghe, 2000, p. 173-177.
V. Cavruc, Noi consideraþii privind grupul Ciomortan. În: Angustia, 7, Arheologie,
Sfântu Gheorghe,89-98.
V. Cavruc, Pãuleni-Ciomortan. În: Noi Descoperiri arhelogice în sud-estul Transilvaniei.
Catalogul de Expoziþie, Sfântu Gheorghe, 2003, p. 129 - 149.
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V. Cavruc, The Ciomortan Group in the light of New-Researches, În: Marmatia, 8/1, p.
81-123, Baia Mare, 2005.
V. Cavruc, Gh. Dumitroaia, Descoperirile aparþinând aspectului cultural Ciomortan de
la Pãuleni (Campaniile 1999-2000). În: Angustia, 5, 2000, p. 131-154.
V. Cavruc, M. Rotea, Locuirea Wietenberg de la Pãuleni (campaniile 1999-2000). În:
Angustia, 5, 2000, p. 155-172.
V. Cavruc, D. Buzea, Noi cercetãri privind epoca bronzului în aºezarea Pãuleni (Ciomortan).
Campaniile din anii 2001 - 2002. Raport preliminar. În Angustia, 7, 2002, p. 41 - 88
Gh. Lazarovici, S. A. Luca, C. Suciu, D. Buzea. Descoperirile Cucuteni - Ariuºd de la
Pãuleni (Ciomortan). În: Angustia, 5, 2000, p. 103-130.
Gh. Lazarovici, D. Buzea. Descoperirile Cucuteni-Ariuºd de la Pãuleni Ciuc - Ciomortan
"Dâmbul Cetãþii". Campaniile 2003 - 2005. Raport Preliminar. În Angustia, 9, Arheologie,
Sfântu Gheorghe, p. 25 - 88
Z. Szekely, Cultura Ciomortan, În: Aluta, 1970, p. 71-76.
Valeriu Cavruc; Dan Buzea
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 satului 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 pârâului, 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 periodic scot slatina pentru nevoile lor gospodãreºti (în principal pentru sãrarea slãninii, confecþionarea 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 principal, 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 localnici, 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 secundarã. 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 cursului 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 afluent, 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 orizontalã, bârne masive. Acestea par sã provinã de la plafoanele prãbuºite ale galeriilor. Într-o porþiune 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, dispuse 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 concentrare a urmelor acestei staþiuni se observã în zona fântânii de apã sãratã, între cursul principal 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 principal 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 fragmente 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 secundarã, 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, interpretarea 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 protoistorice din acest sit. Se pare totuºi cã staþiunile pre- protoistorice ºi medievale sunt anterioare 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 efectuatã în 1968, iar ceramica descoperitã în acest sondaj a fost atribuitã culturilor StarcevoCriº, 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 câtorva fragmente ceramice care ar putea aparþine epocii bronzului, ceramica cucutenianã documenteazã 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 localitãþilor 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 culturelle, 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, campaniile 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 resturi 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 spaþiul 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 SileaOrleºti - 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 probabilitãþile, 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 funcþionalitate 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.
74

www.cimec.ro

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” - Vedere generalã.

Sãsarm - “Valea Slatinã” - Concentrãri de material arheologic din epoca bronzului.
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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”. Troacã din lemn.

Figa - “Bãile Figa”. Amenajãri din lemn.
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Sânpaul - “Minele romane”, jud. Harghita. Vedere generalã.

Sânpaul - “Minele romane”, jud. Harghita - Recoltarea probelor de lemn în vederea datãrii cu C14.
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Olteni - “Izvorul cu apã mineralã sãratã”, jud. Covasna. Vedere generalã.

Olteni - “Izvorul cu apã mineralã sãratã”, jud. Covasna.
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Olteni - “Cariera de Nisip”, jud. Covasna. Situl A - Vedere dinspre nord-est.

Olteni - “Cariera de Nisip”, jud. Covasna. Situl A - Groapa 122.
Pe fundul gropii se observa fragmentele unui recipient folosit la evaporarea sãrii.
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Zoltan - “Nisipãrie”, jud. Covasna. Cenuºar - vedere generalã dinspre sud.

Zoltan - “Nisipãrie”, jud. Covasna. Cenuºar.
Locul descoperirii fragmentelor recipientului folosit la evaporarea apei sãrate.
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Pãuleni Ciuc - Ciomortan - “Dâmbul cetãþii”, jud. Harghita. Vedere generalã dinspre est.

Pãuleni Ciuc - Ciomortan - “Dâmbul cetãþii”, jud. Harghita. Vedere generalã dinspre vest.
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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.
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Exploatarea sãrii în spaþiul Carpato-Dunãrean
în perioada post-romanã ºi cea a marilor migraþii

Pãrãsirea Daciei de cãtre Imperiu n-a însemnat separarea locuitorilor de pe þãrmul
stâng de cei de pe þãrmul drept al Dunãrii. Romanii au pãstrat câteva capete de pod sau
puncte înaintate pe malul stâng, la Lederata, la Dierna, la Drobeta, la Hinova, la Bistreþ, la
Sucidava, aºa încât comunicarea între cele douã maluri a fost neîntreruptã. Multitudinea
obiectelor de provenienþã bizantinã, rãspândite în spaþiul carpato-dunãrean la mijlocul primului mileniu d. Hr., prezintã o importanþã certã pentru înþelegerea evoluþiei civilizaþiei locale.
Nu trebuie sã pierdem din vedere zonele fostei Dacii locuite de dacii liberi, bogate
în sare, care au continuat sã fie exploatate în secolele I - III dupã obiceiul strãvechi, prin
forme simple, care s-au perpetuat ºi pot fi studiate ºi astãzi în zone greu accesibile, cum ar fi
zona Sãri - Bisoca (judeþul Buzãu), Valea Sãrii (judeþul Vrancea) ºi zona de sãrãturi a
Bistriþei Nãsãud (Colibiþa, Bistriþa Bârgãului, Prundul Bârgãului, Suseni Bârgãului, Slãtiniþa,
Livezile, Dumitra, Cepari, Floreºti, Sîntereag, Sãrata, Caila, Domneºti, Sãrãþel).
Exploatarea sãrii a continuat ºi a avut o amploare mai micã sau mai mare, dupã cerinþele ºi condiþiile interne ºi externe, dacã avem în vedere epoca atât de frãmântatã a marilor
migraþii. C. C. Giurescu, referindu-se la viaþa economicã dintr-o epocã mai târzie - economia
naturalã, aratã cã douã produse, sarea ºi fierul, nu pot fi excluse din viaþa comunitãþii ºi nici
din procesul de schimb. Putem considera, deci, pe bunã dreptate, cã întregul spaþiu salifer a
continuat sã fie intens exploatat pentru necesitãþile interne ºi externe - ne referim aici la
spaþiul est - carpatic, unde carpii ºi-au desfãºurat viaþa economicã dupã vechile tradiþii ºi,
desigur, sub influenþele romane. M. Rusu caracteriza astfel exploatarea sãrii în primul mileniu: “Multe dintre necropolele ºi aºezãrile care pot fi datate între secolele 4-9 sunt oarecum localizate în locurile unde se exploata sare (Ocna Sibiului, Ocna Mureºului, Noºlac, Turda, Cojocna,
Someºeni, Ocniþa, Ocna Dejului etc) sau în apropierea surselor de ape sãrate sau izvoarelor
(Berid, Corund, Bond, Filiaº, Odorhei etc.). Din cele 200 de masive de sare din România, 62 sunt
în Podiºul Transilvaniei împreunã cu alte 130 de ape ºi izvoare sãrate. Sarea a fost de o importanþã economicã remarcabilã de-a lungul istoriei omenirii. Un om are nevoie de aproximativ 8
kg de sare anual. Animalele domestice (vite, oi, porci, cai) au nevoie de cantitãþi semnificative
de sare. Animalele sãlbatice (cerbi, porci mistreþi, bizoni) au locuit în jurul surselor de apã sãratã
unde îºi alegeau locurile pentru vânat. Lipsa totalã de depozite salifere în Câmpia Tisei, zona de
sud Dunãreanã ºi Balcani fãcea din Transilvania cea mai bogatã ºi disponibilã sursã de sare pentru acestea. Sarea era transportatã în jos pe Mureº cu plutele, de-a lungul “drumului sãrii” din
Transilvania pânã în Câmpia Panonicã, dupã cum spun cronicile ºi documentele din secolul al
11-lea. Nu existã dubii cã sarea se numãra printre produsele plãtite ca tribut de populaþia latinã,
fapt dovedit de necropolele avare (Teiuº, Câmpia Turzii etc.) care se întind în jurul minelor” (M.
Rusu, Avars, slavs, romanic population in the 6th-8th centuries, în Relations between the
autochthonous population and the migratory populations on the teritory of Romania,
Monographs, XVI, Bucureºti, 1975, p.145-146).
În spaþiul Moldovei rezervele de sare sunt mari cantitativ ºi se gãsesc la adâncimi mici,
fapt ce uºureazã mult extracþia. Dovezile arheologice atestã cã ocupaþia principalã a populaþiei era agricultura ºi tocmai de aceea exploatarea sãrii în forme simple de suprafaþã s-a
practicat din timpuri imemoriale. Este cunoscut faptul cã popoarele la care predominã hrana
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vegetalã nu se pot lipsi de sare, iar cele crescãtoare de animale o cãutau mai ales pentru
hrana acestora. Istoricul latin Tacit afirma cã: “popoarele germanice nu au cunoscut sarea ºi,
atât timp cât ele au cutreierat întinsurile ca vânãtori, în vechile limbi germanice n-a existat cuvântul sare”. Dupã ce s-au fixat ºi au început sã facã agriculturã, sarea a început sã fie preþuitã
ca aliment, în limba lor a apãrut cuvântul “sare” ºi germanii au dus rãzboaie crâncene pentru
a-ºi asigura resursele de sare.
Populaþia daco-romanã numeroasã, rãmasã în acest spaþiu a continuat sã exploateze
bogãþiile ºi sã gãseascã forme de colaborare cu nenumãratele valuri de migratori care au trecut peste aceste pãmânturi. În ceea ce priveºte poziþia populaþiilor în migraþie faþã de practicarea îndeletnicirilor de valorificare a bogãþiilor miniere ºi chiar faþã de acelea din cadrul
economiei de transformare, ei foloseau populaþia localã pentru procurarea materiei prime,
pentru realizarea diferitelor obiecte, întrucât aceste munci erau considerate “înjositoare pentru poziþia lor de dominatori” ºi erau complet necunoscãtori, nu aveau cunoºtinþele tehnice
necesare, ceea ce îi împiedicã sã organizeze ºi sã practice ei înºiºi asemenea ocupaþii. Se constatã o unitate de evoluþie în întreg spaþiul fostei Dacii.
Dacii, romanizaþi acum, “au continuat sã are ºi sã semene, sã creascã vite, sã cultive viþa
de vie, sã scoatã sare ºi aur din pãmânt, sã pescuiascã ºi sã-ºi facã singuri uneltele ºi armele necesare”. Schimburile comerciale se realizau mai ales în naturã, romanicii de peste Dunãre ofereau imperiului grâne, vite, sare pentru care primeau uleiuri, vinuri, obiecte vestimentare ºi
de podoabã sau de cult.
În secolele III ºi IV, ca urmare a relaþiilor cu carpii ºi dacii liberi, elementele sarmatice au
pãtruns ºi în cultura acestora dupã cum atestã descoperirile arheologice aparþinând culturilor
Poieneºti-Vârteºcoi din Moldova ºi Chilia-Militari din Muntenia, secolele II-III, cât ºi culturii
Sântana de Mureº, secolul IV, din spaþiul carpato-dunãrean. Cercetãrile arheologice evidenþiazã
cert faptul cã, în urma contactelor ºi convieþuirii cu autohtonii, noii veniþi au fost asimilaþi.
Dacã analizãm spaþiile nord dunãrene vizate de nãvãlitorii primului mileniu constatãm cã au fost interesaþi de rezervele salifere.
Goþii, populaþie de neam germanic, de la apariþia lor pe þãrmurile Balticei, în secolul
II d. Hr., ºi pânã la aºezarea în masã la sud de Dunãre, goþii au jucat un rol important ºi în
raporturile de aculturaþie care au dus la formarea culturii Sântana de Mureº - Cerneahov.
Rãspândirea culturii Sântana de Mureº în zona centralã a Transilvaniei, pe teritoriul
nord - dunãrean s-a fãcut în etape, mai întâi în Moldova ºi Muntenia (la vest de limesul
transalutanus ºi în Oltenia nu se cunosc descoperiri din faza timpurie), apoi purtãtorii acestei culturii pãtrund în colþul sud - estic al Transilvaniei (nu înainte de 330), avanseazã pe cursul superior al Mureºului ºi în centrul Transilvaniei, spre mijlocul secolului al IV-lea.
Descoperirile din spaþiul intracarpatic definesc o fazã mai târzie a acestei culturi, din a doua
jumãtate a secolului al IV-lea. În Transilvania rãspândirea vestigiilor acestei culturi este mai
bine delimitatã, ca ºi diferenþierea lor de cele aparþinând romanicilor. O regiune dintre cele
mai bogate în aºezãri Sântana de Mureº este cea din bazinul superior al Oltului.
Vestigii importante, aºezãri ºi cimitire, ale acestei culturi au fost descoperite la
Pietroasele (jud. Buzãu), la poalele dealului Istriþa ºi pe cursul superior ºi mijlociu al râului
Cãlmãþui. Rezultatele acestor cercetãri oferã date privind organizarea socialã ºi stratificarea
societãþii în secolul al IV-lea.
Dacã suprapunem o hartã cu localizãri ale vestigiilor purtãtorilor culturii Sântana de
Mureº peste o hartã a rezervelor de sare ºi a zonelor de sãrãturi vom constata cã, în mare
parte, acestea corespund. Analizând situaþia din zona de la Curbura Carpaþilor, unde se aflã
importante zãcãminte de sare ºi întinse sãrãturi, rezultã constatãri interesante privind raporturile dintre amplasarea complexelor culturii Sântana de Mureº ºi rezervele de sare. Astfel,
centrele de la Pietroasele, Izvoru Dulce, Nenciuleºti, Lipia ºi Monteoru - Merei, Gherãseni,
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Pietrosu - Costeºti, Smeeni, Moisica, Luciu, Largu, Bãlteni, se aflã în preajma murãtorilor de
la Dara, Sãrãþeanca, Gura Sãrãþii ºi Monteoru, ori a sãrãturilor Cãlmãþuiului. Ipotezele
privind raporturile dintre aºezãrile purtãtorilor culturii Sântana de Mureº ºi zãcãmintele de
sare se confirmã ºi pentru cursul superior al Oltului, unde, în jurul Ocnelor Mari, existã o
zonã de concentrare a aºezãrilor din aceastã vreme. De asemeni, numeroase descoperiri
aparþinând acestei culturi se aflã pe cursul superior al Mureºului ºi în centrul Transilvaniei,
unde se gãseºte zona cea mai bogatã în sare a þãrii.
Hunii populaþie nomadã, crescãtori de animale, ne face sã considerãm cã manifestau,
indiscutabil, un mare interes faþã de bogãþiile zonei nord-pontice, unde sarea deþinea un loc
important ºi asupra cãruia Imperiul lui Atila ºi-a extins autoritatea.
Gepizii, populaþie est germanicã înruditã cu goþii, au pãtruns în spaþiul carpatic dupã
destrãmarea coaliþiei hunice. Gepizilor le-au fost atribuite mai multe descoperiri arheologice din centrul Transilvaniei: mormintele princiare de la Apahida, conþinând obiecte de
podoabã din aur ºi piese de harnaºament, între care ºi mormântul lui Omharus, unde s-au
identificat elemente ale culturii gepizilor, dar ºi prezenþa populaþiei locale, aºezarea de la
Moreºti (pe Mureº), situate foarte aproape de masivele de sare din zona Turda ºi Ocna
Mureº. Alte descoperiri atribuite gepizilor concentrate pe valea superioarã ºi mijlocie a
Mureºului ºi pe cursul Târnavei Mari sunt puse în legãturã cu conflictul gepido-avaro-longobard din anul 567/568, cum ar fi cele de la Moreºti, Noºlac, Band, ªeica Micã (aºezare).
Descoperirile din aceste zone indicã interesul ºi preocuparea gepizilor pentru exploatarea
rezervelor de sare din Transilvania. Interesul gepizilor pentru sarea din aceste zone a existat
ºi în perioada în care s-au aºezat în Câmpia Tisei, deºi nu existã dovezi arheologice.
Avarii au exercitat o dominaþie puternicã ºi bine controlatã în centrul Transilvaniei.
Avarii au exercitat o intensã dominaþie asupra unor teritorii româneºti din spaþiul extracarpatic ºi în mod deosebit în cel intracarpatic, adicã în Podiºul Transilvaniei, mai ales în vremea celui de-al doilea caganat, deoarece noii veniþi, ºi ei crescãtori de vite, erau direct ºi vital
interesaþi de procurarea sãrii, aflatã în cantitãþi mari în numeroase locuri din Transilvania.
Aºa se explicã de ce descoperirile avare datând din secolul VII se grupeazã tocmai în zonele
bogate în zãcãminte de sare, ca de exemplu la Ocniºoara, Ocna Mureºului ºi Aiud (jud.
Alba), Turda, Câmpia Turzii, Sic (jud. Cluj), Ocna Dejului. În aceeaºi mãsurã cu preocuparea
pentru extragere ºi transport, depozitele de sare au jucat un rol economic foarte important, sarea
constituind un element de bazã în hrana oamenilor ºi animalelor, insuficientã în vest, în Câmpia
Tisei ºi tot atât de puþinã în Peninsula Balcanicã.
Slavii au perturbat pentru mai mult de o jumãtate de secol dezvoltarea proprie ºi
ascendentã a societãþii locale romanice nord-dunãrene. De pe la mijlocul secolului al VI-lea,
încep raidurile militare slave împotriva Imperiului, care afecteazã în special sudul Moldovei
ºi estul Munteniei. Iar de la sfârºitul sec. al VI-lea încep sã se stabileascã la nord de Dunãre.
Trãind alãturi de români, slavii au folosit ºi exploatat resursele de sare solidã, ape sãrate ºi
sãrãturi de pe tot acest spaþiu. Dupã pãtrunderea în Transilvania, prin Vãile Trotuºului ºi
Oituzului, la sfârºitul sec. al VI-lea, au luat sub control salinele aducãtoare de venituri.
Numai astfel se poate explica înlocuirea termenului de salinae cu cel de ocnã (okna - cuvânt
de origine slavã care înseamnã fereastrã). Revenirea la latinescul salinã s-a fãcut în secolul
XIX, când este considerat neologism.
Referitor la sclavinia atestatã prin marea necropolã de la Monteoru, nu poate fi întâmplãtoare, aºezarea ei într-o zonã cu izvoare cu apã sãratã ºi nici faptul cã se gãseºte în nordul sãrãturilor
Cãlmãþuiului, care acoperã o zonã foarte întinsã, (cea mai întinsã zonã cu sãrãturã din spaþiul românesc) unde, pânã astãzi, singura formã de exploatare cunoscutã o constituie pãºunatul.
Dominaþia avarã începe sã fie înlocuitã de cea bulgarã din vremea þarului Krum (803),
cea din urmã având pretenþii de ordin economic, între care procurarea sãrii din salinele
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Carpaþilor ºi din sudul Transilvaniei. În nordul Dunãrii, bulgarii au reuºit sã ocupe pentru o
perioadã mai îndelungatã numai teritorii situate în stânga Tisei, ce aparþinuserã avarilor ºi fuseserã smulse lor dupã ce chaganatul se prãbuºise sub loviturile armatelor france. Aceastã
pãrere porneºte de la ºtirea referitoare la solicitarea fãcutã bulgarilor în anul 892 de cãtre
regele german Arnulf, de a nu permite vinderea sãrii în Moravia, cu care el se afla în rãzboi.
“Fiul cel mare ºi urmaºul lui Boris, Vladimir (889-893) ne informeazã cã o solie a regelui Arnulf
al pãrþii de rãsãrit a imperiului franc, a venit pânã la þarul Bulgariei, cerându-i înnoirea pãcii ºi sã
nu îngãduie sã se mai vândã sare moravilor cu care Arnulf era în relaþii de duºmãnie. Deoarece
în Bulgaria, de la sud de Dunãre, nu existau saline, sarea de care aveau nevoie moravii nu putea
proveni decât din ocnele Transilvaniei, în acest caz, bulgarii puteau împiedica transportul sãrii fie
în regiunea Tisei (în gura Mureºului, în punctul Szolonk º.a.), fie în locurile de exploatare a acesteia. Este probabil, fãrã sã fie doveditã decât pentru Valea Mureºului, o stãpânire a bulgarilor
asupra Transilvaniei pânã în regiunea ocnelor de sare…. Populaþia bãºtinaºã care extrãgea sare
din ocnele Transilvaniei era supusã, probabil, unor dijme asemãnãtoare celor din alte produse”.
Este demn de remarcat interesul deosebit al bulgarilor pentru zãcãmintele de sare ºi
comerþul cu acest produs din nordul Dunãrii, care aducea, desigur, ºi numeroase venituri.
Intervenþia lui Arnulf scoate în evidenþã cât de pãgubitoare putea fi lipsa unui astfel de produs, fie ºi pentru o scurtã perioadã, în existenþa statului Morav. Momentul este deosebit,
dovedind importanþa sãrii în acest conflict. Acest produs, sarea, nu putea sã provinã decât
din salinele din Transilvania de nord sau Maramureº, întrucât este ºtiut cã în Bulgaria nu
exista sare, în afarã de câteva tuzle. În vremea respectivã, la Salankemen (Piatra Sãrii), localitate situatã la confluenþa Tisei cu Dunãrea, pe malul sudic al fluviului, se gãsea un depozit
de sare. Sarea era adusã aici fie pe uscat, fie transportatã pe Tisa. Aici funcþiona un aparat
financiar alcãtuit din vameºi, aznici etc., cu sarcini de a percepe vama de la ambarcaþiunile
care transportau sarea pe Mureº.
Ultimile valurile de migratori ce au trecut peste spaþiul românesc, au fost pecenegii,
uzii ºi cumanii, care fãceau parte din marea familie a neamurilor de limbã turcã.
În zona de control a cumanilor intrau, desigur, în afara Bãrãganului, ºi munþii de sare
din Vrancea ºi Buzãu. Exploatarea popularã a sãrii din aceastã zonã, începutã în vremuri
imemoriale, se mai practicã ºi astãzi, mai ales cã scoaterea sãrii se poate face foarte simplu
din maluri, la lumina zilei.
Aceste popoare care veneau din centrul Asiei “se hrãneau cu lapte de cal”, cãci pentru ei
“calul este atât hranã, cât ºi armã”; sunt în permanentã cãutare de “apã ºi iarbã”. Având un astfel de
mod de viaþã, aceºti migratori erau ºi mari consumatori de sare, fiind continuu în cãutarea preþiosului mineral pe care îl procurau, desigur, folosind cunoºtinþele ºi munca populaþiei bãºtinaºe.

Doina Ciobanu
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Mineritul de sare în Evul Mediu în Transilvania ºi Maramureº

1. Schiþã istoricã
În evul mediu, în Bazinul Carpatic cele mai importante ocne de sare se gãseau în
Transilvania (la Turda, Dej, Sic, Cojocna, Ocna Sibiului) ºi în Maramureº (la Coºtiui ºi la
Rona). Ocne mai puþin importante se gãseau ºi lângã Ghiurghiu ºi Bistriþa, iar un puþ de apã
sãratã la Sóvár (Slovacia).
Primele menþiuni scrise din evul mediu referitoare la exploatarea sãrii se gãsesc întro însemnare referitoare la anul 892. Conform acesteia, regele francilor i-a cerut hanului bulgar sã nu îngãduie vânzarea sãrii în Moravia. Aceastã sare provenea sau din Transilvania, sau
din Maramureº, aceste þinuturi fiind stãpânite de bulgari în acea vreme. Ungurii, deasemenea, încã de la începutul stãpânirii lor în Bazinul Carpatic, au extras sare: prima menþiune
în acest sens o conþine Legenda sfântului Gerard, care pomeneºte cã Ahtum a vãmuit sarea
regalã care era transportatã pe Mureº, eveniment petrecut în jurul anului 1000. În
Maramureº, exploatarea sãrii a început probabil abia în sec. al XIII-lea. Pânã în primele
decenii ale sec. al XIV-lea, majoritatea ocnelor erau în proprietatea regilor Ungariei, pe baza
faptului cã ei deþineau terenurile pe care se aflau aceste mine, însã dupã aceasta regii au
posedat toate ocnele în virtutea dreptului regalian.
În secolele XI-XIII sarea era pusã în vânzare sau de cãtre puterea regalã în depozitele
regale de sare, administrate în mare parte de cãtre musulmani ºi evrei, sau în colaborare cu
instituþii ecleziastice, cãrora regii le-au donat importante cantitãþi de sare sau chiar ocne. În
cel de-al doilea caz slujbaºii regali aveau dreptul sã cumpere la un preþ convenit atâta sare
câtã doreau, iar cantitatea rãmasã se putea vinde liber. Despre cantitatea de sare primitã de
biserici ne putem face o imagine pe baza acordului de la Bereg din 1233 încheiat între rege
ºi bisericã, în care cele 29 instituþii religiose nominalizate primeau în total 143000 bucãþi de
sare - dar nu toate bisericile care primeau sare erau trecute în listã. În cele din urmã în sec.
al XIV-lea exploatarea ºi desfacerea sãrii a ajuns sã fie organizatã exclusiv de cãtre puterea
centralã prin niºte instituþii proprii, numite cãmãri de sare. Acestea au fost reorganizate în
1397, reformele aduse atunci rãmânând în esenþã în vigoare pânã la sfãrºitul evului mediu.
În anul amintit s-a hotãrât interzicerea importului de sare în teritoriile aflate peste râul Sava,
s-au înfiinþat 14 noi cãmãri, s-a fixat preþul sãrii, precum ºi limitele jurisdicþiei cãmãrii din
Maramureº între râurile Tisa ºi Zagyva (în mare partea esticã a Slovaciei).
Pentru redresarea tezaurului aflat într-o situaþie foarte precarã în epoca
Jagellonienilor (1490-1526), mai precis pentru a spori veniturile, s-au elaborat câteva
proiecte de reformã financiarã ºi la începutul sec. al. XVI-lea, care au vizat ºi transformarea
organizaþiei cãmãrilor de sare. Planul din 1513-1514 viza închiderea ocnelor mai mici (în
Transilvania cele din Sic ºi Cojocna) ºi a mai multor cãmãri din þarã pentru a reduce cheltuielile ºi se dorea ºi interzicerea plãþilor cu sare. Cel din 1521 a prescris unificarea mãrimii
bolovanilor de sare, fixarea preþului acestuia, interzicerea plãþii cu sare ºi închiderea tuturor
cãmãrilor, astfel comercializarea sãrii devenea liberã. Aceste planuri însã nu s-au realizat,
sau au fost puse în practicã numai pentru o foarte scurtã perioadã.
2. Tehnologia exploatãrii, transportul ºi vânzarea sãrii
Sarea se exploata în ocne având formã de clopot: minerii, începând de la suprafaþã au
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sãpat un puþ perpendicular relativ îngust pânã ce au ajuns la masivul de sare, de unde au
început sã lãrgeascã treptat suprafaþa de exploatare de o formã circularã alcãtuind o boltã,
care boltã era necesarã pentru a nu se prãbuºi ocna.
Sarea a fost desprinsã prin forma unor blocuri mari bãtând niºte icuri în masiv cu ajutorul unor ciocane, dupã care aceste blocuri au fost tãiate în ocnã în cuburi cu ajutorul unor
târnãcoape. Cuburile de sare în Transilvania erau tãiate în douã mãrimi: cubul mare se
numea sarea de cãruþã (sal currualis), pentru cã era transportat pe uscat cu cãruþe, iar sarea
micã se numea sarea de luntre (sal navalis), fiindcã era transportatã pe apã cu ajutorul luntrelor. Mãrimea bucãþilor de sare varia de la cãmarã la cãmarã, de exemplu sarea de cãruþã
avea o greutate de aproximativ 8,6 kg la Turda ºi 10,8 kg la Ocna Sibiului, iar cea navalã în
târgurile amintite 2,7 kg, respectiv 4,9 kg. În Maramureº în schimb se pare cã cuburile de sare
aveau o singurã greutate. Deaorece regulamentul din 1397 amintea numai un singur tip de
sare, se pare cã numai dupã acest an, într-o datã deocamdatã necunoscutã, au apãrut cele
douã tipuri de sare. Fãrâmãtura produsã cu ocazia tãierii sãrii, numitã sarea mãruntã (sal
miliatus) nu se punea în vânzare, deºi Sigismund de Luxemburg (1387-1437) dorea sã
schimbe aceastã cutumã dezavantajoasã tezaurului. În ocnã iluminatul era asigurat de cãtre
opaiþe cu seu sau lumânãri. Sarea era scoasã la suprafaþã cu ajutorul unei maºini numite
“gepel, kepel”, dupã expresia maghiarã cu înþelesul de maºinã, “gép”. Acest aparat era de fapt
un vârtej tras de 6-8 cai, compus dintr-o construcþie piramidalã de lemn, de care erau legaþi
printr-o funie lãsatã perpendicular în ocne niºte saci de piele, în care era pusã sarea tãiatã.
Tãietorii de sare coborau în ocne ºi ieºeau la suprafaþã pe niºte scãri de lemn. Munca minerilor era îngreunatã de cãtre apariþia apei de subsol dupã o anumitã adâncime, care varia de
la ocne la ocne. Apa de subsol era scoasã afarã din ocne tot cu ajutorul vârtejului.
O imagine despre felul cum arãta o ocnã medievalã ne putem face pe baza unei
descrieri a ocnelor din Turda din 1528. La aceastã cãmarã douã ocne erau în funcþiune, aflate
la rãsãrit de oraº pe o colinã micã ºi aºezate una de alta la aproximativ 30 de paºi distanþã.
Fiecare dintre mine avea 3 puþuri, dispuse în triunghi, la o distanþã de un stânjen. Pe unul se
scoteau la suprafaþã blocurile de sare, sarea sfãrâmatã în timpul tãierii ºi apa. Prin celãlalt
coborau în ocne tãietorii de sare pe niºte scãri, iar cel de-al treilea era folosit pentru
coborârea unui cazan mare de aramã cu ajutorul unui vârtej manual, în care se fãcea foc pentru purificarea aerului din ocnã de duhorile care emanau din roci. O a treia ocnã se afla la o
distanþã de o arbaletã de acestea, pãrãsitã anterior, care de atunci s-a umplut cu apã. Una
dintre ocne avea o adâncime de aproximativ 70 de stânjeni, cealaltã o adâncime de aproximativ 30 de stânjeni, iar sarea se afla la circa 15 stânjeni de suprafaþã.
Sarea scoasã la suprafaþã era aranjatã de cãtre miliariºti sau zilieri în grãmezi. La
Turda uneori grãmezile erau acoperite cu paie ºi împrejmuite cu gard, altãdatã aceste
metode de protecþie lipseau, sarea fiind lãsatã sub cerul liber, expusã la ploi. Astfel, de multe
ori sarea se strica ºi se topea, ceea ce provoca mari pagube cãmãrii. Pentru a evita pagubele
ºi ca sarea sã nu mai fie furatã s-a hotãrât sã se ridice magazii.
De la magazii sarea era transportatã pe uscat cu cãruþe, sau pe apã, cu luntre, preferându-se cea de-a doua modalitate pentru cã era mai puþin costisitoare. Sarea din
Transilvania era transportatã pe râurile Mureº ºi Someº, respectiv pe fluviile în care acestea
s-au vãrsat (Tisa ºi Dunãrea), iar cea din Maramureº pe Tisa. De exemplu, sarea din Turda
pânã la Mureº era transportatã de cãtre cãrãuºi locali, aceasta fiind o obligaþie a lor, ei
putând fi constrânºi la transport de cãtre slujbaºii cãmãraºilor. Pe Mureº sarea era dusã mai
departe cu luntre construite în Turda. Construcþia acestora trebuia planificatã din timp, fiind
nevoie de scânduri pregãtite cu un an înainte, altfel s-ar fi putut ajunge la situaþia neplãcutã
de a nu exista nici o luntre de transport, cum s-a întâmplat de exemplu în 1552. Erau mai
multe tipuri de luntre, mari ºi mijlocii, de acelaºi fel ºi formã ca plutele foarte mari, ºi bãrci
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mai mici, numite “koczy”, pe care luntraºii le foloseeau pentru transportul sãrii lor. Luntrea
cea mare de Turda de exemplu avea o lungime de circa 9,4 m ºi o lãþime de 4,7 m, pe care
încãpeau 20000-22000 sau chiar mai multe blocuri de sare mãruntã ºi 7000-9000 blocuri de
sare de cãruþã, adicã circa 60 de tone sare. În general, corãbiile porneau dupã Paºti, când
apele Mureºului începeau sã creascã, iar într-un an se pornea de douã ori. Înainte de plecare
drumul naval era eliberat de eventualele trunchiuri de copaci cãzute în fluviu. Drumul pânã
la Lipova cerea aproximativ 7 zile.
Sarea se vindea la cãmãrile unde se exploata acest minereu. În 1397 preþul a 100 de bucãþi
de sare era de 1 florin, la începutul sec. al. XVI-lea 3 florini (sarea de cãruþã). Sarea navalã nu
era comercializatã direct, ea servind la plata soldaþilor, preþul a 100 de drobi fiind calculat la 5
florini. Preþul acestui articol însã creºtea foarte mult cu distanþa la care era transportat, de exemplu în 1397 la graniþa de vest a Ungariei sarea costa de cinci ori mai mult, ca la ocne.
3. Administraþia
Exploatarea ºi comercializarea sãrii se realiza în cadrul cãmãrilor de sare (camera salium), care au împânzit întregul regat. Excepþie au format scaunele secuieºti, unde sarea era
exploatatã liber de cãtre secui (pânã înãbuºirea în sânge a rãscoalei lor din 1562, când acest
privilegiu al lor era ºters ºi s-a format ºi acolo o cãmarã). Istoriografia a semnalat cãmãri întrun numãr de 66 de localitãþi, majoritatea în aºezãri urbane (26% în oraºe libere regale, 64%
în târguri ºi numai 9% în sate), care se aflau în general pe lângã importante rute comerciale
sau la intersecþia acestora. În fruntea cãmãrilor stãtea un cãmãraº (camerarius, numit câteodatã comite sau vicecomite al cãmãrii sau vicecãmãraº), iar în fruntea tuturor cãmãrilor un
comite al cãmãrilor regale de sare (comes camerarum salium regalium). În general la
începutul sec. al XV-lea acesta era conducãtorul întregii cãmãri din regat, dar în general
erau doi astfel de comiþi, dintre care unul rãspundea de cãmãrile din Transilvania ºi de cele
subordonate acestora, iar celãlalt de cele din Maramureº. Pânã la reforma financiarã a lui
Mathia Corvinul (1458-1490) comiþii cãmãrilor erau numiþi de cãtre rege, iar dupã reformã
de cãtre tezaurier. Cãmãraºii aveau ºi atribuþii judecãtoreºti pe teritoriul cãmãrii, dar diferendele ivite între orãºeni ºi slujbaºii cãmãrii judecau juzii localitãþilor împreunã cu judecãtorii aleºi ai tãietorilor. Aceºtia din urmã hotãrau singuri numai în chestiuni minore.
Exploatarea propriu-zisã a sãrii era efectuatã de cãtre tãietorii de sare (incisores salium), care erau de douã feluri: localnici ºi strãini. Primii erau numiþi ºi “tãietori pe postav”, din
cauzã cã ei primeau 8 sau 9 coþi de postav pentru o hainã, în schimbul cãreia ei erau obligaþi
sã lucreze în ocne timp de un an în fiecare zi lucrãtoare, la care puteau fi constrînºi ºi cu
forþa. Tãietorii strãini erau scutiþi de aceastã obligaþie. Tãietorii de sare erau descriºi ca niºte
oameni îndãrãtnici, rãi ºi sãraci, care dupã ce au primit banii pe munca lor, imediat îi beau.
Ei aveau un conducãtor, numit jude, care îi reprezenta pe mineri, le rezolva toate treburile
publice care îi priveau, le transmitea ordinele conducerii ºi avea grijã de îndeplinirea acestora. Meºterul minei era conducãtorul lor profesional. Despre numãrul tãietorilor de sare
avem informaþii numai din mijlocul sec. al XVI-lea referitor la cei angajaþi la unele cãmãri
din Transilvania: atunci, la câte o cãmarã lucrau în general între 40 ºi 70 de tãietori, deci
numãrul lor total se poate estima la aproximativ 250 - 300 de persoane.
Minerii erau plãtiþi pe baza cantitãþii sãrii exploatate: în 1435, în Maramureº, pentru
tãierea a 100 bucãþi de sare ei primeau 8 denari, în 1491 în Ocna Sibiului 10 denari, în 1498
în Maramureº ºi în 1528 în Transilvania 20 denari (ca termen de comparaþie amintim cã la
începutul sec. al XVI-lea un zilier primea pe zi în general între 6 ºi 10 denari, un soldat
pedestraº primea pe o lunã 2 florini, unul cãlãreþ 3 florini). Minerii însã trebuiau sã taie pe
deasupra celor 100 de bucãþi de sare încã 18 drobi: 8 pentru ca comercianþii sã vinã la cãmarã
în profida vãmilor existente, iar 10 bucãþi pentru cã mulþi drobi s-au spart sau nu au avut
mãrimea corespunzãtoare, sau pentru cã erau ºi bucãþi de sare care conþineau ºi pãmînt, care
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nu se cumpãra. Pe de altã parte tãietorii de sare însã mai primeau cu ocazia celor patru sãrbãtori mari (Crãciun, Paºti, Rusalii ºi ziua Tuturor Sfinþilor) ºi un butoi de vin, un bou ºi 100
de pâini, iar la unele cãmãri încã un butoi de vin la instalarea unui nou cãmãraº. La Turda,
de exmplu, pentru stimularea tãietorilor s-a obiºnuit sã dea ajutoare (subsidii) aproape în
fiecare duminicã sau zi de sãrbãtoare; ca ajutoare minerii au primit de fiecare datã vin, pe
lîngã care cîteodatã au mai primit ºi un bou sau niºte oi.
Pe lângã mineri la exploatare lucrau ºi alte categorii de muncitori. Dintre ei un grup
aparte îl alcãtuiau cei care lucrau la maºina de extragere, alcãtuit din slugi (famuli), care ajutau la scoaterea sãrii la suprafaþã, “rotari” (kerekiste) sau “miliariºti” (miliariste), care au
încãrcat sarea ºi apa în maºina de extragere, “kepeliste”, care îngrijeau ºi conduceau caii
folosiþi la maºina de extragere. Seul necesar luminãrii în ocne era împãrþit minerilor de cãtre
distribuitorul seului. Fierarii reparau ºi câteodatã confecþionau uneltele necesare la tãierea
sãrii. Sarea transportatã pe apã era încredinþatã navigatorilor numiþi “celeriste” (celleriste),
numãrul cãrora ajungea pânã la 80-100 de persoane. Conducãtorii lor erau decanii, cu care
tratau cãmãraºii când doreau sã trimitã sarea cu nave.
Personalul administrativ de la fiecare cãmarã era alcãtuit dintr-un ofiþer (officialis),
un contabil (rationista), ajutat de cãtre un scrib (scriba), un “magulator”, care þinea evidenþa
sãrii tãiate (cuvântul “máglya” în limba maghiarã însemnând grãmadã, în care era pusã
sarea), un distribuitor de bani, care plãtea pe loc tãietorii, odatã ce blocurile de sare erau
aduse la suprafaþã ºi numãrate ºi un sigilator (sigillator), care punea pecetea pe actele eliberate. Pentru deservirea persoanelor amintite anterior la casa cãmãrii erau angajaþi ºi câte
un bucãtar, chelar ºi grãdinar.
4. Producþia de sare
Despre producþia de sare s-au pãstrat doar câteva registre, toate din secolele XV-XVI.
Din aceste socoteli ºtim cã în 1494 la cãmara din Maramureº au fost tãiate 526927 drobi de
sare, circa 5796 tone. În cãmãrile transilvãnene în 1515 au fost exploatate 2537916 de cuburi,
în anul financiar 1532-1533, fãrã producþia din Ocna Sibiului, 1430525 de cuburi. ªtiind cã la
Ocna Sibiului între august 1528 ºi iunie 1529 au fost tãiate 283855 bucãþi, în anul financiar
1534-1535 180943, producþia transilvãneanã în jurul anului 1530 se poate estima la circa 1,61,7 milione de bucãþi de sare, adicã circa 11000 de tone.
În profida interdicþiilor se mai ºi importa sare în regat, ºi anume din Austria, Polonia
ºi litoralul adriatic în regiunile limotrofe. Sarea se exporta numai într-o direcþie, anume în
Peninsula Balcanicã, prin Bosnia ºi Serbia. Despre export avem date numai din începutul sec.
al XVI-lea: între august 1514 ºi martie 1516 la vama Smederovo, aflatã lângã Belgrad s-a
exportat o cantitate estimatã între 226 ºi 266 tone de sare.
5. Veniturile din sare
Veniturile din sare alcãtuiau, dupã taxe, a doua cea mai mare de sursã de venit a regatului. În timpul lui Béla III. (1172-1196) vistieria regalã a încasat din sare anual 16000 de
mãrci de argint, în epoca lui Sigismund de Luxemburg aproximativ 100000 de florini, pe baza
unui raport datat între 1461 ºi 1463 între 80000 ºi 100000 de florini, a unui altui raport din
1475 80000 de florini. La începutul secolului al XVI-lea veniturile din sare au scãzut drastic:
în 1516 la suma de 25000, iar în 1519 la numai 14000 florini. Sub Béla III aceste venituri au
reprezentat circa 7% din bugetul total al trezoreriei, sub Mathia Corvinul (1458-1490) 13%.
La evaluarea veniturilor din sare însã trebuie luat în considerare cã importante cantitãþi de sare erau vãrsate diferitelor persoane ºi instituþii, fãrã ca valoarea acestora sã aparã
în socoteli. Astfel nobilii primeau gratuit cantitatea de sare necesarã pentru nevoile caselor
lor, iar saºii transilvãneni precum ºi locuitorii târgurilor unde se exploata sare aveau privilegiul de a tãia anual gratis sare pe durata unei sãptãmâni. Pe lângã acestea, ostaºii care
serveau la paza hotarelor sudice ºi mulþi demnitari regali principali primeau o parte a sala95
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riului lor în sare, dar pe baza unor donaþii regale ºi o serie de persoane ºi instituþii ecleziastice aveau dreptul la anumite cantitãþi de sare. Valoarea totalã a tuturor acestor cantitãþi de
sare nu se ºtie, dar valoarea lor se ridica la sume importante: de exemplu soldaþii trebuiau sã
primeascã în anul 1504 sare în valoare de 20588 florini, iar pe baza unui alt plan bugetar
alcãtuit probabil în 1511, în valoare de 21484 florini, care echivalau cu 18, respectiv 15% din
salariul total al acestora. Cantitãþile de sare care erau folosite pentru asigurarea exploatãrii
ºi care erau date prin transfer erau de asemenea semnificative. Ca exemplu putem aminti
cazul cãmãrii din Maramureº din anul 1494, unde pentru funcþionarea cãmãrii era cheltuitã
44% din sarea livratã: 16% era datã angajaþilor cãmãrii (ca platã), 4% pentru transport, 24%
pentru întreþinerea cãmãrii ºi pentru procurarea diferitelor materiale necesare funcþionãrii
cãmãrii (fier, cearã, etc.), prin transfer s-a dat 18,5%, ºi numai 13% era vândutã pe credit,
iar abia restul de 19% a fost transportatã la camerele filiale.
Zsolt Simon
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Date cu privire la exploatãrile timpurii de sare din Maramureº

Una dintre importantele bogãþii naturale ale Maramureºului este sarea. Prospecþiunile
gravimetrice ºi geologice, precum ºi forajele sãpate aratã cã formaþiunea cu sare de aici,
reprezentatã prin marne salifere, gipsuri ºi masive de sare, se extinde pe aproape toatã aria de
rãspândire a depozitelor tortoniene de circa 400 km2, de la Bogdan Vodã (Cuhea) pânã la
Hust. Stratul de sare se gãseºte începând chiar de la suprafaþã sau la diferite adâncimi, de la
doar câþiva centimetri pânã la 1400 m, ºi este puþin deranjat tectonic, acumulãrile de sare
prezentând forme de pernã. Sarea este de foarte bunã calitate, mai mult sau mai puþin granuloasã, culoarea sa fiind albã sau cenuºiu deschis. Acumulãrile de sare cele mai importante
din Maramureº se gãsesc la Ocna ªugatag, Coºtiui ºi Slatina (Solotvina, Aknaszlatina),
zãcãminte destul de bogate se aflã însã ºi în zona altor localitãþi: Slãtioara, Vadu Izei,
Nereºniþa (Neresnica, Nyéresháza), Hust ºi altele. De asemenea, existã numeroase izvoare
suprasãrate (saramuri, slatine), cu mineralizaþie totalã mai mare de 100 000 mg/l, la Coºtiui,
Ocna ªugatag, Slãtioara, Botiza, Bogdan Vodã (Cuhea), Ieud, Rona de Sus etc.1
În legãturã cu începuturile ºi vechimea exploatãrilor de sare din Maramureº au fost
exprimate foarte multe opinii, unele deja în scrieri din secolul XVIII sau de la începutul secolului XIX, care sunt în majoritatea lor astãzi practic inaccesibile, ele fiind însã menþionate
ºi în lucrãri mai noi. În cursul secolului XIX ºi la începutul secolului XX informaþiile ºi
pãrerile cu privire la aceste exploatãri se înmulþesc. Luãrile de poziþie recente repetã în bunã
mãsurã datele anterior comunicate, existã însã ºi interpretãri ce pun într-o nouã luminã
vechile descoperiri.
Într-o notiþã scrisã de F. Pošepný sunt amintite piesele de bronz descoperite la Coºtiui
(celturi ºi brãþãri), care sunt puse în conexiune cu exploatarea salinelor în epoca bronzului2.
Autorul vorbeºte ºi de salinele din epoca romanã de la Turda, Dej, Ocna Mureº, Iliºua3.
Într-un articol dedicat exclusiv mineritului din Maramureº, Ed. Preisig este de pãrere
cã sarea de aici, în locurile unde ea apãrea la suprafaþã, a putut fi folositã deja în epoca
neoliticã, prezenþa umanã în Maramureº în aceastã epocã fiind doveditã de apariþia, în 1872,
a unui topor de piatrã în valea Viºeului, între localitãþile Petrova ºi Leordina4.
Existenþa ocnelor de sare în epoca bronzului în mai multe locuri este doveditã, potrivit aceluiaºi autor, de numeroasele piese de bronz gãsite în Valea Regelui (Königstal,
Királyvölgy) ºi alte puncte aflate la nord de Tisa, precum ºi în salinele de la Coºtiui, dar mai
ales de descoperirea din 1817 din Valea Regelui, atunci când a fost deschisã ocna Francisc
(Franz-Grube)5. Este vorba de o grotã aflatã la adâncimea de 13 m, cu lungimea de 9,5 ºi
lãþimea de 3,8 m, care avea în partea sa sudicã o altã grotã, în umplutura cãreia se aflau
lucrãri din lemn, funii din scoarþã, precum ºi argilã ºi noroi, ºi care, dupã curãþire, mãsura 13
m în diametru ºi 4,7 în înãlþime6. Se menþioneazã tot din acest loc minele, de asemenea vechi,
identificate în 1846 ºi 1847, aflate aproape de suprafaþã, în care s-au gãsit buºteni neciopliþi
de fag ºi stejar, aceºtia permiþând presupunerea existenþei în vechime ºi a unor lucrãri de
suprafaþã7. Pe baza celor descoperite în vechile mine, Preisig reconstituie metoda de
exploatare utilizatã în extracþia sãrii, fãrã folosirea vreunei unelte de tãiat, ci doar prin acþiunea apei. El mai afirmã cã mine asemãnãtoare celor de la Valea Regelui au fost identificate
ºi la Ocna ªugatag ºi Coºtiui, aici în apropiere de Muntele Calvaria, unde au fost descoperite
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piesele de bronz. Adâncimea la care se gãsesc este de regulã nu mai mare de 9,5 m, cea mai
adâncã fiind la 16 m8.
Preisig vorbeºte ºi de exploatãrile de sare din Maramureº în epoca romanã, dupã ce
conchide cã din timpul Regatului dacilor, cãruia i-au aparþinut ºi teritoriile maramureºene,
lipsesc dovezile unor astfel de exploatãri. El susþine cã populaþia, care a efectuat lucrãrile la
Dragomireºti, Ieud, ªugatag, Rona de Jos, Slatina, Neagova (Dobrjanskoe, Nyágova), Teceu
(Tjacev, Técsõ) etc., a venit din Transilvania, ºi remarcã o serie de asemãnãri între salinele
maramureºene ºi cele transilvãnene: aspectul ocnelor, ductul ºanþurilor, haldele în formã de
val ºi altele9. Autorul crede cã mai ales resturile vizibile ale celor 18 ocne mai mari ºi 111 mai
mici de la Talabor (Terebleja, Talaborfalva) îndreptãþesc presupunerea cã exploatãri de sare
în Maramureº au existat ºi în perioada postromanã, ele funcþionând pânã la venirea ungurilor,
apoi ºi în continuare, fiind exploatate acum ºi zãcãminte aflate la adâncimi mai mari10.
Dupã G. Wenzel, începuturile exploatãrilor de sare pot fi cu certitudine urmãrite
înapoi în timp pânã în secolul XIII, el considerând datele comunicate de Preisig ca fiind
interesante, pe baza lor putând fi emise însã doar ipoteze11. El afirmã cã satele create în jurul
ocnelor s-au transformat în scurt timp în aºezãri libere, apoi au primit privilegii orãºeneºti,
astfel de oraºe fiind Hust, Visc (Vyškovo, Visk), Câmpulung la Tisa, Sighet ºi Teceu, ridicate
la acest rang în 1329 de cãtre Carol Robert12.
J. Jereb împãrtãºeºte pãrerea lui Preisig în ceea ce priveºte datarea încã în neolitic a
primelor exploatãri de sare din Maramureº, dovezi în acest sens fiind citate descoperirile din
1847 de la Valea Regelui, care sunt ºi descrise pe scurt13. El descrie ºi câteva ocne vechi de
la Ocna ªugatag, care au fost descoperite în apropiere de Valea Sãratã în perioada 1831-1847
ºi care au fost atribuite antichitãþii; cele mai multe dintre acestea aveau adâncimea de 10-16
m ºi lãþimea de 8-10 m, existând ºi douã mai mari, inundate, de 48-50 m14.
I. Mihályi se ocupã într-o lungã notã de subsol de istoricul exploatãrii sãrii în
Maramureº15. El afirmã cã locuitorii de aici au produs sare cu mult înainte de epoca romanã,
nu numai pentru consumul local, ci ºi pentru export, transportul sãrii pe Iza, Taras, Talabor ºi
Tisa fiind realizat cu uºurinþã. Autorul enumerã descoperirile de piese de bronz de la Ieud,
Nereºniþa, Coºtiui, Slatina, piesele gãsite în Valea Regelui, monedele romane de la Giuleºti,
Ieud, Sighet, Slatina etc., tezaurul de peste 1100 de monede, de asemenea romane, apãrut în
1874 la Teceu16, toate puse în legãturã cu exploatarea sãrii în timpul romanilor sau înaintea
acestora17. Mihályi este de pãrere cã în Annales Fuldenses, unde este relatatã cererea din 892
a împãratului Arnulf cãtre principele bulgar Wladimir, prin care acesta este solicitat sã nu mai
furnizeze sare Moraviei, se face referire la sarea din Maramureº, concluzia sa fiind cã în secolul IX se exploata sarea în Maramureº ºi cã acest þinut era atunci sub dominaþia bulgarilor18.
În lucrãrile lui L. Schmidt19 ºi S. Rákóczy20 sunt rezumate informaþiile ºi pãrerile lui
Preisig cu privire la mineritul din Maramureº. În studiul lui Rákóczy, dedicat nu numai
aspectelor legate de Maramureº, sunt fãcute o serie de conexiuni sau presupuneri interesante21
ºi sunt reproduse în desen piese arheologice, dintre care o parte nu se mai pãstreazã astãzi.
ªi B. Iványi susþine cã exploatarea salinelor din Maramureº a început înainte de
romani, dovezi în acest sens fiind uneltele primitive de bronz gãsite în sare pe teritoriul
ocnelor22. Prezenþa romanã ºi, inclusiv, mineritul în aceastã perioadã sunt puse sub semnul
posibilului, având în vedere descoperirile de monede ºi de inscripþii romane aici, sursa de
informaþii citatã fiind lucrarea lui Mihályi23. Autorul este de pãrere cã, dupã ce Maramureºul
a fost pãrãsit de romani, ocnele s-au ruinat, iar existenþa lor a fost uitatã, astfel cã, pânã la
redescoperirea lor, probabil deja în secolul XIII, nu au existat exploatãri de sare în
Maramureº24. El pune sub semnul întrebãrii autenticitatea informaþiei, menþionate ºi de
Szilágyi25, potrivit cãreia Béla al IV-lea împreunã cu fiica sa, Kunigunda, au vizitat ocnele de
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sare din Maramureº, cu aceastã ocazie fiica primind în dar una dintre ocne26, totuºi admite
ca plauzibilã existenþa exploatãrilor de sare aici încã în secolul XIII, având în vedere evoluþia
istoricã ulterioarã, inclusiv ridicarea la rang de oraº a mai multor localitãþi27.
Vechimea expoatãrilor de sare din Maramureº este afirmatã ºi de Tit Bud, care spune
cã existã un numãr mare de ocne pãrãsite, ce au aparþinut coloniºtilor romani, în apropierea
acestora fiind descoperite monede de argint bãtute de împãraþi romani ºi bizantini28.
A. Filipaºcu vorbeºte despre prezenþa romanã în Maramureº ca de un fapt cert,
dovedit prin numeroase descoperiri29, printre care monede, dar ºi inscripþii, inclusiv cea
reprodusã de cãtre Mihályi, care însã în mod cert nu provine din Maramureº30. De aceastã
prezenþã este legatã intensa expolatare a sãrii, care îºi are începuturile la Dragomireºti, Ieud,
Giuleºti, Rona de Jos, Slatina, Niriºel, Neaga, Teceu, Ocna Hust ºi Bereneu în secolul II,
metodele folosite fiind transmise urmaºilor, "care au continuat sã exploateze sarea neîntrerupt pâna la venirea ungurilor"31.
V. Bélay considerã sarea ca fiind cea mai importantã bogãþie naturalã a
Maramureºului ºi principalul factor geografic ce a determinat popularea teritoriului32. Pe
baza unor descoperiri de unelte de minerit primitive, el considerã, citându-l pe Mihályi, cã
sarea a fost exploatatã deja în epoca romanã, pentru ca în secolele de început ale mileniului
II sã fie deschise o serie de exploatãri noi, printre acestea cele din împrejurimile Hustului ºi
Talaborului, de la Viriºmort (azi Tisa), descrisã într-un document din 1418 ca ocnã deja
pãrãsitã, cele mai importante rãmânând minele de la Coºtiui ºi ªugatag33.
Punctele de vedere mai nou exprimate cu privire la exploatãrile de sare din
Maramureº sublineazã importanþa ºi vechimea acestora. Au fost emise ºi ipoteze, dintre care
unele sunt greu demonstrabile.
Astfel, K. Horedt pune în legãturã aºezarea fortificatã din Bronzul târziu de la Sighetu
Marmaþiei cu exploatarea sãrii de la Coºtiui ºi Ocna ªugatag34. Aceastã ipotezã este
menþionatã ºi de Soòa Demeterová35. M. Rusu este de pãrere cã salinele amintite au fost
cunoscute deja în epoca bronzului, aici fiind descoperite, la începutul secolului XIX, puþuri
cu unelte de lemn, piatrã ºi bronz36. El afirmã cã aceste mine au funcþionat ºi în perioada
hallstattianã37. Despre prezenþa unor unelte de piatrã ºi bronz cu o vechime de cca 3500 de
ani, care atestã exploatarea sãrii la Coºtiui (Rona) ºi Ocna ªugatag vorbesc I. H. Criºan ºi V.
Cazacu citând o lucrare de la 1780 a învãþatului ardelean Fichtel38. Începuturile exploatãrii
sãrii în Maramureº sunt datate ºi de W. Wollmann în epoca bronzului, cele mai vechi saline
fiind considerate cele aflate în preajma expoatãrii “Sf. Ladislau” de la Coºtiui, precum ºi cele
din Valea Regelui39. Salinele de la Coºtiui-Rona sunt enumerate de Doina Ciobanu printre
cele exploatate o perioadã foarte îndelungatã, începutã încã în preistorie40.
Existenþa unor exploatãri de sare în Maramureº în epoca dacicã este susþinutã sau este
consideratã ca fiind probabilã de mai mulþi cercetãtori: Criºan41, E. Iaroslavschi42, M.
Bãrbulescu43, A. Rustoiu44. Nu lipsesc nici pãrerile cu privire la prezenþa unor astfel de
exploatãri în epoca romanã, exprimate de V. Boroneanþ45 ºi Ciobanu46, sau în legãturã cu
posibilul comerþ cu sare fãcut de dacii liberi, ipotezã emisã de Wollmann47.
Lipsesc din Maramureº investigaþiile arheologice care sã fie legate direct de
exploatãrile de sare, precum lipsesc ºi argumentele care sã permitã conexiunea certã dintre
diferite obiective arheologice semnalate sau deja cercetate prin sãpãturi ºi salinele
Maramureºului. Presupunerea cã resursele de sare maramureºene au fost cunoscute ºi
exploatate din timpuri strãvechi este totuºi îndreptãþitã, mai ales dacã avem în vedere modul
de amplasare a zãcãmintelor, unele aflate chiar la suprafaþã sau foarte aproape de aceasta.
De asemenea, se poate admite cu suficient temei cã sarea a reprezentat una din bogãþiile
care au favorizat, în ultimele secole ale mileniului II î.e.n., creºterea importanþei economice
a regiunii Tisei superioare ºi a puterii comunitãþilor de aici48.
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Întrebarea referitoare la începuturile exploatãrii sãrii în Maramureº rãmâne deocamdatã fãrã rãspuns. Cercetãrile arheologice de suprafaþã de datã recentã la sud de Tisa49 ºi
sãpãturi sistematice la nord de acest râu50 dovedesc prezenþa umanã în zonã încã din paleoliticul mijlociu, în etapa imediat urmãtoare aceastã prezenþã fiind chiar mai consistentã. Sau înmulþit ºi descoperirile neolitice din Maramureº în ultimul timp, ele provenind din mai
multe microzone; cele mai multe sunt concentrate, ca ºi cele paleolitice, pe culoarul Tisei sau
în apropiere de acesta51. Marea majoritate sunt descoperiri întâmplãtoare de topoare de piatrã, printre acestea fiind ºi unul apãrut, în condiþii neprecizate, la Coºtiui52. Existã câteva
date ºi cu privire la locuirea Maramureºului în eneoliticul final, ºi anume aºezãrile Coþofeni
de la Tisa-Certeze (Lazuri) ºi Sighetu Marmaþiei-Dobãieº53. Pare foarte probabil cã în acest
foarte lung interval de timp, ce începe cu paleoliticul mijlociu, sarea Maramureºului a fost
folositã de localnici, procurarea sa de la suprafaþã neîntâmpinând vreo dificultate. O presupunere similarã a fost emisã ºi pentru Transilvania54, în timp ce pentru anumite regiuni ale
Moldovei existã dovezi sigure de exploatare a sãrii în neolitic55.
În etapa ce a urmat culturii Coþofeni, într-o perioadã îndelungatã de peste un mileniu,
Maramureºul, ca de altfel întreaga Transilvanie de Nord, a fost slab sau chiar deloc populat.
O locuire, care a devenit din ce în ce mai intensã, se constatã de abia începând cu secolele
de mijloc ale mileniului II î.e.n., odatã cu instalarea comunitãþilor Suciu de Sus.
Numeroasele aºezãri, dar mai ales descoperirile de bronzuri ºi aur sunt mãrturii ale civilizaþiei epocii bronzului, epocã cãreia i se atribuie de cãtre mai mulþi experþi (geologi, istorici),
dupã cum s-a vãzut, primele exploatãri de sare din Maramureº, dovezile aduse fiind piesele
de bronz gãsite, potrivit unora, chiar în saline, precum ºi instalaþiile identificate în ocnele de
la Valea Regelui.
Cu excepþia localitãþii Ocna ªugatag, în toate celelalte aºezãri cu resurse bogate de
sare existã descoperiri de bronzuri. Cele mai multe au apãrut deja în cursul secolului XIX.
Datele cu privire la condiþiile lor descoperire, dar ºi în legãturã cu componenþa lor diferã, de
cele mai multe ori, de la o sursã la alta.
La Coºtiui au ieºit la ivealã douã depozite de bronzuri. Depozitul I56 a fost descoperit,
în 1863, pe partea nordicã a Dealului Szenes (fig. 4), în apropiere de Dealul Calvaria (fig. 6).
Potrivit unor informaþii din literatura secolului XIX, locul de descoperire se afla în vecinãtatea unei saline, alþii afirmã însã cã piesele de bronz au fost gãsite chiar în sare. Bronzurile
erau depuse într-o grãmadã (la adâncimea de 8-11 cm ?). Ele au ajuns la Naturhistorisches
Museum din Viena (MNHW) ºi la Muzeul Naþional din Budapesta (MNMB). De asemenea,
pare destul de probabil cã acestui depozit i-au aparþinut ºi cele douã piese (un celt ºi o
brãþarã) care au fost predate de cãtre Oficiul regal al sãrii cu sediul la Coºtiui, în august 1902,
Muzeului Comitatului Maramureº din Sighetu Marmaþiei (nr. inv. 23-24). În acest sens
pledeazã ºi o informaþie din manuscrisul lui Mihályi, potrivit cãreia una dintre piese, ºi
anume un celt, se afla în posesia Oficiului încã din 1863. Informaþiile din literatura recentã
cu privire la numãrul obiectelor recuperate sunt, cel puþin în parte, contradictorii. Ele îºi au
punctul de plecare din datele furnizate de J. Hampel, care descrie douã loturi, unul format
din ºapte piese, celãlalt din douã (în prezentarea loturilor s-au strecurat ºi câteva greºeli [de
tipar?], unele mai greu sesizabile, care schimbã, mai ales în cazul celui de al doilea lot, înþelesul celor afirmate). Este posibil ca Hampel sã fi comis o eroare, ºi anume sã fi repetat enumerarea, respectiv descrierea a douã piese. Coroborând toate informaþiile ºi þinând seama ºi
de posibilele greºeli fãcute de Hampel, se poate concluziona cã depozitului i-au aparþinut
patru (sau cinci) celturi cu plisc, unul cu defect de turnare, o secerã cu buton ºi patru (sau
cinci) brãþãri deschise, ornamentate cu crestãturi57. Dintre acestea se mai pãstreazã cinci
piese (douã celturi, douã brãþãri ºi o secerã) la NHMW (nr. inv. 34892-34894; câte douã
piese au acelaºi nr. inv.) ºi una (un celt) la MNMB (nr. inv.1863. 77. 1; piesa pierdutã - o
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brãþarã - avea nr. inv. 1863. 77. 2). Depozitul II58 a apãrut în 1936, cu ocazia construirii ºoselei Coºtiui-Petrova, la km 6,7. Au fost recuperate douã brãþãri, douã fragmente de la o
brãþarã ºi douã verigi de picior, dintre care una cu unul din capete rupt. Piesele, în prezent
pierdute, s-au aflat în colecþia T. Kiss din Sighetu Marmaþiei.
Tot de la Coºtiui provin câteva descoperiri izolate de bronzuri: 1) Topor cu disc ºi
spin, descoperit în 1844, a fost în colecþia Liceului reformat din Sighetu Marmaþiei59.
2) Spadã, descoperitã înainte de 1892, a fost la MNMB (colecþia Kiss, în prezent neidentificabilã)60. 3) Topor cu aripioare, descoperit înainte de 189661. 4) Celt cu plisc cu secþiunea
rectangularã, descoperit, în 1983, pe dealul Hriþcova. În anul 1988 piesa se afla în colecþia
ªcolii generale Coºtiui62.
De la Slatina se cunosc de asemenea douã depozite de bronzuri. Depozitului I63,
descoperit în a doua jumãtate a secolului XIX ºi ajuns în colecþia Mihályi, i-au aparþinut ºase
topoare cu disc ºi spin, 11 fragmente de discuri cu spin, tuburi de înmãnuºare ºi lame de la
topoare cu disc ºi spin, o daltã cu toc, douã celturi, dintre care unul cu plisc, ºi, probabil, un
fragment de topor cu manºonul prelungit în dreptul cefii. În prezent se mai pãstreazã la
muzeul din Baia Mare (nr. inv. 215-226) doar fragmentele de topoare cu disc ºi spin ºi fragmentul de topor cu manºonul prelungit în dreptul cefii. Din depozitul II64, descoperit înainte
de 1913, au fost salvate ºi au ajuns la MNMB un topor cu manºonul prelungit în dreptul cefii,
un celt ºi un vârf de lance.
La Slatina a ieºit la ivealã în 1867, ca descoperire izolatã, ºi o spadã cu limbã la mâner
(lung. 50 cm), care a ajuns în colecþia Liceului reformat din Sighetu Marmaþiei65.
Un depozit de bronzuri, reconstituit pe baza manuscrisului lui Mihályi66, provine ºi de
la Nereºniþa. Potrivit celor afirmate de istoricul maramureºean, în apropiere de localitate,
într-o salinã, au fost descoperite, în 1843, douã topoare cu disc ºi spin (lung. 26 cm), douã celturi, ºapte verigi (probabil brãþãri), dintre care unele ornamentate, precum ºi o spiralã67.
Mihályi precizeazã cã cele douã topoare au ajuns în colecþia Liceului reformat din Sighetu
Marmaþiei, fapt confirmat de inventarele expoziþiei organizate în acest oraº în 187668.
Celelalte piese au fost donate de cãtre J. Lugossy Academiei Ungare, fapt confirmat în parte
de o informaþie publicatã în 184469. Hampel descrie un singur topor cu disc ºi spin din colecþia
Liceului, afirmând cã a fost descoperit în 184470. Acest topor este în mod cert unul dintre
exemplarele amintite de I. Mihályi. Informaþia lui Hampel a fost preluatã de J. Pasternak71 ºi
K. Bernjakoviè72, care considerã, evident greºit, cã piesa este o descoperire izolatã.
Despre un topor cu disc ºi spin de la Nereºniþa, care s-ar afla la muzeul din Ujgorod
(nr. inv. B3-481) vorbeºte S. I. Penjak73. J. Kobal' afirmã însã cã o astfel de piesã din localitatea menþionatã nu s-a aflat niciodatã la acest muzeu74.
Un alt depozit de bronzuri care a fost pus în legãturã cu vechile exploatãri de sare din
Maramureº este cel de la Ieud75. Acest depozit a fost descoperit în 1867, în punctul La
Runchi. Era format din ºase topoare cu disc ºi spin, depuse într-un vas de lut. Potrivit datelor
furnizate de Mihályi76, locul de descoperire se afla în vecinãtatea unui izvor cu hydrotion,
unde se gãseau una lângã alta, pe panta unei ridicãturi de pãmânt, ºase surpãturi, pe care
istoricul le considera ca provenite de la ocne de sare foarte vechi. Din cele ºase topoare douã
s-au pierdut, iar patru au ajuns în colecþia Mihályi.
De la Ieud mai provin douã tãiºuri de celt, eventual piese izolate, care au ajuns tot în
colecþia Mihályi77, precum ºi un inel de aur, asemãnãtor celor din tezaurul de la Sarasãu, dar
de mai mici dimensiuni (diam. probabil 1,5 cm), descoperit izolat în 1866, care a fost achiziþionat, de asemenea, de Mihályi78.
La Vadu Izei79, într-o zonã de asemenea bogatã în resurse de sare, evidenþiate mai ales
în ultimul timp, a fost descoperit, în cariera de piatrã de pe coasta Dealului Brânduº, în punc101
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tul La Cãitar, la adâncimea de 0,50 m, printre blocuri de andezit, în vara anului 1968, un
depozit de bronzuri, format exclusiv din brãþãri.
Un alt depozit de bronzuri care ar putea sã fie pus, eventual, în conexiune cu resursele de sare este cel descoperit la Crasna Viºeului80. Piesele ce formeazã acest depozit (celturi,
brãþãri, verigi, o secerã, un celt de care sunt ataºate o verigã ºi un miez de turnare pentru vârfuri de lance) au fost depuse printre blocuri de gresie într-o zonã premontanã, la altitudinea
de 669 m81. Potrivit tradiþiei locale, în imediata vecinãtate a locului de descoperire se aflã,
foarte aproape de suprafaþã, importante cantitãþi de sare82.
Descoperirile de bronzuri menþionate, dar ºi inelul de aur, aparþin în majoritatea lor
secolelor XIII ºi, cel puþin parþial probabil, XII î.e.n., respectiv unei secvenþe de timp limitate din cadrul perioadei Bronzului târziu, care se caracterizeazã însã în regiunea Tisei superioare printr-un foarte mare numãr de depuneri de metale (depozite de bronzuri de tip UriuÓpályi, uneori ºi cu piese de aur, ºi tezaure de tip Sarasãu sau piese izolate de aur). În timp
ce depozitul de la Ieud conþine exclusiv topoare cu disc ºi spin, iar cel de al doilea depozit de
la Coºtiui ºi depozitul de la Vadu Izei doar piese de podoabã, cele de la Nereºniþa, Slatina I,
Slatina II ºi Coºtiui I au o compoziþie mixtã, cu o combinaþie de arme, unelte ºi podoabe
(Nereºniþa, Slatina II), de arme ºi unelte (Slatina I) ºi de unelte ºi podoabe (Coºtiui I).
Uneltele existente în aceste depozite sunt celturi (Coºtiui I, Nereºniþa, Slatina I,
Slatina II) ºi o secerã (Coºtiui I). Evident, secera nu putea fi utilizatã la extracþia sãrii, dar
nici celturile nu au servit acestui scop. Cele prezente în depozitele discutate sunt obiecte
uºoare ºi de mici dimensiuni, iar unul dintre ele, din depozitul Coºtiui I, prezintã defecte de
turnare. Nici topoarele cu disc ºi spin, dintre care cele timpurii au avut funcþia de armã sau
de semn de distincþie, iar cele târzii ºi, probabil, funcþie premonetarã, nu au fost folosite în
minerit.
Depozitul de la Crasna Viºeului aparþine unei etape cronologice mai recente decât
cele anterior analizate, ºi anume Hallstatt-ului A. Cele mai multe dintre piesele componente
fac parte din categoria podoabelor. Pe lângã acestea sunt prezente aici ºi câteva unelte
uºoare, folosite cu precãdere în activitãþi gospodãreºti.
Examinând întregul ansamblu de descoperiri de bronzuri din Maramureº, nu vom gãsi
nici un obiect despre care s-ar putea afirma cu certitudine cã reprezintã o unealtã de minerit. Doar o singurã unealtã, ºi anume toporul cu gaura de înmãnuºare transversalã din cel de
al doilea depozit de la ªieu, este mai masivã, având greutatea de 970 g83.
Unelte de minerit existã totuºi în depozitele din Transilvania. Este vorba de ciocanele cu
aripioare (Lappenpickel), piese prevãzute cu un braþ cu vârful ascuþit, iar în partea superioarã,
pe ambele laturi, cu aripioare mai mult sau mai puþin îndoite, precum cele din depozitele de la
Uioara84 ºi Guºteriþa85, ºi de un baros fragmentar de la Uioara86. Rusu menþioneazã ciocane cu
aripioare ºi în depozitul de la ªpãlnaca87. Aceste piese sunt desemnate fie doar ca unelte de
minerit, fãrã alte precizãri, fie ca unelte folosite în exploatarea sãrii. Depozitele menþionate
aparþin etapei cronologice imediat urmãtoare depozitelor de tip Uriu-Ópályi.
Analogiile apropiate ciocanelor cu aripioare transilvãnene au apãrut în Austria, în mai
multe saline ale grupului de est de la Hallstatt, în câteva morminte ºi ca descoperiri izolate
pe teritoriul cimitirelor de aici88, precum ºi în depozitul de la Sipbachzell89. Dupã E.F. Mayer,
ciocanele cu aripioare apar prima datã în epoca câmpurilor de urne (Urnenfelderzeit), iar
din etapa evoluatã a acestei epoci sau poate chiar mai devreme începe exploatarea sãrii prin
metode miniere, perioada de înflorire a extracþiei de sare corespunzând însã epocii hallstattiene90. Ciocanele cu aripioare de bronz sunt întrebuinþate, cel puþin la Hallstatt, ºi în faza
timpurie a Hallstatt-ului târziu, ele fiind apoi înlocuite cu ciocanele de fier91.
Descoperiri mai recente de la Hallstatt, urmând de fapt altele mult mai vechi de la
mijlocul secolului XVIII, indicã însã existenþa unor exploatãri miniere de sare deja în secolul
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XII î.e.n., apãrând aici obiecte de lemn ºi piele, funii din scoarþã, mânere de fag ºi stejar, pe
care se observã urmele aripioarelor de la ciocane, vârfuri de bronz rupte, provenite fãrã
îndoialã de la Lappenpickel de formã sudesteuropeanã (de fapt transilvãneanã)92. Prezenþa
acestor unelte în depozitul de la Sipbachzell, încadrat de asemenea în faza veche a câmpurilor de urne, reprezintã o dovadã în plus pentru datarea timpurie a salinelor.
Autorii austrieci sunt de pãrere cã exemplarele transilvãnene de Lappenpickel au
servit mai degrabã la extragerea minereurilor cuprifere93. Argumentul adus în acest sens este
faptul cã piesele apãrute în Transilvania sunt rupte relativ aproape de partea lor superioarã,
în timp ce cele de la Hallstatt ºi Sipbachzell au rupturile înspre vârf. De aici ar rezulta implicit cã ele au fost folosite în exploatarea unor materiale diferite.
Piesele de la Uioara ºi Guºteriþa, eventual ºi de la ªpãlnaca, se gãsesc în aºa-numitele
depozite-turnãtorie, care au în compoziþie în numãr mare turte ºi obiecte fragmentare.
Depozitele amintite se aflã, aºa cum specifica ºi Rusu94, într-o zonã apropiatã de saline. Nu
se gãsesc la distanþe mari nici resursele de minereuri neferoase. Folosite în extragerea sãrii
sau a minereurilor, eventual a ambelor resurse, ciocanele cu aripioare reprezintã dovada
clarã a existenþei unor exploatãri de adâncime ºi în Transilvania în secolele de sfârºit ale mileniului II î.e.n.
Revenind la descoperirile de bronzuri din Maramureº discutate, este de menþionat cã
ele argumenteazã în primul rând prezenþa unor locuiri din Bronzul târziu în zonele bogate
în sare. Dacã informaþiile cu privire la apariþia unora dintre bronzuri în saline sau în
apropierea acestora corespund realitãþii, atunci aceste descoperiri constituie argumente pentru datarea timpurie a activitãþii miniere în Maramureº, chiar dacã obiectele gãsite nu erau
folosite în astfel de activitãþi. Ele pot însã reprezenta depuneri votive fãcute de cei care
lucrau în mine sau la exploatãrile de suprafaþã, o categorie de oameni care avea desigur, cel
puþin parþial, obiceiuri distincte de cele ale celorlalþi membri ai comunitãþii. Fãrã îndoialã,
sunt necesare noi descoperiri pentru a dovedi mai argumentat aceastã presupunere95.
Recent au revenit în actualitate ºi descoperirile ieºite la ivealã în Valea Regelui. În
studiul publicat în 2005 de cãtre V. Wollmann ºi H. Ciugudean se remarcã “suprinzãtoarea
asemãnare dintre obiectele gãsite în anul 1817 în Maramureº, mai bine spus în Valea Regilor...cu
cele descoperite în anul 1938 la Valea Florilor”96.
Pentru una dintre piesele gãsite la Valea Florilor, un jgheab de lemn, a fost efectuatã
ºi o analizã 14C, rezultând o datare de cca 1250 î.e.n.97, acest rezultat fiind considerat “suficient de convingãtor în ceea ce priveºte vechimea exploatãrii de sare de la Valea Florilor”98.
Asemãnãrile clare ale pieselor descoperite la Valea Regelui ºi Valea Florilor lasã sã se
întrevadã o metodã identicã de exploatare a sãrii, prin folosirea apei dulci. Acest fapt nu
înseamnã în mod obligatoriu cã exploatãrile din cele douã locuri au funcþionat în acelaºi
timp, mai ales dacã avem în vedere cã metoda amintitã rãmâne în uz o perioadã îndelungatã,
iar începând cu celþii devine chiar procedeul sistematic de obþinere a sãrii99. Desigur, nu se
exclude nici posibilitatea contemporaneitãþii sau mãcar a apropierii în timp a salinelor vechi
de la Valea Regelui ºi Valea Florilor.
Þinând seama de probele, e drept mai mult indirecte, adunate pânã în prezent, dar ºi de
constatarea cã mai ales în Bronzul târziu regiunea este intens populatã, ipoteza cu privire la
începuturile extracþiei subterane a sãrii din Maramureº în secolele de sfârºit ale mileniului II
î.e.n. ºi la existenþa deja într-o etapã anterioarã a unor exploatãri de suprafaþã este acceptabilã.
Începând cu secolul IX î.e.n., Maramureºul, ca de altfel o parte însemnatã a regiunii
Tisei superioare, se depopuleazã. Pentru o perioadã destul de îndelungatã, care este definitã
drept prima epocã a fierului, au fost identificate doar câteva aºezãri: Tisa-Certeze (Lazuri),
Ieud-Podul de la gura Gârbovei, Sarasãu-Zãpodie100, Sighetu Marmaþiei-Fãget101, Biserica
Albã (Belaja Cerkov')-Dealul Mãnãstirii102, probabil ºi Ocna ªugatag-Handal103. Aceasta din
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urmã se aflã în apropierea lacului sãrat Gavrilã, format pe locul unei saline. Aºezãrile
menþionate aparþin unor secvenþe cronologice diferite din cadrul primei epoci a fierului. Cu
foarte mici excepþii, ele nu au furnizat decât ceramicã.
Situaþia cercetãrii arheologice din Maramureº pentru etapele de evoluþie ulterioare
nu este diferitã sensibil de cea cu privire la prima epocã a fierului. Este posibil ca în anumite
perioade gradul de populare a regiunii sã fie similar cu cel din secolele imediat ulterioare
epocii bronzului.
Aºezãrile Latene identificate în Maramureº sunt chiar mai puþine decât cele din
Hallstatt-ul mijlociu ºi târziu: Onceºti-Cetãþuia104, Slatina-Cetate105, Biserica Albã-Dealul
Mãnãstirii106. Este interesant cã toate aceste aºezãri sunt de înãlþime ºi sunt fortificate, se
poate deci presupune cu destul temei cã au existat în epoca a doua a fierului ºi aºezãri
deschise, aflate în locuri mai joase. De altfel, locuirea din aceastã epocã este doveditã ºi de
prezenþa descoperirilor monetare la Sighetu Marmaþiei107, Ieud108, Rozavlea109.
Pentru epoca romanã110 este identificatã pânã în prezent doar o singurã aºezare, ºi
anume cea de la Cãlineºti-Rogoaze111, sunt cunoscute însã mai multe descoperiri monetare112, fapt ce sugereazã o locuire mult mai accentuatã decât cea indicatã de stadiul actual al cercetãrii obiectivelor arheologice.
O situaþie aproape identicã se constatã ºi în privinþa cunoaºterii secolelor V-XIII e.n.
Au fost cercetate mai multe aºezãri din acest interval cronologic: Sarasãu-Zãpodie113,
Crãciuneºti-Mohelca114, Tisa-Certeze (Lazuri)115, Slatina-Cetate116 Sighetu Marmaþiei-Valea
Mare117. Ele aparþin unor etape de timp diferite, astfel cã problema densitãþii habitatului în
secolele menþionate este departe de a fi elucidatã. În acest interval se dateazã ºi douã tezaure de dirhemi arabi118, precum ºi douã inele de tâmplã provenite, probabil, dintr-un mormânt datat în secolele XI-XII e.n., gãsit în raza localitãþii Sighetu Marmaþiei119.
Deºi s-a afirmat în repetate rânduri cã în secolele ulterioare epocii bronzului a continuat extracþia sãrii în Maramureº, lipsesc orice dovezi în acest sens. Cu o eventualã
excepþie, ºi anume aºezarea preistoricã de la Ocna ªugatag, necercetatã încã prin sãpãturi,
aflatã în apropierea salinelor, nici una dintre aºezãrile pre- ºi proistorice identificate nu
poate fi pusã în legãturã directã cu vreo exploatare de sare, fie de suprafaþã, fie de adâncime.
Este totuºi aproape cert cã sarea Maramureºului, mãcar cea aflatã la suprafaþã, a fost folositã
ºi de-a lungul mileniilor I î.e.n.-I e.n. Poate cã ea a fost exploatatã în cantitãþi mari, o parte
fiind destinatã schimbului.
Pentru ca aceastã prezumþie sã poatã fi demonstratã, sunt necesare, în afara unor consideraþii teoretice, argumente, ce se obþin prin ample cercetãri de teren, dar ºi prin noi
prospecþiuni în salinele vechi încã detectabile.
Dupã abandonarea exploatãrilor de sare moderne, în 1934 la Coºtiui, în 1951 la
Ocna ªugatag120, o bunã parte a salinelor s-a distrus mai ales datoritã înfiltraþiilor de apã
dulce. Urmele unora dintre ele se observã încã. Acestea pot reprezenta un punct de plecare în investigaþie.
În mai anul 2003, Clubul de Speologie "Montana" din Baia Mare a iniþiat cercetarea
salinei Apaffy de la Coºtiui (fig. 7). Potrivit lui Szilágyi121, aceastã salinã se numãra spre
sfârºitul secolului XIX printre cele 14 deja abandonate, existã totuºi informaþii cã ea a fost
redeschisã în timpul celui de al doilea rãzboi mondial, exploatãri neautorizate ºi la scarã micã
desfãºurându-se aici chiar ºi dupã 1945122. În anii '80 ai secolului trecut au fost executate la
galerie lucrãri de reparaþii în vederea punerii obiectivului în circuitul turistic, care au fost
însã abandonate înainte de finalizare123.
În prezent se pãstreazã într-o stare foarte proastã de conservare intrarea ºi o parte a
galeriei (fig. 8-9), o altã intrare de galerie, abia perceptibilã, despre care se presupune cã
aparþinea aceleiaºi ocne (fig. 16), precum ºi douã puþuri, acestea din urmã mult mai bine con104
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servate (fig. 10-12). Etapele cercetãrii pot fi astfel rezumate124: S-a coborât pe puþul de 8 m
adâncime ºi s-a ajuns la nivelul galeriei. Galeria este perforatã de un puþ pornit de la
suprafaþã, care ajunge pânã la -23 m, aici începând salina propriu-zisã. Având formã de
clopot, aceasta este acum parþial umplutã de un lac, adâncimea actualã a acestuia neputând
fi stabilitã, luciul de apã aflându-se, la data cercetãrii, la -47 m, cota absolutã fiind +360,9 m.
Într-o perioadã de 16 ani, nivelul lacului, care este alimentat de apele de precipitaþii, s-a ridicat cu 1,9 m125. Partea de intrare în galerie, acum surpatã, este armatã cu prilejul lucrãrilor
menþionate din anii '80, în timp ce interiorul galeriei (fig. 13-14) pãstreazã o armãturã veche,
de tip "desiº" (trunchiurile sunt aºezate vertical unul lângã altul, fãrã spaþii între ele).
Vechimea destul de apreciabilã a galeriei este indicatã ºi de faptul cã profilul are o lãþime
micã. În galerie se pãstreazã mai multe trunchiuri parþial retezate ºi decorate (fig. 15), care
au servit, foarte probabil, pentru poziþionarea sursei de iluminat (opaiþ, lampã). În peretele
salinei propriu-zise se observã resturile unui sistem de coborâre semicircular amenajat din
bârne, în momentul de faþã neutilizabil. În cadrul cercetãrii s-a stabilit ºi faptul cã între salina Appafy ºi lacul Francisc, format prin surparea unei vechi mine, nu a existat nici o legãturã,
ceea înseamnã cã salina Appafy este stabilã, prin urmare exploatabilã, eventual ºi turistic.
În cadrul cercetãrii menþionate de la Coºtiui nu au fost gãsite artefacte care sã indice
exploatãri foarte vechi. Identificarea acestora este îngreunatã ºi de permanentele miºcãri
tectonice din zonã, care modificã peisajul. Astfel, de exemplu, în urma unor prãbuºiri
recente, lacul Francisc, odinioarã o atracþie deosebitã a localitãþii, nu mai existã (fig. 19).
Studiul geologic ºi geotehnic efectuat la Coºtiui (vezi fig. 1-3)126 indicã cã partea localitãþii cea mai afectatã de prãbuºirea salinelor vechi este cea vesticã, pe o lungime de cca 700
m ºi lãþimea de 100-150 m, pe direcþia NE-SW (fig. 17-18), acest aliniament cuprinzând fostele mine Francisc, Pál, Károly, Maria Tereza, Antal, Jozsef ºi Kurucz. Existã ºi alte suprafeþe
restrânse de uºoarã scufundare, umplute cu apã sau colmatate. Zona minei Ferdinand, aflatã
în extremitatea de est a jumãtãþii de vest a localitãþii, este de asemenea surpatã, iar mina
inundatã. Între cele douã zone a fost evidenþiatã o suprafaþã cu o lungime maximã de 550 m
ºi lãþimile în limite de 180-420 m, unde au fost sesizate urmele unor vechi exploatãri, minele
având un areal restrâns (30 m lungime, 20 m lãþime). Gradul de stabilitate ºi siguranþã a
terenului n-a putut fi cu certitudine stabilit tocmai datoritã faptului cã nu existã o certitudine
asupra extinderii minelor în subteran. Se pare cã aceastã zonã este cea mai propice pentru
demararea unor cercetãri arheologice. Astfel de cercetãri pot fi intreprinse ºi în porþiunea de
est a localitãþii, în dreapta ºi stânga vãii Szenes (fig. 5), în apropiere de presupusul loc de
descoperire a depozitului de bronzuri Coºtiui I, într-o zonã propice habitatului.
Un studiu geologic ºi geotehnic a fost întocmit ºi pentru localitatea Ocna ªugatag
(vezi fig. 20-22)127.
Din acest studiu, din care reproduc, cu permisiunea celor care l-au elaborat, câteva
pasaje importante ºi pentru planificarea unor cercetãri arheologice, rezultã cã în dreptul fostelor exploatãri se constatã prezenþa unui areal de scufundare activã (fig. 23) ce a reactivat
procesele geomorfologice locale, areal ce are tendinþa evidentã de a se extinde atât în lungul
albiei pârâului Valea Sãratã (fig. 28), cât ºi pe ambii versanþi, în dreptul complexului de lacuri
(fig. 24-27). În aceste condiþii, dinamica actualã cunoaºte o evoluþie rapidã în primul rând
prin reactivarea eroziunii liniare ºi a alunecãrilor de teren. Acestea au provocat la rândul lor
modificãri în dinamica proceselor din întregul bazin superior ale cãror efecte s-au repercutat foarte repede ºi în porþiunea din aval a bazinului (în special adâncirea în marnele monoclinale, activarea malurilor pârâului, a torenþilor ºi conurilor de dejecþie, precum ºi
declanºarea unor alunecãri pe versantul N-E al dealului Rozinii).
Procesele sufozionale din regiune se datoresc prezenþei sãrii în apropierea suprafeþei
topografice ºi a lucrãrilor miniere mai vechi legate de exploatarea sãrii. Agresivitatea apelor
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de suprafaþã ºi a celor de infiltraþie au dus la o evoluþie rapidã a unor forme de sufoziune de
suprafaþã - doline-care, prin dimensiunile ºi densitatea lor, au generat un relief elastocarstic
ce se suprapune pe arealul de scufundare menþionat ºi se extinde spre sud în jurul lacului
Gavrilã. Dintre dolinele mai vechi ce s-au adâncit ºi extins ca urmare a legãturii lor cu cavitãþile subterane, cele aflate pe versantul drept al pârâului cantoneazã lacuri (Elisabeta,
Bãtrân, Vrãjitoarei), iar versanþii lor abrupþi sunt afectaþi de procese actuale deosebit de
active: surpãri, alunecãri, ravenãri. Acest grup de doline corespunde în subteran în parte
salinei Bogdan ºi, deºi legãturile lor actuale sunt temporar întrerupte prin dopuri de materiale provenite din degradarea versanþilor, posibilitatea reluãrii unor asemenea legãturi nu
poate fi exclusã.
În jurul lacului Pipiriga, de o parte ºi alta a albiei pârâului Valea Sãratã, se dezvoltã
un microrelief elastocarstic actual cu implicaþii în modificarea albiei minore. În doline s-au
instalat deja ochiuri de apã, iar celor ce încep a se contura, le corespund înmlãºtinirile de pe
partea stângã a pârâului. Schimbarea cursului albiei pârâului Valea Sãratã a generat, la rândul ei, formarea unor microterase locale din materiale abia consolidate.
Grupul de lacuri Gavrilã, Mihai ºi Vorsing corespunde unei evoluþii mai îndelungate
a proceselor de sufoziune. Astfel, lacul Gavrilã, în forma sa actualã a luat naºtere prin
îngemãnarea a cel puþin patru doline formate în dreptul salinelor Mihai ºi Dragoº Vodã.
Lacurile Vorsing ºi Mihai sunt mai recente, dolinele în care sunt cantonate având o evoluþie
mai rapidã. Ca urmare, într-un viitor apropiat, lacul Mihai se va uni cu lacul Gavrilã prin
nãruirea suprafeþei reduse ce desparte aceste doline. Prãbuºirile ºi alunecãrile sunt
favorizate ºi de prezenþa unei linii de izvoare la contactul dintre argilele cenuºii ºi depozitele
piemontane pleistocene, din abruptul sudic, abrupt ce înainteazã regresiv spre grupul de
doline ce reþin apele lacului Vorsing. Procesele de sufoziune au generat în aceastã zonã câteva doline mici, incipiente, la baza acestui abrupt, contribuind la subminarea lui.
Salina Dragoº Vodã a fost ultima prin care s-a exploatat masivul de sare. Având o
suprafaþã de circa 21 000 m2, este alcãtuitã din 8 camere. Primele patru camere au secþiunea
cvasiogivalã, înãlþimea de cca 50 m, deschiderea la tavan de 10 m, iar talpa de 30 m.
Adâncimea pânã la care s-a exploatat este 120 m. Urmãtoarele trei camere au profil trapezoidal cu înãlþimea de 42 m, deschiderea la tavan 10 m ºi talpa de 25 m, aflându-se la aceeaºi
adâncime cu primele camere. Camera a opta, ultima, este ºi cea mai scundã, având doar 20 m
înãlþime, profil ogival, restul valorilor fiind aceleaºi. Grosimea stratului de acoperiº deluviocoluvial scade de la sud spre nord de la 35 m la 5-6 m. În pofida existenþei unor sisteme de
drenuri de suprafaþã ºi subterane, în iunie 1948 apa s-a infiltrat prin tavan ºi neputând fi
opritã, la 31 mai 1950 a încetat extracþia sãrii, iar la 1 septembrie salina a fost inundatã. La 15
iunie 1957 a început o serie de surpãri ºi prãbuºiri subterane axate în zona puþurilor de apã,
acces ºi extracþie a salinei Mihai ºi a puþului de apã vestic ºi probabil a galeriilor ce leagã puþul
ascensorului cu camera 1 a salinei Dragoº Vodã. Prãbuºirea însoþitã de zgomote ºi trepidaþii
denotã modificãri importante în topografia salinei. Miºcarea lentã de scufundare ºi care a dus
la formarea cuvetei lacului Gavrilã a durat 4-5 luni, dupã care a încetat de a fi sesizabilã.
Adâncimea mare a celor cinci depresiuni lacustre (maximã de 29-30 m), circulare ºi îngemãnate, au condus la concluzia cã aici nu este vorba de simple pâlnii sufozionale. Materialul de
acoperiº are aici doar 27-32 m grosime, iar stratul de sare protector deasupra salinei Mihai nu
depãºeºte 10-18 m, total insuficient pentru limitarea infiltraþiilor apelor freatice.
Majoritatea pilonilor de susþinere din sare au fost subdimensionaþi. Astfel în salina
Dragoº Vodã, grosimea pilonilor nu a depãºit 12-18 m, în timp ce valoarea necesarã era de
20-21 m (numai pilonul dintre camera 7 ºi 8 se încadreazã între aceste limite acceptabile).
Este foarte probabil ca primii trei piloni sã se afle într-o fazã înaintatã de erodare chimicã.
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Probabilitatea producerii unor surpãri în jurul puþului de apã nordic din dreptul camerei 5
este destul de mare.
În ceea ce priveºte salina Bogdan, situaþia este puþin diferitã decât a celor prezentate.
Având camerã aproape paralelipipedicã cu înãlþimea de 40-45 m, un tavan de siguranþã de
20-30 m, iar stratele de acoperiº de 12-18 m grosime, exploatarea sãrii aici s-a apropiat de
marginea masivului, verticalitatea straturilor de sare pledând în acest sens. Puterea de
dizolvare a apelor agresive freatice din acoperiº ca ºi a celor din zona de contact a fost factorul principal care a dus la apariþia bazinului de prãbuºire în care este cantonat lacul
Bogdan I ºi II, cele mai tinere dintre marile lacuri de la Ocna ªugatag. Aceste lacuri, datoritã
fenomenului foarte activ de prãbuºire, vor fi într-un timp scurt unite.
În lungul albiei pârâului Valea Sãratã, în zona complexului de lacuri ºi în amonte de
acestea, procesele de aluvionare în albie, asociate cu procese de sufoziune, eroziune localã ºi
sãrãturare, fac neutilizabile terenurile. Pe versanþii din zona de obârºie a bazinului,
terenurile au o stabilitate mai mare; eroziunea areolarã este asociatã cu forme incipiente de
eroziune liniarã ºi de sufoziune.
Sectorul superior al bazinului Vãii Sãrate (“La Salinã” ºi “Coleraºi”), unde grosimea
depozitelor piemontane poate depãºi 40 m, constituie adevãrate rezervoare freatice.
Apariþia marii depresiuni în care e cantonat lacul Gavrilã ºi lacul Vorsing, atrage descãrcarea
lor acceleratã cãtre aceastã zonã; aceste ape cu mineralizaþie redusã, ca ºi cele ce provin din
extremitatea sud-vesticã a dealului Rozinii, au avut ca urmare stabilirea stratificaþiei
hidrochimice în lacul Gavrilã (dupã analizele efectuate la 9.IV.1977 de cãtre C.P.J.
Maramureº, mineralizaþia totalã varia între 0,548 gr./l la suprafaþã ºi 58,72 gr./l la 30 m
adâncime; în 15.IX.1970, în puþul vechi, la suprafaþã se înregistrau 1,1 gr./l sãruri, iar la 70 m
adâncime - 261,88 gr./l). Nu este doveditã o legãturã permanentã între volumul de apã al lacului Gavrilã ºi volumul de apã din salina Dragoº Vodã, dar nu se poate nega prezenþa unei
relaþii temporare. Conform ridicãrilor topografice, cota fundului lacului Gavrilã este situatã
la cca 438-435 m. Cota la care se aflau tavanele salinelor Mihai ºi Dragoº erau de aproximativ 425 m ºi respectiv 388 m (camera 7). Rezultã cã, în cel mai bun caz, cuveta lacustrã e separatã de salina Mihai printr-un strat de sare care avea în 1957 maximum 7-10 m grosime. Datã
fiind evoluþia rapidã a clastocarstului, este puþin probabil ca acest strat sã mai constituie un
ecran de protecþie faþã de apele relativ agresive din lacul Gavrilã.
Dintr-o sumarã estimare a bilanþului hidric al lacului Gavrilã, fãrã a lua în consideraþie aportul freatic, ar rezulta, la valori medii multianuale, un surplus anual de 7.020 m3 (circa
2,8% din volumul lacului) sau o creºtere de nivel anualã de 29,8 cm. Se ºtie cã emisarul ce
iese din lac nu are scurgere permanentã, iar dupã informaþii locale, nivelul lacului are variaþii mici, ceea ce sugereazã o scurgere subteranã din lac. Dupã umplerea salinelor Mihai ºi
Dragoº Vodã, aceastã scurgere are loc prin depozitele de acoperiº ale masivului de sare ºi
numai în mãsura în care sunt extrase cantitãþi importante de apã sãratã din saline, scurgerea
poate avea lor ºi în acest sens. Problema pãstrãrii calitative ºi cantitative ale acestui echilibru
este esenþialã.
Paralel cu eroziunea de suprafaþã, procesele de tasare ºi sufoziune afecteazã negativ o parte din perimetrul localitãþii. Apele freatice îºi sporesc mineralizaþia spãlând
masivul de sare.
Cea de-a doua unitate distinctã a arealului o constituie aria depresionarã cuprinsã
între lacul Gavrilã ºi meandrele încãtuºate de lângã cantonul silvic. Axatã în lungul vãii
Sãrata, depresiunea ocupã spaþiul situat pe flancul masivului de sare (aflat la numai 1,5 -2 m
de suprafaþa topograficã în dreptul lacului Pipiriga). Zona de adâncire maximã tinde sã se
deplaseze cãtre salina Dragoº Vodã (camerele 6-8), fapt evidenþiat de numeroasele despletiri ºi terasetele lãsate pe dreapta vãii.
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Din informaþiile furnizate de localnici reiese cã vechea albie era complet controlatã,
scurgerea efectuându-se într-un jgheab de lemn impermeabilizat. Drenarea apelor într-o
albie regularizatã este în prezent absolut necesarã între camera 6 ºi lacul Pipiriga, aceastã
zonã având tendinþa de a se transforma într-o arie înmlãºtinatã, accentuînd astfel sufoziunea
localã. Cu excepþia apelor freatice ce debuºeazã din dealul Rozinii ºi parþial din interfluviul
Cosãu-Valea Sãratã, celelalte ape (de suprafaþã ºi freatice) care dreneazã depresiunea, sunt
neagresive sau puþin agresive, având conductivitatea electricã mai mare de 10.000 μS.
Provenienþa izvorului sãrat situat în axul depresiunii nu este cert. El poate fi alimentat de
apele freatice aflate în contrapantã pe flancul masivului de sare, dar nu se exclude posibilitatea alimentãrii lui ºi cu ape din salinele Dragoº Vodã ºi Bogdan prin intermediul unor vechi
reþele de canale de drenaj subteran. Dupã informaþiile localnicilor, acum câþiva ani lacul
Bãtrân a secat brusc, pe fundul lui observându-se blocuri de sare. Reumplerea a avut loc la
fel de rapid în mai puþin de 24 de ore cu apã sãratã ºi caldã.
În ceea ce priveºte dinamica actualã a celor doi versanþi este vizibilã evoluþia mult mai
rapidã a versantului estic, în care, pe lângã procesele de suprafaþã, au avut loc puternice
sufoziuni ºi prãbuºiri ce au condus la formarea cuvetelor lacurilor Bogdan I ºi II (cel mai
recent), Bãtrân, Vrãjitoarei etc. Ritmul mai accelerat de evoluþie pe versantul estic, care va
afecta negativ o parte din perimetrul localitãþii, trebuie pus pe seama poziþiei masivului de
sare, aflat în zona sa marginalã ºi afectat de lucrãri subterane de exploatare, ceea ce a facilitat activitatea deosebitã ºi a apelor de contact.
În condiþiile descrise, o cercetare arheologicã ce îºi propune identificarea la Ocna
ªugatag a unor eventuale exploatãri de sare pre- sau protoistorice este extrem de dificilã.
Totuºi, aºa cum menþionam, în apropierea unuia dintre lacurile sãrate au fost descoperite
urmele unei aºezãri ce dateazã, se pare, din mileniul I î.e.n. Probabil cã urme de acest fel mai
existã în zonã. Punerea lor în evidenþã ar demonstra un habitat mult mai vechi decât cel cunoscut din documentele scrise, fiind foarte plauzibilã legãtura sa cu bogatele resurse de sare.
O altã direcþie a investigaþiei referitoare la exploatarea ºi folosirea sãrii în Maramureº
este cea care are ca obiect izvoarele de saramurã. O listã cu un numãr foarte mare de astfel
de izvoare a fost furnizatã deja de Szilágyi128. Deocamdatã am putut doar constata cã aceste
izvoare sunt ºi astãzi utilizate (fig. 30-34), dar nu am identificat în apropierea lor urme de
locuire vechi. Cercetãrile viitoare vor furniza, fãrã îndoialã, ºi astfel de urme.
Carol Kacso

Note
1. Din literatura mai veche referitoare la aspectele
geologice legate de sarea din Maramureº a se vedea I.
Szilágyi, Máramaros vármegye egyetemes leírása a
Magyar orvosok és természetvizsgálok 1876-ban Szigeten
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1876 (citat în continuare Szilágyi, Máramaros) 83 sqq.,
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3. Ibidem.
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sq.), ea a fost descoperitã în 1870. Toporul, pierdut
între timp, este amintit în mai multe lucrãri (ArchÉrt
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Magyar orvosok], 165; L. Schmidt, A máramarosi
bányászat fejlödésének története, BányKohLap 34, 1901,
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inscripþie romanã, încastratã în peretele casei sale din
Sighet, despre care afirmã însã cã a fost adusã de la
Ulpia Traiana.
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Exploatarea sãrii în evul mediu în Þara Româneascã

În evul mediu în toate regiunile din Europa unde se gãsea sare, dreptul de a exploata
îl avea regele sau principele acelui stat.
Exploatarea sinteticã a sãrii, de proporþii care sã permita exportul, s-a putut face în
Þara Româneascã numai dupã formarea statului feudal. Domnul muntean trebuia sã-si asigure o sursã precisã de venituri, care o constituia, pe lângã altele, tocmai exploatarea sãrii.
Cea mai veche ºtire despre exploatarea sãrii în Þara Româneascã dateazã din 13 martie 1373, data scrisorii trimisã de regele Ludovic al Ungariei, comitelui Timiºoarei, prin care
îi porunceºte sã opreascã la Orºova importul sãrii din Þara Româneascã1. Acest lucru
dovedeºte cã exploatarea sãrii în Þara Româneascã este mai veche decât data de emitere a
documentului.
În secolul al XVII-lea în Þara Româneascã funcþionau în total ºase saline: Ocnele
Mari, Telega, Slãnic, Ghitioara, Teiºani ºi Ocna Micã lângã Târgoviºte.
Ocnele Mari2 un document de la 1408, vorbeºte de un “Anghel de la Ocnã care face danii
mãnãstirii Cozia”. Nu poate fi vorba decât de Ocnele Mari (Vâlcea), faptul este confirmat ºi
de un document din 19 iunie 14223 în care Radu Praznoglava întãreºte mãnãstirii Cozia ºi
Cotmeana, daniile fãcute de pãrintele sãu Mircea între altele ºi o ocnã la Ocnele de Sus. De
la aceastã ocnã provenea sarea de care vorbeºte la 1445 cronicarul burgund Wavrin. El îl
citeazã pe Vlad Dracul care vrea sã recâºtige de la turci cetatea Giurgiu pentru cã “Nicio
piatrã din acestã cetate nu e, care sã nu fi costat pe tatãl meu câte un bolovan de sare”4. Ocnele
de la Râmnic încep sã se numeascã Ocnele Mari (Val Ocna) începând cu sec. al XVI-lea5.
Ocna Micã (Mal Ocna) de la Târgoviºte este amintitã la 7 ianuarie 1517, într-un
docu-ment de la Neagoe Basarab, prin care acesta întãreºte mãnãstirii Argeº stãpânirea
asupra moºiei pe care se gãseºte Ocna Micã6.
Telega este pomenitã prima oarã la 16 aprilie 1562, într-o “carte” a lui Petru cel Tânãr
care confirmã mãnãstirii Drãghiceºti (adicã Mãrgineni) satul Telega “ºi vama de sare”7.
Ghitioara se gãsea pe moºia satului Aniniºul, din fostul judeþ Saac ºi apare sub numele
de “Vitioara”, Jitioara ºi mai des Ghitioara, este amintitã pentru prima oarã într-un
document din 15 iunie 15778. A fost închisã probabil în jurul anului 16809.
Teiºani era situatã foarte aproape de Ghitioara la apus de Vãlenii de Munte în fostul
judeþ Saac, este atestatã la 7 septembrie 168210.
Slãnic - aici operaþiunile de deschidere începuserã în 1689, documentul din 20 aprilie
11
1685 atestã cã Mihai spãtarul, fratele lui ªerban Cantacuzino achiziþionase un teren pentru
deschiderea unei noi ocne la Slãnic.Ocnele trebuiau sã funcþioneze cât vor da sare bunã “iar
de va ieºi sare rea ºi nu va umbla bine”12 se va închide.
La sfârºitul secolului al XVII-lea, la cele ºase saline se adaugã Ocna Sãraru - jud. Saac
foarte aproape de ocna Ghitioara. Avem date puþine despre funcþionarea acestei ocne dar
într-un document din 20 decembrie 1705 se hotãrãºte închiderea ei odatã cu cea de la
Ghitioara întrucât “fiind ocne multe ºi sã scotea sare multã, care neputându-se vinde cu preþ
bun, venitul sãrii ºi al domniei fiind la scãdere”13.
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În secolul al XVIII-lea exploatãrile de sare nu scad, dar Ocna Micã îºi înceteazã activitatea. Documentele din 7 aprilie 1774 spun “... acele ocne acum sunt astupate ºi nu mai
umblã”14.
Faptul cã nu se mai deschid noi saline se datoreazã mai ales exploatãrii de la Slãnic,
unde era sare “din destul” ºi de bunã calitate si a cãrei exploatare nu a încetat nici astãzi.
Domnul era stãpânul sãrii, ce se scotea din ocnã - sarea era “domneascã”, iar
proprietarul suprafeþei de sub care se afla ocna avea dreptul la dijmã “sã ia zecimala din 10
bolovani un bolovan ºi den mari ºi den mici ºi den sare mãruntã, însã sã aibã voie sã-ºi ia dijma
din sare tot pre luni, den lunã în lunã”15.
Stãpânii moºiei nu aveau nici un drept de proprietate asupra zãcãmântului de sare.
Darea pe care o primeau stãpânii moºiilor în sec. XV-XVI era de 3% din sarea extrasã. Astfel
în timpul lui Radu cel Mare Mãnãstirea Dealul primea 3% de la Ocniþa (Ocna Micã). În 1715
ªtefan Cantacuzino16 revine asupra dãrii din 10 bolovani. Se pare cã practica era mai veche.
Aceastã dijmã se putea ridica uneori la peste 30.000 ocale pe an (aproximativ trei
vagoane) dupã cum deducem din cei 700-800 de bolovani pe care-i lua mãnãstirea Hurez ºi
care reprezentau doar jumãtate din zecimala sãrii ocnelor de la Ghitioara ºi Sãraru.
Dreptul domniei supra sãrii aflate în pãmânt este confirmat ºi de ºtiri mai târzii din
sec. XIX.
În 1820, Ignatii Iacovenco, secretar al Consulatului rus la Bucureºti, menþioneazã “toate
bogãþiile subsolului nu sunt proprietatea celui ce stãpâneºte pãmântul, ci ale gospodarului”17.
Proprietarii asupra zeciuielii din sarea ocnelor îl aveau unii boieri ºi câþiva moºneni.
La sfârºitul sec. al XVII-lea ºi primele decade al sec. al XVIII-lea proprietatea moºneneascã
se stinge complet, întrucât pãmântul pe care erau deschise ocnele sunt închinate de stãpânii
lor mãnãstirilor ºi spitalelor sau bolniþelor.
În general, stãpânul unei moºii cu ocne de sare trebuia sã fie un protejat al domniei un mare feudal (boier sau mãnãstire), deschiderea ºi funcþionarea unei ocne pe o moºie se
putea socoti ca o rãsplatã din partea domnului faþã de stãpân prin dijma pe care i-o acorda.
În cursul secolului al XVII-lea boierimea reuºeºte sã înlãture vechea stãpânire a obºtilor
þãrãneºti asupra moºiilor cu sare.
Una din cele mai vechi menþiuni cu privire la tehnica extragerii sãrii în Þara
Româneascã o avem de la Paul de Alep, care spune “în Þara Româneascã ºi Moldova sunt
ocne în munþi ºi mine pe sub pãmânt de unde se taie <sare> în bolovani mari”. Sarea este ca
piatra neagrã de Alep, dar zdrobitã se face ca zãpada, femeile o vând întotdeauna în pulbere
la târguri. Însã tãierea ei este foarte grea18.
În 1780 Roicenich, cãlãtor prin Þara Româneascã ºi Moldova spune “solurile se sapã
foarte adânc. Lucrãtorii fac douã deschideri, una perpendicularã ºi alta oblicã. La oarecare
adâncime, în gura celei dintâi se aºeazã un grãtar de fier pe care se ard cantitãþi mari de lemne
cu scopul de a schimba ºi purifica aerul din salinã. Cealaltã deschidere serveºte de ieºire pentru
lucrãtori. Aceºtia taie bucãþi mari de sare în greutate de un chintal, pe care le scot afarã prin
deschiderea perpendicularã cu ajutorul <burdufelor> de piele de bivol fixat pe funie. În minele
adânci evacuarea apelor era o mare problemã, multe mine erau închise din acestã cauzã”19.
Erau folosite diferite sisteme de evacuare, cu lanþ cu cupe, cu þevi pe care circulã un lanþ cu
bile (supape) precum ºi diverse sisteme de pompe cu piston pe lângã extracþia cu burduful
de piele.
“Noaptea se taie acest mineral, iar ziua se scotea la suprafaþã. Fiecare piatrã e o bucatã
mare, în greutate cam 200 pânã la 300 oca. Aceºti bolovani sunt scoºi cu frânghii lungi de
lucrãtori cu ajutorul unei maºini miºcate de cai”20, crivac. Încã din Evul Mediu Timpuriu
extracþia sãrii din puþ, se fãcea cu ajutorul unui vârtej manual ca la fântâni. Vârtejul era
acþionat de la 1,2 sau 3 oameni. În Evul Mediu la toate salinele se introduce extracþia cu
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vârtejul (crivacul) pus în miºcare cu ajutorul atelajului cu cai. Vârtejul cu vertical era
cunoscut ºi folosit încã de pe vremea romanilor. Folosirea atelajului s-a introdus mult mai
târziu. Folosirea vârtejului cu cai la extracþia sãrii, a mãrit producþia salinelor ºi a permis
adâncirea camerelor de exploatare, mãrind durata de extracþie. Salinele aveau la suprafaþã o
incintã planã, unde era instalatã casa vârtejurilor, de obicei acoperitã, precum ºi ateliere,
depozite ºi magazii. Galeriile de transport se lungesc, puþurile de minã sunt mult mai
adânci.Studiile inginereºti privind exploatarea sãrii în þara noastrã aratã cã profilul gropilor
de sare, în plan vertical, a cunoscut la noi trei aspecte, acela de con, de clopot ºi de butelie21.
La extracþia sãrii participau mai multe categorii de lucrãtori specializaþi. Munca în ocnã se
fãcea de ciocãnaºi, meºteri ºi mãglaºi, plãtiþi în naturã ºi bani.
Metodele de exploatare a sãrii cunosc o perfecþionare lentã ºi în paralel se produce o
mare diferenþã a categoriilor de lucrãtori. Astfel la sfârºitul secolului XVIII-lea sunt amintiþi:
gurarii - cei care supravegheau funcþionarea crivacului, bãtãturaºii - cei care strângeau sarea
mãruntã din fundul ocnei. La aceºtia se mai adãugau o serie de lucrãtori a cãror muncã se
lega de exploatarea sãrii, ºi anume: dulgherii, fierarii, lumânãrarii, dar ºi funcþionarii scriitorii de sare ºi gramãticii - cei care notau cantitatea de sare, cantaragii, curierii, vameºii,
chelarii (magazioneri), someºii (casieri) ºi alþii.O categorie distinctã o formau: strãjerii sau
dorobanþii (paznicii osândiþilor)22. Creºterea numãrului de lucrãtori dar ºi perfecþionarea
acestora s-a fãcut încet dar fãrã oprire. Importanþa crescândã a mineralului o cerea, cãci cum
spunea plin de înþelepciune Ion Simionescu profesor la Universitatea din Iaºi la începutul
sec. al XX-lea “Se bat oamenii dela sare, cum s-ar bate dela aur sau pietre scumpe...Un petec de
pãmânt sãrat, ori un drum bãtut de caravanele care transportau sare, dau loc la încãierãri
sângeroase, întocmai ca ºi câmpurile cu diamante ori locurile de cãrbuni”23.
Doina Ciobanu
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Exploatarea sãrii în Moldova medievalã

La fel ca în Transilvania ºi Þara Româneascã, Moldova a cunoscut o intensã
activitate în extracþia sãrii în perioada evului mediu. Aceasta s-a datorat, în primul rând,
prezenþei zãcãmântului de sare în mai multe localitãþi, ceea ce a permis dezvoltarea unei
activitãþi de extracþie, încã dinaintea formãrii statului feudal Moldova.
Cercetãrile efectuate pânã în prezent au fost relevante pentru a face afirmaþia conform cãreia, în Moldova, principalul centru de extracþia sãrii a fost trecut ºi rãmâne ºi în
prezent Târgu Ocna, cãruia i s-a adãugat, între timp, cel de la Cacica, jud. Suceava1.
În aval de Tg. Ocna, pe valea Oituzului, la Grozeºti au existat manifestãri saline la
suprafaþã, de unde s-a exploatat sarea de cãtre localnici în secolul al XIV-lea.
Prezenþa zãcãmântului de sare la micã adâncime a fost semnalatã în judeþul Vrancea,
în zona Valea Sãrii, unde s-a practicat exploatarea popularã2.
În a doua jumãtate a secolului al XVII-lea se extrãgea sare din dealurile Hârlãului
care acoperea nevoile de consum din satele ªipotele ºi Toporãuþi3.
În vremea domniei lui Vasile Lupu erau menþionate de cãtre un cãlãtor englez
depozitele de sare din împrejurimile satului Ibãneºti, þinutul Dorohoi4.
Toate aceste regiuni fac parte din marginea Fliºului care se învecineazã la apus cu
marea zonã saliferã din arcul exterior al Carpaþilor, zonã care formeazã fâºii cu lãþimi
variabile pânã la zeci de kilometri ºi care se întind din Polonia (Silezia), de-a lungul
Carpaþilor Orientali, a Carpaþilor Meridionali (pânã la Valea Dâmboviþei) cu ultimele
apariþii salifere pe malul drept al Oltului, la Ocnele Mari5.
Luând în calcul tradiþia oralã, mineralogul Carol Mihalic de Hodocin afirma pe la
mijlocul secolului al XIX-lea cã, înainte de a se scoate sare la Tg. Ocna, locuitorii Moldovei
ar fi adus-o dintr-o “sarniþã” din Basarabia. La Ocniþa, între localitãþile Movilãu ºi Briceni au
existat rezerve de sare ºi abandonarea “sarniþei”, conform celor relatate de Hodocin, s-a
datorat invaziei tãtarilor6.
Zãcãmântul de sare de la Tg. Ocna, de vârstã badenianã, se prezintã sub forma a
patru linii de masive de sare care strãpung acoperiºul de formaþiuni eocen - oligocene ale
Fliºului. Lungimea zãcãmântului este de 5-6 km, iar lãþimea de 800-1200 m. Cele patru
masive de sare sunt situate în partea stângã a Trotuºului, de-a lungul pârâului Vâlcica:
- Feþele Târgului, pe pârâul Adânc (extern);
- Masivul Salinelor Tg. Ocna, cel mai important (amplasat la mijloc);
- Gura Slãnicului, pe Valea Cãrbunarului;
- Valea Ocei (ultimele douã au amplasament intern).
Zãcãmântul de sare de la Tg. Ocna are un conþinut ridicat de NaCl (97,89 %
reprezentând o puritate deosebitã). Uneori acesta este friabil ºi conþine incluziuni gazoase ºi
argiloase. În pãrþile pãmântene au fost gãsite bucãþi de lemn carbonizat, fructificaþii de pin,
nuci, alune ºi granule de chihlimbar. Sarea gemã este cristalizatã, albicioasã sau surã, cenuºiu
- negricioasã, dându-i un aspect vãrgat, dungat, al aºa zisei “sãri vãrgate” care marcheazã
depunerile sezoniere7. Rezervele zãcãmântului de sare de la Tg. Ocna au fost evaluate la
493 milioane de tone.
În conformitate cu ultimele interpretãri privind exploatarea sãrii înainte de secolul al
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XIV-lea, este posibil ca aceasta sã fi avut loc la Grozeºti, pe valea Oituzului, “fãrã însã a putea
argumenta existenþa cãmãrãºia ocnelor aici”8. “În timpul lui ªtefan cel Mare - se consemna
într-o monografie a salinei Tg. Ocna - logofãtul Iancu Trotuºanu, cãmãraº al ocnelor, a mutat
reºedinþa administraþiei de la Tg. Trotuº”9. Dupã cum confirmã mai mulþi cercetãtori, cele
relatate în legãturã cu mutarea cãmãrãºiei ocnelor de la Grozeºti la Tg. Trotuº nu se confirmã de documentele timpului10.
La sfârºitul secolului al XIV-lea ºi începutul secolului al XV-lea existau exploatãri de
sare în Gura Slãnicului, pe Trotuº “… ºi se pare cã avântul pe care-l iau aceste exploatãri se
datoreºte, aºa cum s-a mai arãtat, unor meºteºugari transilvãneni (maramureºeni, secui) care,
cunoscând bine arta mineritului ºi având condiþii favorabile (masive de sare aproape de
suprafaþã), au practicat ºi au iniþiat ºi pe localnici în acest meºteºug”11. Dupã cum arãta
Dumitru Vitcu, “…cei mai vechi întreprinzãtori, pânã astãzi cunoscuþi, ai exploatãrii sãrii în
Moldova au fost ocolaºii de Trotuº - numire ce ar fi avut-o cei dintâi minieri ce au întreprins
lucrarea ocnelor pe socoteala lor…se pare cã din a doua jumãtate a secolului al XIV-lea, când
statul feudal constituit îºi avea un aparat administrativ organizat, când ºi þinutul ºi localitatea
Trotuº au împrumutat numele acelor ocolaºi”12.
În a doua jumãtate a secolului al XV-lea se trece la exploatarea sãrii pe coasta nordvesticã a dealului Feþele Târgului, din masivul de sare Târgu Ocna (Vâlcele). Acesta se
întinde pe direcþia N-S pe circa 1 km ºi pe direcþia E-V pe circa 600 m, având în partea
centralã o grosime de circa 350 m. Volumul rezervelor de sare este de 188 milioane tone cu
un conþinut de 97,89 % NaCl. La sud de Trotuº se continuã cu masivul de sare Gura
Slãnicului care conþine o lamã de sare impurã, de dimensiuni mult mai mari. Volumul rezervelor de sare este de 493 milioane tone, cu un conþinut mediu de 83,4 % NaCl ºi 12,6 %
insolubil13. Masivul de sare Târgu Ocna (Vâlcele) se detaºeazã faþã de celelalte masive de
sare din zonã din punct de vedere al calitãþii ºi al posibilitãþilor de exploatare. Acesta a fost
exploatat fãrã încetare din secolul al XV-lea pânã astãzi.
Activitatea ocolaºilor de la Trotuº aducea venituri importante, ceea ce a atras atenþia
domnitorilor moldoveni. De pe la mijlocul secolului al XV-lea, mai precis în timpul domniei
lui ªtefan cel Mare ºi Sfânt are loc instaurarea monopolului domnesc asupra ocnelor. În acest
sens evocãm documentul din 17 noiembrie 1502 care reprezintã reînnoirea unui privilegiu mai
vechi întãrit Mãnãstirii Putna, anume “sã aibã în fiecare an de la ocna noastrã de la Trotuº câte
o sutã ºi cincizeci de drobi de sare”14. Urmãtorii domni moldoveni vor reînnoi acest privilegiu
Mãnãstirilor Galata, Bistriþa ºi Vânãtori în cantitãþi variate de drobi de sare.
Pe lângã cantitãþile apreciabile de sare de la ocna ce se afla la Trotuº de care dispuneau domnitorii Moldovei, se exploatau zãcãminte de sare pentru consumul propriu de
cãtre locuitorii satelor ce aveau în preajmã zãcãminte aflate la suprafaþã. Cãlãtorind prin
Þara Româneascã ºi Moldova în prima jumãtate a secolului al XVI-lea, unul dintre trecãtori
nota cã aici “sunt munþi de sare pe care locuitorii îi taie aºa cum se taie pietrele în carierã”15.
ªi alþi cãlãtori strãini localizeazã centre mai importante cu zãcãminte de sare, cum ar fi la
Grozeºti, pe valea Oituzului (afluent al Trotuºului), unde sarea aflându-se la suprafaþã se
putea lesne exploata prin atacul direct asupra zãcãmântului. “Lângã Grozeºti se poate vedea
un munte compus numai din cristale de sare” - consemna la 1781, Fr. I. Sulzer care aprecia cã
la Grozeºti era “primul loc din Moldova unde sarea apare la suprafaþã”16. De asemenea,
dealurile Hârlãului adãposteau un depozit salin care, în a doua jumãtate a secolului al XVIIlea, asigura necesarul de consum pentru satele ªipotele ºi Toporãuþi ale mãnãstirii
Barnovschi din Iaºi17.
Cãlãtorul englez ce ne-a vizitat þara în vremea lui Vasile Lupu (la 1652), Robert
Bargrave, consemna depozitele de sare “împietritã” situate în împrejurimile satului Ibãneºti
de la þinutul Dorohoi, de unde se fãcea export în Turcia. Despre sarea de la Ibãneºti Bargrave
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spunea cã “…este tãiatã în bucãþi de douã sau trei picioare. În bucãþi pare neagrã, oarecum
igrasioasã, dar când este pisatã este cu mult cea mai bunã pe care am vãzut-o sau am
gustat-o vreodatã”18.
Rezerve de sare au fost gãsite în þinutul Vrancea, la Valea Sãrii, care au fost
identificate în urma unui sondaj efectuat la începutul secolului al XIX-lea. Rezervele se aflau
la o adâncime nu prea mare, de ºase stânjeni19. Zãcãminte de sare au fost semnalate la
Poduri, Munteori ºi Ireºti, unde acesta ieºea la suprafaþa pãmântului20.
Dupã ce în Moldova a fost instaurat monopolul domnesc asupra exploatãrii sãrii, a
fost înfiinþatã cãmara ocnelor. Aceasta se ocupa de administrarea ocnelor, fiind condusã de
unul sau doi cãmãraºi. Primul dintre cãmãraºii de la Tg. Ocna a fost Eremia, în timpul
domniei lui Petru Rareº.
Cãmãrãºia ocnelor, ca instituþie medievalã, a apãrut dupã ce domnitorii Moldovei
luaserã asupra lor exploatarea sãrii. Aceasta se ocupa atât de exploatarea sãrii, cât ºi
vânzarea acesteia în þarã ºi în afarã. Numit de domn pentru o perioadã de un an de zile,
cãmãraºul aducea la cunoºtinþã acestuia, periodic, sãmile venitului ocnelor. El avea în
subordine lucrãtorii de la ocnã, fiind retribuit de cãtre domn cu leafã ºi venitul încasat prin
vinderea sãrii mãrunte. Cât timp Trotuºul a avut statutul de þinut, cãmãraºul de ocnã era ºi
ispravnic de Trotuº21.
Despre exploatarea sãrii care era localizatã în acte doar la târgul Trotuº luãm cunoºtinþã din cea mai veche statisticã moldoveneascã cunoscutã pânã astãzi, “catastihul de cisle de
þirani, de la toate þinuturi ºi curteni ºi vãtãji ºi neamiºi ºi popi” din 20 februarie 1591. În acesta
se consemneazã la þinutul Trotuº un numãr de 120 ºaigãi, specialiºti în exploatarea sãrii ºi
care erau scutiþi de dãri cãtre Vistierie22. Informaþii referitoare la modul cum se extrãgea
sarea la Trotuº ne sunt oferite de cãtre cãlãtorul strãin Pietro Deodato care arãta cã sarea
se tãia sub pãmânt în bucãþi mari ºi groase, cubice, care se scoteau afarã cu ajutorul unor roþi
puse în miºcare de forþa animalã23. Un alt cãlãtor strãin, Paul de Alep, trecând prin Moldova
în veacul al XVII-lea, relata: “lucrarea în ocne e foarte grea…Metoda de tãiere a sãrii se face
cu mare muncã. Ei sapã cam 9-10 m în adâncime pânã dau de sare…Noaptea se taie acest mineral iar ziua îl scot la suprafaþã. Fiecare bucatã e o piatrã mare, în greutate cam de 2-3 sute oca.
Aceºti bolovani sunt târâþi de lucrãtori cu ajutorul unor frânghii lungi, trase de cai”24.
Folosindu-se de informaþiile referitoare la provinciile româneºti ºi din þãrile vecine, pe
care le-a coroborat cu cele din secolul al XIII-lea ºi ale cãlãtorilor strãini, Dumitru Vitcu
recompune tabloul tehnicii de exploatare a sãrii în Moldova: “Mai întâi se sãpa o groapã cu
diametrul de aproximativ 2 m în stratul de pãmânt ce acoperea orizontul de sare. Pereþii gropii
erau întãriþi cu împletituri de nuiele sau cu scânduri numite þambre. Tãierea sãrii se fãcea cu
topoare lungi în coadã (ciocane) prin trasarea fãgaºelor în mal ºi apoi, cu ajutorul unei instalaþii
numitã crivac, care se compunea dintr-un tambur cilindric cu ax vertical din lemn ºi pus în miºcare de forþa animalã. Un odgon desfãºurat pe acest tambur fãcea ca un capãt sã se înfãºoare,
iar celãlalt sã se desfãºoare, încât atunci când un capãt al frânghiei co-bora în ocnã, celãlalt
scotea afarã bolovanul de sare”25.
Personalul care lucra la ocnã era format din ºavgãi ºi mãglaºi alãturi de care îi întâlnim pe meºteºugarii cu atribuþiuni precise: fierari, dulgheri, lumânãrari, funari ºi alþi lucrãtori: cantaragii, chelari, grãmãtici, paznici etc.26. Remuneraþia acestui personal se fãcea în
bani ºi în naturã de cãtre cãmãraºul ocnelor numit de domn pe un an de zile.
Pe parcursul secolului al XVI-lea meºteºugarii de la Ocnã se organizaserã într-o corporaþie (breslã), cunoscutã sub numele de rufet, condusã de un birãu. Acesta avea autoritate
asupra tuturor rufetaºilor, cunoscute fiind numele lui Ioniþã birãu (1635), Cãpãþînã birãu
(1638) ºi alþii. La 9 septembrie 1683, într-un zapis de danie fãcut mãnãstirii de la Ocna figurau Rusu birãul alãturi de “vatamanul”, “grãmãticul” ºi “curtenii”27. Documente ulterioare,
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cum ar fi cel de la 17 februarie 1690, consemneazã prezenþa la Ocnã a unui jude, grãmãtic,
birãu, a negustorilor ºi zugravilor28. Toate acestea dovedesc cã Ocna era o aºezare în care
meºteºugurile se aflau în plinã dezvoltare, fapt care l-a determinat pe Dimitrie Cantemir sã
o includã în categoria târgurilor din Moldova la începutul celui de al XVIII-lea veac29.
Pe la mijlocul secolului al XVII-lea, mai precis în anul 1646, misionarul catolic
Bandini30 ne-a transmis date importante cu privire la exploatarea ºi valorificarea sãrii la
Ocna: “La opusul oraºului Trotuº - scria Bandini - este o groapã de sare pe coasta unui munte;
la poale este un sat (“pagus”) ce are pânã la 300 de care. Locuitorii sãi, nu plãtesc bir, nici nu
sunt luaþi în altã muncã decât câte o datã pe sãptãmânã sã scoatã pentru principe 40 bolovani
mari de sare, sau tatãl de familie sau vreun lucrãtor tocmit al acestuia, sau într-o zi sau în toatã
sãptãmâna sã completeze numãrul sãu; pentru cã dacã neglijeazã vremea, în sãptãmâna viitoare
i se pune la socotealã 80 de bolovani”. Dupã cum se poate observa, aceºti locuitori erau
privilegiaþi, fiind obligaþi de a presta o zi normatã pe sãptãmânã la ocnã în folosul domnitorului. Aceastã obligaþie era globalã, fiind repartizatã uniform asupra tuturor capilor de
familie. Bandini mai aminteºte alte douã sate ai cãror locuitori se ocupau tot cu scosul sãrii.
Dupã pãrerea lui Corneliu Stoica31, aceste sate ar putea fi Gura Slãnicului, Tiseºti sau
Viiºoara. Locuitorii acestor sate nu erau degrevaþi de toate obligaþiile întrucât “pentru fiecare
bolovan de sare li se dã un nummus de argint, adicã doi bani leºeºti”. Bandini nota ºi alte avantaje pe care le aveau lucrãtorii de la ocne: “în cursul anului, cãmãraºul, când se schimbã,
obiºnuieºte a da minierilor, dupã starea fiecãruia, unul, douã sau trei carã de sare; apoi în toate
zilele are bucãþi de sare cât poate lua cineva cu sine în paner, nimeni nu-l opreºte”. Dumitru
Vitcu, comentând acest text, face urmãtoarea precizare: “Cu excepþia ultimului paragraf,
observaþia sa poate fi extinsã în timp pânã în epoca Regulamentului Organic (inclusiv) - obiceiul
de a dãrui însemnate cantitãþi de sare lucrãtorilor ocnei, înrãdãcinându-se”32. Bandini a coborât
în interiorul exploatãrii, fãcând urmãtoarea apreciere: “Adâncimea acestei ocne este de 100
orgii, însã înãuntru atâta cuprinde încât s-ar putea zidi o cetate; la ieºirea din afarã sunt grãmezi
colosale de bolovani de sare, ca niºte ziduri; carele ºi oamenii care o transportã sunt ca
furnicile”33.
Din punct de vedere calitativ, Bandini aprecia cã sarea de ocnã era “cu mult mai tare
ca sarea de mare, încât oleacã ajunge pentru a sãra bucatele ºi pâinea; culoarea unor bucãþi este
obscurã ºi atunci are un amestec mult cu materii din pãmânt. Dar pisatã devine albã ca zãpada
ori de culoare era mai înainte”34. Atunci când se referã la posibilitãþile de valorificare, Bandini
aprecia cã sarea din aceastã ocnã îºi avea întrebuinþarea “nu numai în Moldova, ci ºi în Rusia,
Podolia, Ucraina, Turcia ºi Tartaria unde se exportã”. Având în vedere cã Imperiul Otoman
stãpânea Egiptul ºi Siria, se poate aprecia faptul cã, încã din se-colul al XVII-lea, sarea
moldoveneascã era prezentã pe trei continente.
Cronicarul turc Evila Celebi, însoþind armata turceascã în expediþia din 1659, din
Transilvania, aminteºte fugitiv despre ocnã, arãtând cã “peºterile de la aceastã ocnã…sunt
niºte puþuri uriaºe ce seamãnã cu infernul” cã “muntele ºi stânca de aici sunt sare” ºi cã au eliberat 200 de prizonieri turci35.
Descrierea pe care ne-a lãsat-o Dimitrie Cantemir aduce noi elemente cu privire la
extragerea sãrii: “Nu departe de târgul Trotuºului sunt saline avute, pe care locuitorii le numesc
ocne. Acolo nu e nici o mãiestrie pentru curãþit, cãci sãpând pãmântul de un cot sau doi de
adânc, se gãseºte sare prea curatã, care se strãvede ca cristalul sau porfirul, nefiind amestecatã
cu pãmânt cât de puþin. ªi aceste saline niciodatã nu iau finit mãcar deºi lucreazã întrînsele
multe sute de oameni. Pentru cã în tot locul unde se taie tablele sau drobii cei de sare, lasã întrun loc ºi într-altul columne de acest cristal de sare, care sã sprijineascã pãmântul ºi boltitura ºi
sã aibã loc a se lãþi vinele cele noi; ºi aºa apoi boltele acestea atât se umplu de sare, pânã în 20
de ani, încât nici nu se cunosc cã au fost deºarte vreodatã”. Domnitorul cãrturar arãta cã
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intrau în Galaþi vase “nu numai din locurile vecine ale Mãrilor Negre, din Crimeea, Trapezunt,
Sinope, Constantinopol, dar ºi din Egipt ºi chiar din Barbaria”, unde sunt încãrcate cu “lemn
moldovenesc, miere, cearã, sare, unt, silitrã ºi grâne, din care nu puþin câºtig au toþi locuitorii
Moldovei”36. Tot referitor la comerþul cu sare pe care îl fãcea Moldova, încã din 1710,
Guvernul Transilvaniei a interzis acest negoþ, ridicând în acelaºi timp preþul sãrii ardelene.
Cu toate acestea, locuitorii din scaunul Ciuc au continuat sã se aprovizioneze cu sare
moldoveneascã mult mai ieftinã, în ciuda tuturor mãsurilor întreprinse de regimul habsburgic37.
Comerþul cu sare a plasat aºezarea de la Ocna la întretãierea importantelor drumuri
în Evul Mediu. Sunt cunoscute, începând cu secolul al XVI-lea, reþele de drumuri pe care
circulau încontinu cãruþele încãrcate cu sare. Dintre acestea, drumul Ocnei cobora pe valea
Trotuºului ºi urma apoi pe valea Siretului pânã la Galaþi. Alte drumuri pe care se transporta
sarea erau cel al Braºovului, Liovului, Sculenilor ºi cel al Ghimeºului.
Pe parcursul secolului al XVII-lea cãmãraºii de la Târgu Ocna au jucat un rol important în relaþiile comerciale ale domnilor Moldovei cu Braºovul. Zona Trotuºului a fost de-a
lungul Evului Mediu o adevãratã “placã turnantã” în relaþiile dintre Moldova ºi Transilvania.
Abuzurile sãvârºite de cãtre cãmãraºi, daniile fãcute de cãtre aceºtia boierilor ºi mãnãstirilor, precum ºi risipa de sare la groapa ocnei i-au determinat pe domni sã renunþe uneori
la serviciile cãmãraºilor ºi sã utilizeze un sistem de exploatare cu arendarea ocnelor. Pe la
mijlocul secolului al XVIII-lea se constatã prezenþa arendaºilor la ocnele de sare ale
Moldovei. Vistieria scotea la mezat (vânzare) venitul ocnelor de sare pe o perioadã ce varia
de la unul la trei ani. Cumpãrãtorii erau obligaþi sã achite Vistieriei dãrile tuturor lucrãtorilor de la ocnã ºi daniile de sare cãtre boieri ºi mãnãstiri. În anul 1756 ocnele fuseserã arendate de cãtre domnul Moldovei Matei Ghica unei companii boiereºti alcãtuitã din vistiernicii
Dumitraºcu Paladi ºi Aristarh, având ca “purtãtor de grijã al ocnii” pe sulgeriul Tudorache.
Aceiaºi aveau sã cumpere ocnele ºi în anul urmãtor de la domnitorul Constantin Racoviþã38.
Încã de la începutul secolului al XVIII-lea rufetaºii de la ocne s-au bucurat de a vinde
bãuturi în târgul Ocnei. Grigore al II-lea Ghica a luat o serie de mãsuri care i-a avantajat pe
tãietorii de sare (ºavgãi). Astfel, la 1 iunie 1741 a hotãrât sã sporeascã leafa acestora de la un
ban la trei bani pe drobul de sare. Prin hrisovul din 1 decembrie ºavgãii erau scutiþi ºi de alte
dãri, cu condiþia ca “ºi ei sã fie silitori”.
Informaþii precise cu privire la numãrul locuitorilor ce alcãtuiau rufetul ocnei avem
din a doua jumãtate a secolului al XVIII-lea. Dimitrie Cantemir consemna la începutul acestui secol cã la ocne lucreazã “multe sute de oameni”. El se referea atunci nu numai la rufetaºi, ci ºi la robii þigani ºi la condamnaþii la ocnã, despre care consemna ºi Pietro Deodato39.
Rufetul ocnei cuprindea la 1762 doar 225 oameni40, reprezentând lucrãtorii specializaþi:
ºavgãi, lãturaºi, curteni, tãrãbãnþaºi ºi vãtafi. Domnitorul Grigore Ion Calimah le acorda la
1762, însemne speciale (“pecetluiri roºii”) pentru a fi recunoscuþi ºi a se bucura de scutirile ºi
datoriile ce le aveau41. Pe tot parcursul celei de a doua jumãtãþi a secolului al XVIII-lea rufetul ocnei trebuia sã aibã acelaºi numãr de lucrãtori, adicã 225. În caz cã acest numãr se
descompleta din diverse motive (boalã, bãtrâneþe, moarte, etc.) cãmãraºii desemnau pe
înlocuitori, fiind înºtiinþaþi domnul ºi ispravnicul de þinut.
Pentru a asigura creºterea continuã a producþiei de sare domnitorii au dispus mãrirea
veniturilor la tãietorii de sare care a ajuns pânã la 12 bani noi pentru fiecare drob de sare
tãiat. Printr-o poruncã din anul 1785 a domnului Alexandru Ion Mavrocordat cãtre ºavgãii
ocnelor42, acestora li se interzicea cu desãvârºire strãmutarea. În felul acesta, lucrãtorii
specializaþi în tãierea drobilor de sare, erau practic legaþi pe viaþã de locul de muncã.
Pe piaþa internã sarea era valorificatã conform unor practici folosite tradiþional.
Locuitorii cumpãrau sarea cu preþul cerut la gura ocnei, fiind liberi sã o vândã în toate pãrþile
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Moldovei, mai puþin la punctele de desfacere situate la graniþa þãrii, numite scheli. Pânã la
mijlocul secolului al XVIII-lea sarea se vindea cu bucata (drobul), preþul acesteia
înregistrând la ocnã o continuã creºtere. Aprovizionarea magaziilor de la graniþe cu
bolovani de sare se fãcea de cãtre locuitorii ce dispuneau de mijloace de transport. Sãtenii
erau obligaþi de a presta cãrãuºii de sare în folosul cãmãraºilor sau arendaºilor în schimbul
unei chirii dinainte stabilitã. Domnitorul Alexandru Moruzi a hotãrât în anul 1806 ca
locuitorii þãrii sã nu mai fie obligaþi de a cãra sarea la schele ca pânã atunci. El a dispus ca
angajarea cãrãuºilor sã se facã de cãtre funcþionarii speciali ai cãmãrii prin înþelegere cu
locuitorii43.
Pânã la anul 1800 sarea se extrãgea din Ocna Tâlharilor ºi Ocna cu Brad din Feþele
Târgului. Dupã aceastã datã se scotea sare prin puþurile Sf. Gheorghe ºi Sf. Nicolae, dupã
care se trece la exploatarea Ocnelor Unite.
Desfacerea sãrii pe piaþa externã era dirijatã spre Rusia ºi Imperiul otoman. Datoritã
rãzboaielor ruso-turce de dupã rãpirea Bucovinei (1775) ºi din perioada anilor 1806-1812,
comerþul cu sare a fost perturbat prin închiderea graniþelor spre Turcia ºi spre Rusia44.
Pierderile de teritorii suferite de statul feudal Moldova prin cucerirea Bucovinei de
cãtre austrieci ºi a Basarabiei de cãtre ruºi au avut drept consecinþe reducerea comerþului cu
produse din Moldova, printre care ºi sarea. S-a trecut astfel la reducerea numãrului de lucrãtori, scãzând astfel ºi producþia. În aceste noi condiþii s-a trecut la încercarea de valorificare
a slatinelor de pe moºia mãnãstirii Râºca, prin acordarea unui privilegiu de înfiinþare a unei
“fabrici de huscã” cãminarului Th. Ciurea, la 18 ianuarie 1815. Acelaºi Tudorachi Ciurea, în
tovãrãºie cu Duldner (secretarul agenþiei prusiene din Iaºi) ºi cu spãtarul Petrachi Cazimir
au deschis în anul 1817 o nouã ”fabricã de huscã” pe moºia rãzeºilor Juncani, þinutul Bacãu45.
Cãtre sfârºitul evului mediu moldav ocnele deveniserã o întreprindere cu un numãr
mare de lucrãtori. Dupã cum rezultã ºi din catografia din anul 1820, numãrul rufetaºilor de
la ocnã ajunsese la 650 din care 610 lucrãtori, restul fiind vãduve ºi scutiþi din slujba ocnei.
Cei 151 de tãietori produceau prin munca lor o cantitate mai mare de sare. Din prezenta
catografie rezultã noi categorii de lucrãtori ca: trãistarii, cãlþarii, burdujãrii, curãlarii ºi feºtilarii ocnei46.
Începând cu anul 1822 o companie boiereascã, în frunte cu cãminarul Costache
Cerchez, a luat în arendã ocnele de la Trotuº. Dupã cum s-a putut constata, bilanþul anual
era falimentar, mai cu seamã datoritã cheltuielilor mari de producþie ºi desfacere. Pe parcursul anilor 1823-1825 se prefigureazã o crizã marcatã de poarta administraþiei a ocnelor.
Criza avea sã se amplifice în ultimii ani de domnie a lui Ioniþã Sandu Sturza ºi sã culmineze
odatã cu izbucnirea rãzboiului ruso-turc din anii 1828-1829.
La 25 aprilie 1828 veniturile ocnelor au trecut în categoria veniturilor bugetare ale
statului, exploatarea salinelor din Moldova intrând într-o nouã epocã, cea modernã, a
Regulamentului Organic.
Dorinel Ichim
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Sarea Brãilei

Necesitate de prim ordin pentru om ºi pentru vitele din regiune, pentru prepararea
peºtelui atât de abundent cândva aici, în faþa oraºului, în Balta Brãilei, sarea a fost un
element esenþial pentru pescarii locului, dar ºi pentru pãstorii transhumanþi.
Documentar, sarea ca marfã, ca produs indispensabil omului din acest areal al
Bãrãganului ºi Bãlþii, îngemãnate, apare într-o kannuamea pentru portul ºi târgul Brãilei din
1570 (cod de legi otoman destinat unei provincii, unei localitãþi sau comunitãþi). Aflãm aici
cã negustori din Þara Româneascã ºi Braºov “transportau cu cãruþele mari cantitãþi de peºte
dupã ce îl sãraserã, pe loc, cu sarea cumpãratã din port, aceasta provenind din ocnele valahe”.
(Anca Popescu, Brãila otomanã într-o kannuamea de la 1570, în Istros, VII, 1994, p. 186).
Dar mai devreme cu circa trei decenii registrele vigesimale ale Braºovului pentru anul
1545 înregistrau cantitatea record de 8713, 5 poveri, valorând 888.500 de aspri, reprezentând
1.176.322, 5 kg de peºte, adicã peste 117 vagoane ºi jumãtate (Radu Manolescu, Comerþul
Þãrii Româneºti ºi Moldovei cu Braºovul (sec. XIV-XVI), p. 110-111) aduse numai în 11 luni pe
piaþa oraºului de sub Tâmpa. Ar fi interesant de calculat ce cantitate de sare a fost necesarã
pentru conservarea acestei cantitãþi impresionante. Dar pentru cantitãþile însumate ale
anilor 1503 (5285 poveri), 1529/30 (4264,5 poveri), 1543 (7318,5 poveri) ºi 1545 (8713, 5
poveri) pe care le cunoaºtem?
ªi totuºi, cu mult înainte, sub Mircea cel Bãtrân, privilegiile braºovenilor pentru
co-merþul în Þara Româneascã aminteau de cantitãþi mari de peºte trimise la Braºov. Vama
era “pentru un car de peºte la Brãila de 18 ducaþi, 1 peºte la Târgºor, 1 peºte la Târgoviºte, 1 peºte
la Dâmboviþa” (cf. DRH, D. Relaþii, doc. 121, p. 198-201). Ori, toatã aceastã operaþiune, care
pentru veacul al XVI-lea o putem urmãri aproape în amãnunt, - cu toate transporturile de
peºte consemnate în registrele Braºovului, - ne poate sugera o idee despre cantitatea de sare
trebuitoare conservãrii temporare sau definitive a acestui produs.
Dar sarea era vitalã ºi în creºterea animalelor ºi în prelucrarea cãrnii acestora. Drumul
Brãilei a fost ºi un drum coborât ºi urcat, în sute de ani de pãstorit transhumant, de milioane
de capete de vite. “De aici porneau apoi corãbii încãrcate cu grâu ºi orz, dar ºi cu carne sãratã
sau pastramã, cu seu, cerviº, unt, sare, peºte sãrat ºi afumat pentru Istanbul” (Const. C.
Giurescu, Istoricul oraºului Brãila, 1968, p. 72).
De unde venea aceastã sare, care era regimul obþinerii ei ºi cât costa ea?
În veacul a XVI-lea, celebrul Mihail Cantacuzino ªeitanoglu, era arendaºul acestui
articol de monopol - sarea - la Istanbul, în timp ce la noi, în veacul urmãtor, al XVII-lea, continuã aprovizionarea cu sare de la Ghitioara ºi Telega, iar din vreamea lui Brâncoveanu ºi de
la Slãnic. De aici, de la Brãila, ea merge la Istanbul. În 1630 Poarta se înþelege cu Þara
Româneascã asupra unui aspect: se renunþã la vama perceputã pentru sarea importatã pe la
Nicopol, Rusciuc ºi Silistra în schimbul unei sume fixe adãugatã la haraciu. În 1632-1633
mãsura se extinde inclusiv ºi asupra Brãilei.
Veacul al XVIII-lea ºi urmãtorul aduc noi detalii ºi precizãri importante în aceastã
problemã, între care ºi delimitarea zonelor de export, cu aprobarea sultanului, ca urmare a
unui “obicei vechi”.
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***
Brãila avea sã stãpâneascã - ºi stãpâneºte încã - un vast “imperiu al sãrii”. Nu departe
de Brãila, la 12 km de oraºul de astãzi, se aflã Lacu Sãrat, o adevãratã binecuvântare pentru
oamenii locului dar ºi pentru cei de pretutindeni. Sarea a dat aici noroiului calitãþi extraordinare în tãmãduirea multor boli. Din 1861, când se fac primele analize a apelor lacului ºi
pânã în 1875, când apar primele cabine de bãi calde, Lacu Sãrat devine tot mai mult un punct
de real interes, exploatat intens dupã 1886 ºi mai ales în perioada interbelicã.
Ce mãrturii materiale putem evoca astãzi din perspectiva acestei vechi nevoi de sare, a
exploatãrii ºi comercializãrii, a folosirii ei în atâtea domenii ale vieþii?
Întâi de toate banala ºi omniprezenta piuã pentru sare, aflatã în gospodãria fiecãrui
sãtean din Câmpia sau din Balta Brãilei. Bolovanii trebuiau pisaþi ºi astfel, din lemn mai ales,
de forme, mãrimi ºi esenþe diferite, au fost realizate astfel de obiecte. Ele au fost gãsite în
judeþul Brãila, atât pe valea Buzãului (Boarca, Mihail Kogãlniceanu) cât ºi în satele de pe
Balta Brãilei (Tufeºti).
Câteva solniþe din lemn, lucrate foarte aproape de zilele noastre, între anii '70-'80 ai
veacului trecut întregesc sugestia noastrã despre “sarea-n bucate” de Brãila.
Ionel Cândea
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Izvoare documentare din cadrul Tezaurului Arhivistic Naþional
al României referitoare la istoria exploatãrii, transportului ºi
comerþului cu sare
În tezaurul documentar al Arhivelor Naþionale ale României se pãstreazã, la loc de
cinste, numeroase documente referitoare la exploatarea, transportul ºi comerþul cu sare, din
diferite perioade istorice. Documentele s-au pãstrat sub formã de manuscrise, concepte,
originale, tipãrituri, schiþe ºi planºe tehnice, fiind redactate în paleografiile latinã, germanã,
maghiarã ºi în chirilicã.
Fondurile arhivistice din care provin aceste documente sunt fonduri administrative
(ale scaunelor ºi comitatelor, ale preturilor de plasã ºi prefecturilor), economice (Tezaurariatul Minier al Transilvaniei, Oficiul Superior Minier Zlatna, Direcþia Minierã Cluj º.a.)
Printre cele mai vechi documente din expoziþie referitoare la transportul sãrii amintim
ºi un document original (deþinut de cãtre Direcþia Judeþeanã Sibiu a Arhivelor Naþionale)
emis de Sigismund, regele Ungariei, în data de 13 aprilie 1413, în localitatea Arieº (Aryes),
prin care ordonã comitelui salinelor din Transilvania, precum ºi locuitorilor sãi din Ocna
Sibiului, ca saºii din cele ªapte Scaune sã nu fie împiedicaþi sã-ºi ia sare mãruntã cu carele
din salinele de la Ocna Sibiului potrivit vechilor lor privilegii.
Pentru cei care doresc sã aprofundeze aceastã temã, vom prezenta în rândurile de mai
jos principalele genuri de acte deþinute de o parte din direcþiile judeþene ale Arhivelor
Naþionale ale României.
Direcþia Judeþeanã Braºov a Arhivelor Naþionale deþine documente referitoare la
minele de sare din Transilvania, comerþul sãrii, reglementãri ale exploatãrii ºi valorificãrii
sãrii din ocne (inclusiv documente referitoare la poruncile împãratului Carol al VI-lea
privind exploatarea ºi valorificarea zãcãmintelor de sare), ordine ale Magistratului oraºului
Braºov privind livrarea sãrii pentru armatã, ordine guberniale privind transportul ºi comerþul
cu sare, întocmirea conscripþiilor pentru ocnele de sare existente, acte procesuale privind
folosirea sãrii (de exemplu, procesul Scaunului Odorhei din anul 1722 pentru folosirea sãrii),
memorii ale Universitãþii Sãseºti privind impozitele legate de sare ºi comerþul cu aceastã
materie primã.
Din numeroasele documente deþinute de cãtre Direcþia Judeþeanã Braºov a Arhivelor
Naþionale referitoare la exploatarea ºi transportul sãrii, a fost ales un numãr de ºase documente. În acest context, meritã a fi studiatã scrisoarea lui Thomas Altemberger, primarul
oraºului Sibiu, din 6 august 1486, cãtre magistratul oraºului Braºov, cu privire la atribuirea
vãmii vigessima, a camarilor de sare ºi ocuparea cetãþii de la Hunedoara. De asemenea, un
alt document, cu semnãtura autografã a lui Mihai Viteazul-Voievodul Þãrii Româneºti,
atrage atenþia vizitatorului, atât prin formã, cât ºi prin conþinut. Actul emis la Alba -Iulia, la
23 ianuarie 1600, purtând semnele de validare aferente, este o reconfirmare a vechiului
drept al unor comune aparþinãtoare oraºului Sighiºoara de a folosi liber sarea din Ocna de
la Odorhei. Desigur cã acest drept a folosi nestingherit sarea de la aceastã ocnã a fost
confirmat ºi întãrit ºi în anii 1594 ºi 1596, de un alt cunoscut personaj istoric-principele
Transilvaniei - Sigismund Bathori.
Importanþa acestei materii prime pentru dezvoltarea economicã a Transilvaniei este
demonstratã ºi de interesul manifestat de Maria Tereza, împãrãteasa Austriei, care la 6
noiembrie 1759, a emis un rescript întocmit în urma informaþiilor adunate de cãtre Ignatus
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Iosephus Bornemissa, tezaurar regal, referitoare la vama tricesima ºi preþul sãrii.
În cadrul expoziþiei a fost ales ºi un document deþinut de cãtre Direcþia Judeþeanã
Covasna a Arhivelor Naþionale. Acesta este un ordin gubernial cãtre Scaunul Trei Scaune prin
care se comunicã necesitatea de a se efectua socotelile privind aprovizionarea armatei, precum
ºi instrucþiuni precise referitoare la interzicerea aducerii sãrii din Moldova. Aceastã precizare
este foarte importantã în contextul în care contrabanda cu sare era în creºtere, iar importurile
de sare din Tara Româneascã ºi Moldova erau strict reglementate. Mijloacele prin care se
lupta împotriva contrabandei erau foarte variate, de exemplu, într-o adresã a magistratului
oraºului Braºov din anul 1820, cãtre castelanul de Bran, se solicita ca în bisericile din þinutul
Branului sã se popularizeze deosebirea de formã ºi de calitate a sãrii din ocna împãrãteascã de
la Praid ºi cea din Þara Româneascã, evident pentru a se evita contrabanda cu sare.
Relevante sunt ºi documentele pãstrate la Direcþia Judeþeanã Buzãu a Arhivelor
Naþionale cu privire la exploatarea sãrii din afara Arcului Intracarpatic, de asemenea, aici se
regãsesc informaþii referitoare la înfiinþarea unei colonii armeneºti la Suceava ºi importul
sãrii din Transilvania, rapoarte privind cercetarea resurselor de sare din Bucovina, respectiv
înfiinþarea unor depozite de sare; majoritatea documentelor se referã la exploatarea sãrii din
fostele judeþe Buzãu ºi Râmnicu Sãrat.
La Direcþia Judeþeanã Cluj a Arhivelor Naþionale au fost identificate documente cu
privire la descrierea zãcãmintelor de sare ºi a oficiilor de sare din Transilvania, documente
referitoare la instrumente de mãsurã folosite de cãtre topografii de la saline, schiþe ale
salinelor din Transilvania, precum ºi ale unor mori de sare. Pentru a veni în sprijinul celor
interesaþi de evoluþia exploatãrii ºi valorificãrii sãrii, cercetarea documentelor de arhivã poate
fi completatã cu studierea unor valoroase lucrãri de specialitate legate de aceastã temã:
Johann Ehrenreich von Fichtel, Beytrag zur Mineralgeschichte von siebenbürgen.
Nürenberg 1780 (lucrare în original la Biblioteca Academiei. Filiala Cluj-Napoca cu
numeroase schiþe, desene, grafice color incluzând ºi spaþiul carpatic rãsãritean).
Dumitru Vîtcu, Istoria salinelor în epoca modernã, Iaºi 1987 (lucrarea este redactatã pe
baza unui bogat material arhivistic).
Dordea Ioan, Historiographie des Salzwesens in Rumanien, în: Festschrift Rudolf Palme
zum 60.Geburtstag. Berenkamp, 2002, p. 85-113.
A. Nemeºiu, Exploatãrile de sare de la Tg. Ocna, Tg. Ocna, 1936
M. Stamatiu, Istoricul metodelor de exploatare a zãcãmintelor de sare din România, în:
Analale Academiei Române, Tom XVIII, Mem. 16, Bucureºti 1943.
Direcþia Judeþeanã Sibiu a Arhivelor Naþionale pune la dispoziþie acte referitoare la
instrucþiuni privind contrabanda cu sare ºi încãlcarea monopolului sãrii, documente preponderent din secolele XVIII-XIX, regulamente pentru angajaþii salinelor, ordine ale principilor privind comerþul, transportul ºi monopolul sãrii, referate ºi informãri privind amenajarea
ºi exploatarea salinelor din Transilvania din perioada 1679-1786, protocoale încheiate cu
ocazia vizitãrii salinelor din Praid de cãtre comisiile guberniale, de la sf. sec. al XVIII-lea,
instrucþiuni privind contrabanda cu sare ºi încãlcarea monopolului sãrii în perioada 17821846, protocoale ale comisiilor instituite pentru stabilirea statutului tãietorilor de sare de la
Ocna Sibiului ºi Turda.
În patrimoniul documentar deþinut de cãtre Direcþia Judeþeanã Mureº a Arhivelor
Naþionale predominã ordinele Guberniului Transilvaniei referitoare la transportul sãrii,
preþul de comercializare al sãrii, punerea în funcþiune a fântînii de sare de la Cetatea de
Baltã, rapoarte ale comisarilor de aprovizionare în legãturã cu lipsa de sare pentru nevoile
de consum.
Pentru expoziþie, din multitudinea de documente, au fost selectate, pentru reprezentativitatea lor prin formã, dar ºi conþinut, douã ordine guberniale trimise oficialitãþii comitatu135
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lui Târnava, în legãturã cu creºterea preþului sãrii ºi punerea în funcþiune a fântânii de sare de
la Cetatea de Baltã: ambele documente sunt originale, din a douã jumãtate a secolului al
XVIII-lea, având semne de validare , fiind redactate în paleografiile latinã ºi maghiarã.
În cadrul expoziþiei sunt prezentate doar o parte din documentele referitoare la rolul
pe care l-a jucat sarea, ca materie primã, în diferite perioade istorice, însã cele mai multe
aºteaptã a fi cercetate la Direcþiile judeþene ale Arhivelor Naþionale, fiind accesibile, prin
intermediul sãlilor de studiu, tuturor celor care doresc sã descopere o altfel de istorie.

Asociaþia Arhiviºtilor ºi Prietenilor Arhivelor Covasna
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Monografia oraºului Ocna-Sibiului

2006.
Ocna Sibiului a fost pentru prima datã amintitã în documente în anul 1263, deºi zona
a fost locuitã încã de pe vremea dacilor ºi romanilor. Prelucrarea sãrii a constituit o tradiþie
veche pe aceste meleaguri, iar ultima minã de sare activã a fost închisã în anul 1931. Lacurile
naturale, formate pe locul salinelor, au constituit punctul de plecare pentru dezvoltarea
localitãþii ca o importantã staþiune balneo-climatericã. Atracþia numãrul unu a staþiunii este
reprezentatã de cele 52 de lacuri cu calitãþi curative. Apele ºi nãmolul sunt folosite în
tratamente reumatice, neuromotorice ºi ginecologice. Cel mai adânc este lacul Avram Iancu,
cu circa 130 m adâncime, iar cel mai sãrat este lacul Brâncoveanul, el fiind cel mai sãrat lac
din þarã. Mai existã ºi celebrul lac “fãrã fund”, care de fapt are doar 33 m adâncime. Staþiunea
balneo-climatericã are o capacitate de 144 locuri în hotel, 150 de locuri în cãsuþele popasului turistic ºi 80 de locuri în satul de vacanþã al elevilor.
Staþiunea a fost inauguratã oficial în 1846, iar în 1909 s-a terminat Pavilionul central,
un complex arhitectural în stil “Jugendstill”1.
1888.
Din anul 1888 dateazã monografia oraºului Ocna Sibiului, întocmitã de cãtre Andrei
Bakk, preot romano-catolic în localitate începând din anul 1875, pânã la moartea survenitã
în anul 1906.Cartea este - dupã cum menþioneazã autorul în prefaþã - rezultatul unei îndelungate munci de cercetare, efectuate în arhivele Oficiului local de administrare a salinelor, în
arhiva orãºeneascã, în arhivele Capitlului de la Alba Iulia, inspirându-se în acelaºi timp ºi din
lucrãrile unor oameni de ºtiinþã contemporani. Tot prefaþa anunþã cã “aceste note istorice
redau în ordine cronologicã de la începuturi, pânã în anul 1888, tot ce este demn de amintit din
trecutul salinelor de la Ocna Sibiului: deschiderea ocnelor, sistemul lor de funcþionare, statutul
lor financiar ºi juridic, legi ºi dispoziþii regale, calamitãþi, câºtiguri ºi pagube...”.
Cartea a rãmas în forma ei manuscrisã (caiete, fiºe, notiþe, fãcute cu cernealã, sau cu
creionul), cu toate cã existã douã foi de titlu manuscrise care aratã cã tiparul trebuia sã fie
executat la Budapesta, la Institutul Hunyadi Mátyás, în anul 1888. Nu s-a fãcut, manuscrisul
rãmânând în posesia autorului pânã la moartea acestuia. O însemnare fãcutã cu cernealã pe
una din foile goale de la început aratã cã: “L-am dat spre pãstrare domnului consilier Nicolae
Albu, martie 1906”, autorul decedând la 23 martie 1906.
Pentru o vreme, cartea s-a aflat în custodia Consiliului orãºenesc Ocna Sibiului2, dupã
care a ajuns în proprietatea Muzeului Brukenthal din Sibiu.
Lucrarea este structuratã pe douã volume: primul, ocupându-se de oraºul (târgul)
Ocna Sibiului, (istoric, organizare, autoritãþi, administraþie, populaþie, bisericã, învãþãmânt,
condiþii de existenþã, etc.), iar cel de al doilea, de saline ºi lacurile staþiunii balneo-climaterice.
Ne ocupãm de cel de al doilea volum, cel despre ocnele de sare ºi lacurile sãrate în
care s-au transformat. Are douã pãrþi: prima întitulatã: “Istoria salinelor reg. magh. din Ocna
Sibiului”, iar cea de a doua poartã titlul: “Descrierea bãilor sãrate aromate reg. magh. din Ocna
Sibiului”. Subiectele care urmeazã sã fie tratate, sunt anunþate prin niºte notaþii marginale pe
care noi, pentru o mai bunã prezentare a conþinutului manuscrisului, le vom considera în
137

www.cimec.ro

continuare titluri de capitole, luându-ne asupra noastrã responsabilitatea numerotãrii capitolelor:
/ cap. I./: Szent. FERENTZ akna / Die FRANCISCI Grube / Ocna Sf. FRANCISC,
- în anul 1765 este menþionatã pentru prima datã ca ocnã de sare aflatã în exploatare;
- 1. Specificatio salicidarum actualium Fodinac Sancti Francisci pro Anno 1773 uni
versim = 28.
- 2. Se aflã nu departe de Ocna Josephi;
- 3. Dupã foarte scurt timp, umplându-se cu apã, s-a sistat exploatarea sãrii de aici;
- 4. Este lacul de lângã ºosea.
Közép Akna / Ocna de la Mijloc,
- dupã cum îi aratã ºi numele, se aflã situatã între Ocna Micã ºi Ocna Nepomuk;
- ca minã pentru extracþia de sare, Mina de mijloc este menþionatã pentru prima
datã, în anul 1779;
- în anii 1781 ºi 1786 au fost fãcute lucrãri de reparaþii ºi întreþinere ale excavaþiei de
sare în minã;
- 1787 - mina a ajuns la o adâncime de 62 stânjeni;
- 1804 - mina a ajuns sã aibã o adâncime de 66,5 stânjeni.
Baia Josephi / Die Josephi Grube,
- primele pregãtiri pentru deschiderea minei Josephi au fost fãcute în anul 1775;
- numele excavaþiei provine, dupã toate aparenþele, de la numele împãratului Josif al
II-lea care a vizitat Sibiul ºi împrejurimile în douã rânduri: la 27 mai 1773 ºi la 5
iunie 1783;
- mina supravieþuieºte pobabil pânã la începutul secolului al XIX-lea, dupã care fiind
inundatã de apã, excavaþia de sare este pãrãsitã.
Baia Sf.Nepomuk / St.Nepomuk Gruben / Szent Nepomuk bánya
- deschiderea ei se hotãrãºte pentru luna martie 1772;
- la 4 octombrie 1775 se face sfinþirea minei;
- 1776 -1780 - se instituie contabilitate privatã exclusivã asupra veniturilor ºi cheltuielilor minei;
- 1786 - sunt efectuate unele lucrãri de reparaþii ºi întreþinere a minei;
- în anul 1804 mina Nepomuk ajunge la adâncimea de 33 de stânjeni;
- la 9 nov.1867 are adâncimea de 39 stânjeni;
- acum (1888 ), este menþinutã ca “Reservgrube”.
Mina Sancti Ignatii / St. Ignati Gruben / Szent Ignatius bánya,
- dupã toate probabilitãþile, data deschiderii acestei mine ar fi ziua de 28 iulie 1780;
- se crede cã ºi-a cãpãtat numele de la “Ignatius”, “comissarius et secretarius”, la
Thesauriat.
- Câteva date din istoricul minei:
1785 - s-a extras cantitatea de 21,455 q. sare gemã;
1786 - au fost fãcute lucrãri de reparaþii ºi de recondiþionare;
1787 - lucrãri de reparaþii;
1804 - s-a ajuns la adâncimea de 23 stânjeni;
1829 - lucrãri de renovare;
1867 - excavaþia de sare a ajuns la adâncimea de 45 de stânjeni;
dupã 1867 - este singura minã de sare în funcþiune.
Dupã aceastã enumerare a minelor de sare aflate în funcþiune la Ocna Sibiului în anul
terminãrii monografiei despre ocnele de aici, cartea continuã cu enunþarea prin scurte note
marginale a subiectelor legate de istoria minelor, enunþuri pe care noi le-am considerat
titluri de capitole. Citãm o parte din ele:
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1.Cantitatea de sare în blocul de sare de la Ocna Sibiului, componenþii ei chimici ºi proprietãþile lor naturale:
- sunt enumerate sortimentele de sare produse în mina Sf. Ignat:
- sare curatã, albã, foarte concentratã;
- sare ghipsoasã, cu multe impuritãþi;
- sare curatã, cenuºie, foarte concentratã;
- sare albã, curatã, mixtã;
- sare curatã, cenuºie;
- sare Gorz;
2.Exploatarea sãrii odinioarã ºi acum, uneltele folosite ,modalitãþile de transport:
Pe vremea romanilor s-a folosit munca sclavilor la tãierea ºi ridicarea la suprafaþã a
sãrii. Romanii nu au sãpat mai jos de o adâncime de 10 - 20 de stânjeni, ºi prin aceasta se
explicã numãrul mare de cavitãþi (din când în când putem sã spunem ºi lacuri, care nu sunt
altceva decât foste mine de sare pãrãsite la micã adâncime ºi acoperite de ape).
Blocul de sare era tãiat cu ajutorul unor pene de lemn (icuri din lemn, bãtute cu târnãcopul în masa de sare). Minele de sare aveau formã de con, uneori fiind lãrgite înspre interior în formã de cãpãþânã de zahãr, abia din secolul acesta [sec. XIX.-nota trad.] s-a dat
forma de astãzi a minelor de sare. Dupã sistemul de acum, acoperiºul minei are lãþime de 68 stânjeni, lungimea fiind de 60 - 100 de stânjeni, încãperile de dedesupt fiind compartimentate în pãrþi cât de cât egale.
În vremurile de demult, la Ocna Sibiului, exploatarea sãrii se fãcea cu ajutorul târnãcopului; dupã anul 1866,a fost încercatã ºi o metodã mai nouã, cea a exploziei provocate cu
praf de puºcã, dar acest mod de exploatare a sãrii din minã nu prea s-a dovedit eficace
deoarece putea sã sporeascã pericolul inundaþiei cu apã a minelor.
Astãzi (1888), tãietorii de sare de la Ocna Sibiului lucreazã ca ºi acum sute de ani la
lumina luminãrilor. Dovadã ne este o specificaþie datatã din anul 1767, provenitã de la
Arhivele Administraþiei Generale a Sãrii din Transilvania, în care se notificã cã, în anul
respectiv, în minã au fost arse 5991 de luminãri.
Un document din anul 1430 aratã cã în minele de la Ocna Sibiului, sarea a fost tãiatã
într-o formã frumoasã, pãtratã, având lungime de cel puþin un picior, colþurile pãtratului
fiind puþin rotunjite.
Sarea din mine este scoasã cu ajutorul scripeþilor cu frânghii, folosindu-se din cele mai
vechi timpuri de ajutorul puterii cailor.
În majoritatea cazurilor, minele de sare de la Ocna Sibiului au atins o adâncime maximã de 60-64 de stânjeni, o sãpãturã mai adâncã de acest nivel fiind foarte riscantã, putând
provoca la orice moment invazia apelor subterane. În legãturã cu acest aspect asupra securitãþii minelor Bakk îl citeazã pe cercetãtorul Joannes Seivert : Mina Josephi… “a fost
deschisã la începutul acestui secol [sec.XIX. -notã trad.] a fost gãsitã în ea sare foarte frumoasã
ºi curatã, dar dupã o înaintare de câþiva stânjeni în adâncime, dintr-o minã minusculã veche de
pe vremea romanilor, plinã cu apã, o þâºnit apa cu atâta putere încât muncitorii abia au reuºit
sã-ºi salveze vieþile”3.
3. Cantitatea de sare produsã în trecut ºi investiþiile fãcute:
Urbariul din anul 1782 aratã cã la minele Sf. Ignat ºi Sf. Nepomuk în anul respectiv au
fost exploatate urmãtoarele cantitãþi de sare:
In Summo Lapides formales - 219472;
In mediocri
- 180820;
In infimo
- 170617;
.........................................................................
Notã: nu se menþioneazã unitatea de mãsurã, (quintale?);
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“Documentele ne aratã cã din timpurile cele mai îndepãrtate, tãietorii de sare de la Ocna
Sibiului erau obligaþi sã taie pentru fisc anual 80; 60; respectiv 44 mii de [nu este menþionatã
unitatea de mãsurã - obs. trad.] sare gemã. Pe lângã aceasta, au mai tãiat ºi pentru ei, au mai
tãiat ºi pentru stãpâni ºi au mai onorat ºi alte obligaþii oferind sare extrasã din minele de la Ocna
Sibiului”. Sarea de la Ocna Sibiului a avut o mare cãutare în aceastã parte sudicã a
Transilvaniei, mai ales de cãtre neguþãtorii de vite, fiind o sare gustoasã ºi de bunã calitate.
(document citat de autor provenind dupã spusele Domniei Sale din Arhivele Capitlului de la
Alba Iulia,1639).
“Dieta Transilvaniei reglementeazã cantitatea de sare extrasã la Ocna Sibiului:
a) Dieta întrunitã la Alba Iulia în decembrie 1670 hotãrãºte: sarea sã fie extrasã în cantitatea obiºnuitã pânã acum;
b) Dieta de la Alba Iulia din 25 mai 1675 dispune ca: sã fie redusã cantitatea de sare
exploatatã la Ocna Sibiului;
c) Dieta Transilvaniei întrunitã în anul 1821 hotãrãºte ca; sã nu se extragã mai mult de
45-50 mii de quintale de sare pe an la Ocna Sibiului”.
4. Preþul sãrii în diferite timpuri:
Preþul sãrii a fost diferit în diferite timpuri, de cele mai multe ori el fiind stabilit de
cãtre forul legiuitor, Dieta Transilvaniei.
Ex: a) anul 1810 - preþul sãrii se situeazã între 2 fl. ºi 4fl,50 cr/q;
b) anul 1812 - preþul sãrii obiºnuite : 3 fl.R,40 cr./q;
- preþul sãrii mãrunte: 2 fl.R,8 cr/q.
5. Condiþiile de lucru ºi de trai ale angajaþilor de la minele din Ocna Sibiului:
În vremuri mai îndepãrtate, la Ocna Sibiului au lucrat în jur de 150-200 tãietori de
sare. Astãzi (1888) lucreazã 300 muncitori ºi 40 zilieri.
................................................................................................................................................
Diferite forme de pedepsire a unor abateri de la regulile de lucru ºi de trai:
1) Punerea pe butuci,
Aceastã formã de pedeapsã a fost aplicatã pentru prima datã în anul 1758. (nota
autorului ),
2) Penalizãri în bani,
- o hotãrâre judecãtoreascã din 10 aprilie 1815, spune cã Gheorghe Hajduk, slujbaº la
Ocna Thököly, a furat 70 de quintale de sare, pe care acum trebuie sã le plãteascã de 7 ori ºi
sã suporte ºi 18 lovituri de nuia, pedeapsã care a ºi fost aplicatã în Piaþa Mare a oraºului de
cãtre slujbaºii primãriei.
3) Pedeapsã corporalã, izgonire ºi “prescriptio”:
Tãietorului de sare prins cu furtul din avutul minei i se aplicã douã-trei lovituri pe
spinare cu coada târnãcopului folosit la extracþia sãrii, de cãtre fiecare muncitor din minã.
Începând din anul 1832, pedeapsa corporalã, aplicatã la faþa locului, de cãtre colegii
de muncã al celui care a comis abaterea, se transformã în pedeapsa cu închisoarea.
În continuare urmeazã câteva titluri (capitole), în care sunt tratate diferite legi privind
statutul juridic al minelor de sare din Ocna Sibiului; reglementãri cu privire la viaþa particularã a minerilor; curiozitãþi, etc.
*
Cea de a doua parte a lucrãrii se ocupã de prezentarea lacurilor sãrate, rezultate
de pe urma inundãrii cu apã a minelor de sare, atât pe vremea romanilor, cât ºi mai târziu, în secolele XVIII-XIX, în jurul cãrora a fost întemeiatã staþiunea balneo-climatericã
Ocna Sibiului, înfloritoare la sfârºitul secolului al XIX-lea ºi la începutul secolului al XXlea, tratând multe boli de naturã loco-motorie ºi ginecologice.
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Dupã o perioadã de abandon, astãzi (2006), se fac încercãri de reabilitare a staþiunii,
manuscrisul lui Andrei Bakk, pe care el a considerat sã-l facã “ca un om cu dragoste pentru
patrie”, fiind un document nu atât de ºtiinþific, cât interesant ºi plãcut la citire.
Olga ªerbãnescu

Note
1.Staþiunea Ocna Sibiului (paginã de pe Internet )
2.Révai Nagy Lexikona, XIX, Budapest, 1926,
p.407.

3. Seivert, în Hermannstädter Zeitung, 9 nov. 1867
(trimitere bibliograficã fãcutã de autorul manuscrisului)
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Rolul balnear al unor ape cloruro-sodice din judeþul Neamþ

Utilizarea apei izvoarelor sãrate în scopuri terapeutice este probabil la fel de veche ca
ºi folosirea acesteia pentru consumul alimentar. Cu siguranþã pe parcursul Evului Mediu
astfel de tratamente utilizând ape minerale (printre care ºi ape cloruro-sodice) se practicau în
mãnãstiri; nu întâmplãtor, probabil, în apropierea multor mãnãstiri vechi din zona subcarpaticã a Moldovei (Bistriþa, Tazlãu, Horaiþa, Neamþ, Sihãstria) se gãsesc “izvoare tãmãduitoare”.
Apa izvorului sãrat de lângã Mãnãstirea Neamþ a fost utilizatã în bolniþa mãnãstirii în
secolele XVIII-XIX pentru tratarea reumatismului ºi a altor afecþiuni, pentru hidroterapia
alienaþilor daþi spre îngrijire mãnãstirii. Cei care se ocupau de tratamente erau cãlugãrii ºi
abia în a doua jumãtate a secolului al XIX-lea în stabilirea diagnosticului ºi a tratamentului
intervin ºi medicii de la Spitalul din Târgu Neamþ (oraº aflat la 15 Km distanþã de mãnãstire).
Încercarea de a construi în apropierea mãnãstirii a unui stabiliment balnear modern se
loveºte de opoziþia stareþului, care nu este de acord cu tulburarea liniºtii locului. În aceste
condiþii bãile sunt frecventate fãrã o supraveghere medicalã adecvatã, iar instalaþiile rãmân
rudimentare pânã spre sfârºitul secolului al XIX-lea, apa de la izvor fiind cãratã de sacagii la
locuinþele din satul mãnãstiresc, închiriate bolnavilor. Treptat, odatã cu deschiderea stabilimentului balnear de la Oglinzi, alãturi de Târgu Neamþ, izvorul de lângã mãnãstire este
folosit din ce în ce mai puþin, pânã ce rãmâne în pãrãsire.
În secolul al XIX-lea, odatã cu pãtrunderea în Þãrile Române a influenþei
Occidentale, fie din iniþiativa epitropiilor din Iaºi ºi din Bucureºti, fie ca urmare a unor iniþiative particulare, îºi fac apariþia primele staþiuni balneare (Olãneºti - 1830, CãlimãneºtiCãciulata -1854, Govora - 1874, Slãnic Moldova - 1877, Slãnic Prahova - 1885, Sãrata
Monteoru - 1895). În aceastã perioadã sunt “descoperite”, publicate ºi susþinute proprietãþile
curative ale apei izvoarelor din zona de salifer, care sunt comparate cu apele minerale din
celebre staþiuni balneare ale vremii - Kissingen, Vichy, Carlsbad, Marienbad (apele
izvoarelor de la Bãlþãteºti sunt analizate în 1810, 1839, 1856, 1885; cel de la Mãnãstirea
Neamþ - în 1856, 1864 ºi 1877; izvoarele din Piatra-Neamþ - în 1882; cele de la Tazlãu ºi de la
Oglinzi - în 1888). La fel ca în Occident, sezonul bãilor se deschide la 15 mai ºi se închide la
15 septembrie. De cele mai multe ori se insistã în presa vremii asupra preþurilor scãzute în
comparaþie cu cele din marile staþiuni europene, preþuri care le fac accesibile unui numãr
mai mare de bolnavi. Cu toate acestea, “moda bãilor” nu capãtã o amploare foarte mare,
staþiunile balneare fiind frecventate cu precãdere în a doua jumãtate a secolului al XIX-lea
ºi în primele decenii ale secolului XX.
Interesul pentru utilizarea acestor resurse naturale în scopuri terapeutice în a doua
jumãtate a secolului XIX ºi la începutul celui urmãtor se concretizeazã ºi în apariþia mai
multor lucrãri referitoare la tipurile de ape minerale ºi efectele lor: A. Fãtu, Descrierea apelor
minerale, 1874; Idem, Despre întrebuinþarea apelor minerale ale Moldovei, 1881, Al. SaabnerTuduri, Ape minerale ºi staþiunile climaterice din România, 1900.
Un exemplu de iniþiativã particularã pentru punerea în valoare a efectelor terapeutice
ale apei izvoarelor sãrate îl constituie staþiunea balneoclimatericã Bãlþãteºti, situatã la 11 km
de Târgu Neamþ ºi 34 km de Piatra-Neamþ, pe DN 15 C, la o altitudine de 475 m. În 1810
principele Gheorghe Cantacuzino, proprietarul moºiei Bãlþãteºti, aflã de existenþa unor
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“izvoare tãmãduitoare” pe pãmântul sãu, de unde apa era scoasã ºi transportatã la Mãnãstirea
Vãratec, unde servea la tratamentul reumatismului. În apropierea acestor izvoare, în numãr
de trei, amenajate din vechime ºi numite de cãtre sãteni “fântânile cu slatinã rea”, principele
construieºte douã barãci din lemn, folosite pentru bãi de cãtre familie ºi cunoscuþi. Bãile cu
slatinã erau utilizate în tratamentul reumatismului, a guturaiului, a afecþiunilor de piele.
Dupã 1850 proprietarul din acea vreme al moºiei, principele ªtirbei, construieºte stabilimentul balnear, pe care îl vinde, în 1878, doctorului Dimitrie Cantemir. Acesta transformã
“stabilimentul de slatinã” într-o adevãratã staþiune, construind cea mai mare parte a clãdirilor
ºi a instalaþiilor. Tot doctorului Cantemir i se datoreazã ºi descoperirea unui al patrulea izvor
de apã sãratã, folosit pentru cura internã, ºi încercarea de introducere în circuitul farmaceutic a “sãrii de Bãlþãteºti”, solvent cu efecte purgative ºi diuretice.
Pe durata Primului Rãzboi Mondial staþiunea este transformatã în spital militar ºi
suferã importante deteriorãri. Noii proprietari, doctorii Lazãr ºi David Goldhamer, far
reparaþiile necesare, iar staþiunea Bãlþãteºti mai cunoaºte o perioadã de prosperitate, pânã
în timpul celui de-al Doilea Rãzboi Mondial.
Naþionalizate în 1948 ºi trecute în administraþia Staþiunii Balneoclimaterice Slãnic
Moldova, bãile sunt sporadic folosite pânã în 1971, când intrã în reparaþii capitale ºi chiar
dupã încheierea acestora, în 1973, gradul de frecventare a staþiunii se situeazã, în medie, sub
50% din capacitate. Dupã 1989 staþiunea este trecutã pentru o perioadã în administraþia
Direcþiei de Asistenþã Medicalã a Ministerului Apãrãrii Naþionale, iar din 2000 primeºte
rangul de Sanatoriu Balneoclimateric ºi de Recuperare Medicalã. Astãzi izvoarele de apã
mine-ralã de la Bãlþãteºti sunt recomandate pentru tratarea, prin curã internã, a maladiilor
aparatului digestiv, a obezitãþii, a afecþiunilor catarale, precum ºi prin vindecarea
limfatismului, a afecþiunilor sistemului nervos, a paraliziilor, a afecþiunilor pielii prin curã
externã (bãi).
Mai puþin cunoscute astãzi, deºi de o reputaþie bunã în epocã, sunt apele minerale
cloruro-sodice de la Piatra-Neamþ. Descoperite în 1882, analizate ºi supuse spre aprobare
Consiliului de Igienã ºi Salubritate Publicã al Judeþului Neamþ, apele ce izvorau din versantul dealului Cozla au fost captate la scurt timp dupã aceea de cãtre Consiliul Comunal, care
transformã parcul din apropiere în zonã de tratament în aer liber. Cura cu apã de Cozla, era
consideratã un remediu în afecþiunile aparatului digestiv ºi era recomandatã a se þine
dimineaþa, combinatã cu plimbãri.
Apele minerale de pe Cozla au fost utilizate pânã în deceniul al treilea al secolului XX
când, în urma unei alunecãri de teren, izvoarele au fost închise.
În apropiere de Bãlþãteºti, la numai 15 Km spre nord, se aflã Staþiunea Oglinzi,
înfiinþatã în 1889 de cãtre “Consiliul Comunal al urbei Neamþ”, aflatã sub supravegherea
medicilor de la spitalul din Târgu Neamþ. Izvoarele cu apã sãratã au fost cunoscute ºi
exploatate de cãtre populaþia primelor aºezãri din zonã, unul din scopurile urmãrite fiind,
probabil, ºi cel terapeutic. Pânã spre mijlocul secolului al XIX-lea localnicii folosesc apa
izvoarelor din Poiana Dãscãliþei fãrã o supraveghere medicalã.
Pe fondul general al reconsiderãrii la scarã industrialã a resurselor naturale din a doua
jumãtate a aceluiaºi secol, în special ca urmare a încercãrilor din ce în ce mai numeroase de
a pune în valoare a izvoarelor minerale din Regat, comparându-le cu ape minerale celebre
din Europa ºi insistând asupra calitãþilor deosebite ºi mai ales asupra disponibilitãþii
acestora pentru întreaga populaþie, ºi apele cloruro-sodice de la Oglinzi intrã în atenþia
autoritãþilor locale, care fac demersuri pentru analizarea compoziþiei apei, apoi pentru
instalarea în apropierea lor a unor stabilimente balneare.
Într-o primã etapã izvoarele sunt captate, iar tratamentele se realizeazã la domiciliu.
Persoanele suferinde pot lua gratis apã din fântâni, în baza unui certificat medical emis de
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medicul oraºului sau de cãtre spital. Aprobarea pentru construirea stabilimentului balnear
este obþinutã în 1892, anul urmãtor bãile fiind date în folosinþã. Se tratau aici anemii, boli ale
sistemului nervos, reumatismul, rahitismul, diverse boli ale pielii.
Pânã în preajma celui de-al Doilea Rãzboi Mondial staþiunea a cunoscut o perioadã
de prosperitate, fiind vizitatã de un numãr mare de pacienþi. În timpul conflagraþiei, mai ales
în ultimii doi ani ai acesteia, clãdirile bãilor au suferit distrugeri mari; mult timp dupã aceea
(pânã spre 1970) staþiunea Oglinzi a fost închisã, în lipsa fondurilor pentru reparaþii.
Redeschise în 1988, bãile funcþioneazã cu numai douã pavilioane pânã în 1998, când este
inauguratã o nouã bazã de tratament.
Roxana Munteanu
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Sarea în cultura popularã
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Sarea - fragmentarium etnologicum

Filosofia popularã dintotdeauna a avut în prim plan existenþa umanã ºi aceasta s-a
regãsit în propoziþii simple cu un conþinut de mare densitate. În tot ºi în toate când se referã
la existenþã, poporul se raporteazã la opoziþii binare, care astãzi se regãsesc în multe cugetãri.
Astfel, focul ºi apa, cerul ºi pãmântul, ziua ºi noaptea, lumina ºi întunericul, binele ºi rãul,
albul ºi negrul, viaþa ºi moartea, înlãuntrul ºi înafara etc. sunt doar câteva asemenea opoziþii
ce au generat ºi genereazã ºi astãzi cugetãri ºi teorii pe care nu de puþine ori le gãsim în
filosofia popularã. O asemenea opoziþie o gãsim ºi în “gust”, adicã în senzaþia pe care omul
o are în contact cu anumite alimente percepute prin anumite pãrþi ale limbii sau ale cavitãþii
bucale ºi ne referim la opoziþia “dulce-sãrat”. Dacã în mentalitatea popularã tot ce este “bun”
se raporteazã la “dulce”, adicã “bun ºi dulce”, nu întotdeauna tot ce este “sãrat” este “rãu” ºi
nici nu existã expresia “sãrat ºi rãu”, dar existã în alte culturi ca ºi în cea românã propoziþia
“sarea este zahãrul sãracului”. Adicã sarea este un aliment indispensabil organismului uman
ºi animal în general, ºi de aceea poporul a sintetizat admirabil importanþa acestuia. Astfel,
tradiþia popularã românã consemneazã ºi astãzi ideea de primire a cuiva în cea mai mare
cinste prin primirea cu pâine ºi sare, adicã au fost întâmpinaþi “cu pâine ºi sare” sau ceva
foarte valoros ºi de preþ, fãrã termen de comparaþie, adicã precum “sarea pãmântului”.
Expresiile “drag ca sarea-n ochi” sau a-i sta cuiva “ca sarea-n ochi” sunt expresii ce pun
în evidenþã pe cineva nesuferit, inacceptabil, dar alte exemple “ca sarea-n bucate” pun în
evidenþã efectul benefic al acestora. “A pune sare pe coadã” cuiva înseamnã a-l stimula în rãu,
a-l pedepsi, a-l enerva ca pedeapsã.
Sarea este prezentã în diferitele obiceiuri din viaþa omului, adicã în riturile de trecere cu
segmentele lor intermediare (naºterea, cãsãtoria, moartea), dar ºi în obiceiurile de peste an,
cele legate de succesiunea anotimpurilor peste care s-au suprapus marile sãrbãtori creºtine.
În general obiectemele pe care le gãsim în practica acestor obiceiuri, în speþã sarea,
prin simbolistica lor sunt purtãtoare de puteri supranaturale, magice, iar folosirea lor se face
exclusiv pentru îndepãrtarea rãului, pentru punerea sub protecþie a copilului, a omului în
general, a gospodinei ºi a animalului. Înainte de a pleca la bisericã pentru cununia religioasã
este bine ca mireasa sã ia cu ea puþinã sare, un grãunte de usturoi ºi un ou mic fiert tare.
Acestea vor fi jurate de preot odatã cu “jurãmântul de fidelitate” obicei specific la grecocatolici preluat ºi de comunitãþile ortodoxe dupã 1948, când s-a interzis cultul greco-catolic.
Usturoiul ºi sarea se vor pãstra sub pragul uºii de la intrarea în casã pentru ca tânãra familie
sã aibã noroc în viaþã, pentru a nu fi “deochiaþi”, iar atunci când vor avea copii sã nu se lege
de ei “vrãjile ºi sã nu le poatã lua nimeni þâþa ºi somnul”.
Se mai crede în popor cã “atunci când ai un mort în casã - ca sã nu pãþeºti ceva rãu, este
bine sã te cântãreºti cu sare” aºa cum “este bine când se naºte copilul, dupã botez, la miezul
nopþii, sã-l cântãreºti în pielea goalã cu sare, ca sã nu se lege nici un rãu de el”.
La Breb în Maramureº, dar ºi în Argeº, când se iese cu plugul la arat, în momentul
ieºirii pe poartã se aruncã în urma lui cu jar aprins (cãrbuni), iar pe plug se aºeazã o pâine ºi
un drob de sare.
La Ion Creangã ne amintim “drobul de sare” de pe cuptor ºi “Drob de sare în
spinare/Mãlãieº în cãlcâieº”.
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I.A. Candrea în “Iarba fiarelor - studii de folclor” (Bucureºti, 1928, p. 49) când se
referã la mãtrãgunã ºi felul cum trebuie scoasã din pãmânt consemneazã “Cel ce are a sãpa
mãtrãguna se duce la dânsa cu un dar de pâine ºi sare ºi, înainte de a sãpa zice: Mãtrãgunã,
Doamnã Mare! Eu te dãruiesc cu pâine ºi cu sare ºi tu sã-mi dãruieºti leac lui X de durere de
dânsele, ori de durere de ºele, ori de friguri omorând boala suferindului, apoi sapã buruiana ºi
în locul ei lasã pâinea si sarea...”. În judeþul Suceava, pe lângã pâine ºi sare i se mai dã
Doamnei ºi vin. Rachiu nu vrea sã bea Doamna Împãrãteasã. Tot I.A. Candrea consemneazã cã “Tot felul de buruieni descântate sunt puse în gãleþile de muls umplute cu apã ºi lãsate
afarã peste noapte ca sã cadã roua pe ele. A doua zi aceste buruieni sunt tãiate mãrunt, se
amestecã cu tãrâþe ºi cu sare ºi se dau vitelor sã le mãnânce. Sarea în special joacã mare rol
pentru alungarea strigoaicelor” (Candrea p.104).
***
Un manuscris miscelaneu din secolul al XVIII-lea (Mihai Dãncuº - Elemente de
etnoiatrie într-un manuscris miscelaneu din sec. al XVIII-lea descoperit în Maramureº, în vol.
Maramureº - vatrã de istorie milenarã. Lucrãrile celui de-al treilea Simpozion, Ocna ªugatag, 0103 august 1977, Cluj-Napoca, 1997, p. 341-354.) consemneazã mai multe reþete în care sarea
are un efect benefic.
“De dinþi sau mãsele”
“Sã pârgãluieºti în tigaie cenuºã ºi cu sare sã o þii cum îi putea de caldã într-o cârpã de
aceea lature sau oþet de vin tare sau rachiu nestâmpãrat sau ai sau piper ºi cu tãmâie sau
dohãnie”.
“De durerea capului”
“Sã moi o rantie (cârpã) cu oþet tare ºi cu sare, un hrean sau frunza lui ºi se leagã la cap
cã se va trage durerea”
“Când are omul piatrã, adicã când i se pune la inimã o lespede ca o piatrã sau ca un talger”
“Rãdãcinã de nalbã sãlbaticã ºi fiartã cu vin ºi puþinã sare ºi sã beie dimineaþa pe
nemâncat”
Exemplele sunt nenumãrate. Am dat câteva pentru a evidenþia importanþa sãrii în
viaþa tradiþionalã.
***
În Maramureº existã nenumãrate izvoare cu ape sãrate, fântâni de unde oamenii de-a
lungul secolelor ºi mileniilor au folosit “slatina” pentru gãtitul mâncãrii, pentru conservarea
alimentelor, dar ºi în scopuri medicale, ne referim în special la bãile sãrate de la Coºtiui,
Ocna ªugatag, Ocna Slatina, Ieud, Botiza º.a. În timp, producþia sãrii s-a industrializat,
aceasta devenind un produs “de schimb” foarte valoros - care se transporta încã în perioada
medievalã sub formã de bulgãri de sare pe cãruþe pe “drumul sãrii” sau cu plutele pe râul Tisa
(vezi pentru aceasta capitolul “istoricul sãrii”).
Pentru viaþa de zi cu zi în gospodãrie oamenii au creat obiecte de uz casnic folosite
pentru pãstratul sãrii în stare solidã sau lichidã: “sãrãriþe”, “slãtinãu”, “toc pentru sare” (pentru transportul saltinei), dar ºi “valãu” pentru animale, ciubere pentru sãratul cãrnurilor de
porc etc.
Obiectele de uz casnic ºi uneltele ºi obiectele mari folosite pentru pãstratul sãrii ºi
consumul ei au creat o adevãratã culturã a sãrii, care iatã cum am vãzut mai sus implicã ºi
conotaþii spirituale ºi de etnoiatrie cu implicaþii adânci în viaþa omului.
Mihai Dãncuº

148

www.cimec.ro

Exploatarea popularã a sãrii

În zona Buzãului ºi Vrancei sunt enorme rezerve de sare plasatã la suprafaþã ºi care
nu au fost exploatate niciodatã organizat. S-a fãcut o exploatare popularã care reprezintã
forma cea mai veche a exploatãrii sãrii la noi, anterioarã exploatãrii domneºti, înainte chiar
de formarea statului feudal, când producþia era în mâna obºtilor þãrãneºti.
În aceastã formã (popularã) sarea s-a exploatat ºi se mai exploateazã prin:
- scoaterea bulgãrilor de sare din maluri - printr-o simplã îndepãrtare a stratului de
pamânt de la suprafaþã ºi folosind unelte comune: târnãcop, cazma, sapã, lopatã,
mãturã, º.a.
- folosirea apei sãrate din “murãtori”
- folosirea “apei de leac” din gurile de “apã de leac”
- exploatarea sãrãturilor.
Întreaga zonã de dealuri a Buzãului este plinã de sare, cele mai cunoscute fiind zonele
Lopãtari, Mânzãleºti (unde se gãseºte cea mai mare peºterã din lume), Bisoca ºi Sãri - de
unde izvorãºte Slãnicul - afluent sãrat al râului Buzãu. O altã zonã este Sãrata Monteoru unde se gãsesc izvoare de leac, valorificate prin amenajarea unor bãi pentru tratament ºi
ºtranduri. De aici izvorãºte Cãlmãþuiul cu cursul sãu ascuns, sinuos ºi schimbãtor ºi care a
creat mari zone de sãrãturi în Câmpia Buzãului.
Datele referitoare la exploatarea sãrii în zona Buzãului sunt foarte rare ºi complet
întâmplãtoare. Prima ºtire o avem din însemnãrile de cãlãtorie ale lui Francisc Sivori, (c.
1560? 1589) prieten apropiat ºi favorit al domnitorului Petru Cercel (1583-1585).
Bucurându-se de favorurile domnului, el a obþinut dreptul de a strânge veniturile din judeþul
Buzãu “ca vãmi pescãrii ºi ocne”. Într-un timp de mai puþin de doi ani a strâns “cam 40.000
de scunzi”1, sumã destul de mare pentru acele vremuri.
În zona Vrancei rezervele de sare se gãsesc de la Malurile Vintileancãi pânã la Valea
Sãrii, aici exploatarea s-a fãcut ºi se face încã în mare parte dezorganizat. Statutul special de
autonomie al þãrii Vrancei a determinat aici o exploatare localã, valorificatã prin comerþ cu
zonele vecine. La Valea Sãrii exploatarea era organizatã printr-o minã localã unde lucrau
sãpãtori din satele vecine. Meºteºugul s-a practicat pânã anul 19472.
Pentru a menþine preþul la sare, încã din secolul al XVII-lea domnii încep reglementarea ºi limitarea exploatãrii populare. Aceasta, consta în introducerea sãrãritului ºi
pazei malurilor cu sare.
În judeþul Buzãu, Rm. Sãrat ºi fostul Saac, locuitorii aveau dreptul sã taie sare numai
pentru trebuinþele casei lor, în schimbul unei mici contribuþii numitã “sãrãrit” sau “sãrãritul
munþilor”, perceputã de “sãrari”.
ªtirile în legãturã cu acest fel de exploatare sunt târzii, din a doua jumãtate a sec. al
XVII-lea, dar ele aratã o stare de lucruri mult mai veche. Acest drept îl avea populaþia
sãteascã - chiar ºi þiganii - plãtind în schimb darea de 44 de bani pe an. Aceastã dare urcã în
secolul urmãtor la 66 bani3. Iatã ce spune o condicã din 1700 a domnitorului Constantin
Brâncoveanu cunoscut pentru fiscalitatea practicatã “sã se scrie sãrãritul pre la sate ot sud
Râmnic i ot sud Buzãu i ot sud Saac, care au obiceiul de dau sãrãrit, pentru cãci sunt ei slobozi
de iau sare den munþii accia de sare de acolo. Deci sã aibã a se scrie pre toþi oamenii...au fie slu149
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jitori, au birnici, au dãrãbanþi, au scutelnici, au cãlãri i pedestri, au popi diiaconi, cãlugãri, au
þigani sau mãcar ce fel de om ar fi, de nume câte bani 44”.
Erau cazuri când se dãdeau ºi scutiri: Grigore Ghica (1660-1664; 1672-1673) într-un
document din 6 august 1662 - scuteºte 15 oameni ai Mãnãstirii Unguriu (jud. Buzãu) între
altele ºi de sãrãrit. De asemenea, Duca Vodã (1673/1678) într-un document din 7 ianuarie
1674 ºi apoi ªerban Cantacuzino (1678-1688), într-un document din 11 mai 1687, iartã de
“sãrãrit” slobozia mãnãstirii Bradu (jud. Buzãu), despre care zice: “sã fie în pace ºi slobozi de
sãrãrie, iar sãrarii sã se fereascã de slobozie”. Totuºi ºi cei scutiþi erau obligaþi sã plãteascã
sãrãritul în unele împrejurãri, cum spune aceeaºi condicã de porunci a lui Brâncoveanu ºi
aratã motivul “pentru cã fiind estimpul al treilea an, (înoirea domniei) s-au socotit sã dea cu toþii
ºi ertaþi ºi neertaþi”. O poruncã domneascã din 1784, vorbeºte despre paza malurilor cu sare
care se fãcea de cãtre “oamenii cãmãraºilor de ocne” ... ca sã “nu facã risipã ºi sã iae sare cu
carul sau cu calul, afara numai din cei ce plãtesc sãrãritul, care sunt stiuþi, însa ºi aceea sã aibã
voie a lua numai cu traista, pentru trebuinþei casei lor....sã iae de la dânºii mielul hârºie (blana
unui miel) caºul ºi 6 oca de lânã sau câte 5 taleri de la cine nu va avea de acelea”. Iar cine va fi
prins furând “sau cu carul sau cu calul”, “vitele toate sã le iae de gloabã, iar pe oameni, dupã
obiceiu, prin ºtirea dumnealor ispravnicilor sã-i trimitã la pedeapsa ocnei”4. Un alt document
din 17 februarie 1813 precizeazã cã aceastã platã în naturã se lua “de la mocanii cei ce sunt
cu oile, dupã obiceiul lor” - dovedind o stare de lucruri foarte veche. Este clar cã în vremurile
vechi exploatarea popularã a “malurilor de sare” se fãcea numai pentru nevoile proprii ale
membrilor obºtilor þãrãneºti ºi ale pãstorilor. Mai târziu economia în bani ºi comerþul fiind
în creºtere, s-a nãscut primejdia pentru fiscul domnesc ca acest drept popular de exploatare
a sãrii sã fie folosit cu scopuri comerciale ºi de aici provin restricþiile amintite mai sus.
La 13 ianuarie 1830, Obºteasca Adunare emitea un ordin prin care se aducea la
cunoºtinþã ispravnicilor din judeþe cã vãmile ºi ocoalele din Principate au fost luate în arendã
ºi era fixat preþul exploatãrii sãrii la “7 lei suta de oca, la gura ocnei, fiind liber, sã cumpere
oricine”. Mãsurile numeroase luate de domnie nu au împiedicat furtul de sare care este
frecvent consemnat de documente ºi anume într-un document din 1831, 4 august, - vãtaful
Plaiului Pârscov înºtiinþa isprãvnicia de Buzãu despre atacul dat de locuitorii din plaiul
despre Buzãu (Bâsca Rosiliei, Beceni, Nehoiaºu, Nehoiu, Valea Boului ºi Muscelul) înarmaþi
cu topoare ºi sape la Malul Sãrii - Înfundata ºi despre luarea cu forþa a unei cantitãþi mari de
sare5. Un document din 9 mai 1867, aratã cã Procuratura buzoianã primeºte copia raportului îngrijitorului de la localitãþile sãrate despre furtiºagul de sare de la Bisoca, raport ce
implicã locuitorii din Vintilã-Vodã6.
O mulþime de documente vorbesc despre astfel de furturi (la 12 noiembrie 1868 la
Bisoca, 1881 la Sãruleºti, 1894 la Nehoiu, 1910 la Trestia, º.a.) fapte uºor de realizat, întrucât
scoaterea sãrii de o calitate superioarã se fãcea foarte uºor. Extinderea comerþului prin sistemele de prãvãlii ºi mai târziu magazine au redus exploatarea sãrii din maluri preferânduse sarea pisatã, dat fiind preþul ei destul de scãzut. În vremurile de restriºte (cele douã
rãzboaie mondiale), când comerþul era tot mai greoi, oamenii s-au întors la vechile metode
de scoatere a sãrii. Exploatarea popularã a sãrii se practicã ºi astãzi. Bulgãrii de sare scoºi cu
târnãcopul, toporul sau cazmaua din malurile de sare sunt folosiþi la hrana animalelor sau
pregãtirea furajelor. Apa din murãtori este folositã pentru prepararea murãturilor
(pãtlãgele, varzã, fructe) pentru iarnã; pentru prepararea brânzei, pentru sãratul cãrnii sau
pentru prepararea hranei zilnice. În fiecare localitate existã reþete precise de folosire a apei
sãrate în funcþie de salinitate. De exemplu la :
- Beciu (com. Scorþoasa) - izvorul se gãseºte în mijlocul satului, raportul este - o
galeatã de saramurã la 2 gãleþi de apã dulce - pentru muratul verzei ºi pentru murãturi (informator Nicolae Manea- 73 ani)
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- la Chilii (comuna Chilii) - groapa se gãseºte la 250 m de sat, lângã ºosea - raportul
este de o galeatã cu saramurã la o gãleatã cu apã dulce la murãturi ºi varzã “dupã gust” (informator Rãduþã Dumitru - 55 ani ºi Bãlan Stana - 62 ani)
- La Muscel (com. Pãtârlagele), pentru prepararea murãturilor raportul este de 2 la
3. Pentru prepararea cãrnii la Crãciun se foloseºte numai saramurã ºi sunt necesare 3-4 zile
de pãstrare a cãrnii în saramurã (informator Dumitru Victor - 68 ani)
- Malul Alb (com. Pãtârlagele), pentru murãturi ºi varzã se foloseºte raportul de 1 la
6 iar pentru sãratul cãrnii o zi þinut la saramurã este suficient (informator Dumitru Victor 68 ani)
Sfârlacul (sarea cu pãmânt) este folositã la sãratul apei din jgheaburile pentru vite aceastã metodã este practicatã mai ales de neputincioºi (bãtrâni ºi bolnavi - informator
Vasile Stan - 72 ani)
“Apa de leac” care se gãseºte în gropile urât mirositoare ce nu scad niciodatã - are un
procent mare de sare, sulf ºi oxizi de fier. Efectul ei terapeutic este binecunoscut ºi practicat
din vechime. Tratamentul constã în bãi cu apã caldã sau rece având efect asupra reumatismului, rãnilor deschise, cicatricilor, hemoroizilor, ulceraþii, mãtreaþã, º.a. În afara localnicilor tratamentul (în general de 2 sãptãmâni), este fãcut ºi de rudele, prietenii ºi persoane
care în timp s-au convins de eficacitatea lui (informator Mitoc Dumitra - 61 ani - Muscel ºi
Nica Dumitru - 57 ani - Colþi). Condiþiile rudimentare în care se practicã bãile (în cãzi sau
butoaie), distanþa mare de localitate a acestor gropi, apoi depãrtarea de oraº ºi de ºosele, fac
ca folosirea apei de leac sã fie puþin cunoscutã, iar tratamentul sã rãmânã într-o formã rudimentarã.
Problema “sãrii ºi a sãrãritului” - printr-o analizã complexã, aruncã o nouã luminã
asupra istoriei noastre sociale, economice ºi politice7.
Doina Ciobanu

Note
1. ***Cãlãtori strãini despre þãrile române, vol. III,
1971, p. 28
2. Informator Moº Nemuþ - 90 ani fost sãpãtor în
minã
3. Aurora Ilieº, ªtiri în legãturã cu exploatarea sãrii în
Þara Româneascã pânã în veacul al XVIII-lea, în Studii ºi
materiale de Istorie Medie, vol. I, 1956, p. 155-194
4. Aurora Ilieº, op. cit., p. 155-197

5. Arhivele Statului Bucureºti, Documente privind
exploatarea sãrii în Þara Româneascã, 1800-1850, vol.
Doc. 353, p. 487
6. Arhivele Statului Buzãu, dosar 221/1867
7. Doina Ciobanu, Exploatarea sãrii în perioada
marilor migraþii (sec. I-XIII e.n.) în spaþiul CarpatoDunãrean, Buzãu 2002, p. 87-123
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Sisteme de transport ºi de comercializare tradiþionalã a sãrii

Transportul ºi comercializarea tradiþionalã a sãrii constituie o componentã esenþialã a
vieþii comunitãþilor umane ºi din arealul nostru cultural. Se poate vorbi astfel de ceea ce tot
mai mulþi autori numesc “drumurile sãrii”.
Drumurile sãrii fac parte din categoria mai largã a drumurilor strãvechi, tradiþionale.
Dar aceste drumuri ale sãrii s-au format cu timpul oarecum independent de alte cãi sau itinerarii economice, multe dintre ele fiind considerate conexe drumurilor pastorale. Pe unele
trasee principale de altfel, chiar coincideau, pe altele secundare fãceau anumite joncþiuni.
Unii etnografi susþin însã cã nu trebuie sã se confunde drumurile sãrii cu drumurile pastorale, primele având un caracter net economic, de cãi de negoþ, celelalte un caracter itinerant, de cãi de acces la pãºunea din munte sau luncã, chiar dacã uneori drumurile pastorale
constituiau ºi matca unor drumuri de negoþ pentru bâlciurile, iarmaroacele ºi târgurile de pe
traseele lor.
Printre cãile mai avantajoase pentru transport ºi comerþ tradiþional se numãrã ºi
râurile urmãrind trasee intra ºi extracarpatice ; pe cursurile lor au fost transportate de-a lungul secolelor, produse deficitare în unele zone, cum au fost sarea sau lemnul, ºi mai greu de
cãrat cu cãruþe, care sau alte mijloace de transport în unele zone cu cãi de acces terestre greu
practicabile ºi mai costisitoare.
În Þara Românescã medievalã, existând mai multe puncte de exploatare a masivelor
de sare - ºi traseele terestre ale drumurilor sãrii erau diferite, coborând spre Dunãre; unul
de-a lungul Oltului pânã la Caracal, de unde se ramifica în câteva drumuri secundare care
ajungeau fiecare în parte la Bechet, Corabia ºi Islaz; o altã ramurã a drumului ducea prin
Craiova la Calafat. Pe dreapta Oltului, pornea drumul de la Ocna Mare continuând prin
douã ramificaþii spre Zimnicea ºi Giurgiu. Din dreptul ocnelor de sare aºezate în bazinul
Teleajenului ºi al Prahovei, coborau drumuri spre Dunãre, la Giurgiu, la Slonul de la Greaca,
la Olteniþa, spre bãlþile Cornãþelului, spre Cãlãraºi ºi Brãila.
În Transilvania, se remarcã detaºat un drum strãvechi al sãrii, care cobora pe Mureº
de la Uioara spre Alba Iulia ºi Deva, iar de aici spre Ilva, Lipova ºi Arad; se desprindeau apoi
douã drumuri secundare, unul dintre ele paralel cu râul Streiul pãtrundea adânc în satele de
munte din Þara Haþegului ºi altul paralel cu apa Cernei care pãtrundea în Þara Pãdurenilor.
Dacã exploatarea sãrii era riguros organizatã ºi supravegheatã de autoritãþile fiecãrei
provincii istorice româneºti, prin arendaºii exploatãrilor, “contraccii ocnei”, de obicei aceºtia nu neguþãtoreau direct sarea extrasã ci o vindeau “chirigiilor”, care transportau ºi revindeau pietrele de sare, bulgãrii, bulzurile sau bolovanii. Prin cãmãraºul ocnei, care era
reprezentantul autorizat al eforiei exploatãrilor, se vindea la gura ocnei sarea, fie contraccilor, fie chirigiilor în acord cu prevederile acelui Otcup al ocnelor. Chiriagiii se diferenþiau
dupã modul în care transportau sarea în: spãtari sãrari, care cãrau sarea pe spate în desagi;
cãlãreþii sãrari, care cãrau sarea în coºuri de nuiele, plase din funii împletite sau desagi, pe
cai de povarã, cãruþaºi sãrari care transportau bulgãrii de sare în care, cãruþe mari sau mici
ºi plutaºii sãrari care transportau sarea cu plutele pe apã.
Spãtaºii ºi cãlãreþii sãrari transportau sarea mai ales pe drumurile de sub munþi, prin
satele de la poalele lor, pe plaiuri ºi pe poteci puþin cunoscute. Cei mai necãjiþi erau desigur
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spãtaºii sãrari care obiºnuiau sã ducã sarea cu piciorul prin coclauri de munte, prin desiºurile
pãdurilor.
Cea mai largã categorie de chirigii erau cãlãreþii sãrari numiþi în documentele vechi ºi
cãlãreþi de sare. Ei transportau sarea pe drumuri sau poteci, bulzuri sau bulgãri purtaþi în
desagi, lese sau coºuri din nuiele sau plase din funii, cumpãnite peste cai de munte (sau
catâri). Aceste plase ºi harnaºamentul animalelor de povarã erau adaptate transportului special. Încãrcãtura era acoperitã cu þoluri sau alte þesãturi pentru a apãra bulgãrii sãrii de
ploaie, burniþã, ceaþã sau rouã. Cãlãreþii sãrari erau bine organizaþi ºi când transportau în
caravane, aveau în fruntea lor un staroste. Uneori, apãreau ºi incidente între cãlãreþii sãrari
ºi paznicii plaiurilor Carpaþilor.
Prin intermediul acestor chirigii ai sãrii se aprovizionau satele ºi pãstorii din zonele de
sub munte în Transilvania, Banat, Oltenia, Muntenia, Moldova, Maramureº; multe drumuri
treceau prin zona de graniþã habsburgicã apoi austro-ungarã în epoca premodernã ºi modernã, precum ºi prin unele sate de pe versantele nordic ºi vestic ale Carpaþilor Meridionali,
între Jiu ºi Dunãre.
În Moldova, regiunea Buzãului, Râmnicului Sãrat, având sarea stratificatã la suprfaþa
solului, era lãsatã localnicilor ºi vecinilor în schimbul unei contribuþii, numitã “sãrãrit” sau
“sãrãritul munþilor”, sã extragã sau sã taie acest produs în folosul lor.
Transportul sãrii dinspre regiunile imediat submontane în zona de câmpie se realiza
pe aºa-numitele “drumuri de apã”, prin intermediul plutãritului. Plutãritul ca sistem ºi soluþie
tehnicã de transport este cel mai vechi mijloc de transport pe ape pentru toate categoriile de
produse economice ºi s-a practicat în unele zone pânã la mijlocul sec. XX. Despre cãrãuºia
pe ape, avem informaþii încã din primele secole ale primului mileniu d.Hr. când în Dacia
romanã, spre exemplificare, existau aºa-numitele colegii organizate pe teritoriul Transilvaniei, care se ocupau exclusiv cu transportul pe apã: colegiul luntraºilor-nautorum, colegiul
plutaºilor-dendrophorum ºi colegiul utricularilor. Aceºtia fãceau transporturi mai ales pe
Mureº, dinspre podiºul Transilvaniei spre Câmpia Panonicã. Luntraºii transportau mai ales
sare, plutaºii lemne, iar utricularii diferite produse pe un fel de platforme sub care se legau
burdufuri de piele umplute cu aer.
Vechimea transportului sãrii pe apã este atestatã în perioada medievalã de documentele cancelariei regilor maghiari; aflãm cã la 1222, regele Andrei al II-lea reglementa
astfel transportul sãrii: “Andrei, din mila lui Dumnezeu, regele Ungariei, Dalmaþiei,
Croaþiei...am mai îngãduit ziºilor fraþi [cavalerilor teutoni] sã þinã liber pe râul Olt ºase nãvi, pe
râul Mureº alte ºase, care sã ducã sare prin tot regatul nostru la mers în jos, iar la venit în sus sã
aducã alte lucruri”. Un alt document din 1233, reglementa preþurile cu care se comercializa
sarea: “Iar preþurile sãrii sunt acestea: pentru fiecare tyminus [zece mii de pietre de sare] sã se
plãteascã bisericilor 8 mãrci ... iar pentru bolovanii de sare de apã [transportatã pe apã] mai
mari, datorãm mãnãstirii din Igriº 26 mãrci pentru fiecare tyminus, iar bisericii din Arad 25
[mãrci], deasemenea pentru fiecare tyminus. Iar pentru bolovanii de sare terestrã [transportatã
cu carele] vom da o marcã pentru o sutã de pietre de sare”. Cãlãtorii strãini aflaþi în trecere
pe meleagurile româneºti aduc ºi ei unele mãrturii legate de transportul sãrii. Marele cãrturar umanist de origine românã Nicolaus Olahus, la mijlocul secolului XVI mãrturisea: “sarea
care se sapã ºi se taie în Transilvania obiºnuieºte sã fie transportatã cu luntrea pe cele douã râuri
Mureº ºi Someº pânã la râul Tisa ºi de aici sã fie distribuitã ºi datã în vânzare prin toatã Ungaria.
Iar cea din Maramureº este cãratã, parte în care trase de 16 boi ºi mai bine, parte în nãvi pânã
în pãrþile de sus ale Ungariei”. Deasemenea, Anton Verancsics, în prima jumãtate a secolului
XVI afirma cã: “Arieºul are un curs navigabil de-abea patru mile ungureºti de la oraºul Turda
pânã la Mureº. Someºul îl are cu mult mai lung de la oraºul Dej pânã la Tisa (ºi un oraº ºi
celãlalt sunt vestite prin ocne) ºi bolovanii de sare sunt transportaþi de pe acel râu al Arieºului
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spre Mureº ºi de pe Someº pe Tisa”.
Bella al IV-lea acordã cavalerilor ioaniþi în 1247 dreptul de a duce sare spre folosinþa
þãrii ºi a pãrþilor dinspre Bulgaria, Grecia ºi Cumania, din orice ocnã a Transilvaniei, iar
Ladislau al IV-lea, a întãrit capitlului din Alba Iulia dreptul de a lua douã treimi din vama de
sare de la Vinþu de Jos, sare purtatã pe apã, când coboarã pe Mureº cu luntrea.
Documentele medievale aratã cât de importantã era în trecut circulaþia ºi buna
gospodãrire a sãrii. Cronicarul cãlãtor francez Jean de Warvin - spre exemplu - consemna cã
Mircea cel Bãtrân ar fi clãdit cetatea Giurgiului plãtind pentru fiecare bloc de piatrã adusã
de pe malul drept al Dunãrii, câte un bloc de sare.
Pentru epocile premodernã ºi modernã (sec.XVIII-XIX), din informaþiile de arhivã,
cercetãri de teren ºi reminiscenþe folclorice, ni se confirmã deasemenea, existenþa a douã
drumuri principale pe apã, folosite de plutaºi pentru transportul bulgãrilor de sare: unul în
Câmpia Transilvaniei, altul între Carpaþii meridionali ºi Dunãre, primul pe Mureº, al doilea
pe Olt; cel de pe Mureº pornea de la Ocna Mureºului, cobora spre Alba Iulia, Deva ºi Lipova
ajungând la Tisa, iar cel de pe Olt, cobora de la Ocnele Mari spre Slatina, Caracal pânã la
Dunãre. În Moldova, plutele cu sare porneau de la Târgul Ocna, pe Trotuº, coborând pe apa
Siretului pânã la Dunãre. Etnograful I. Vlãduþiu, afirma cã pe Bistriþa moldoveneascã cu
plute coborau adesea ºi locuitorii din amonte iar uneori se transportau vite, mai ales boi ºi
cai, piatrã pentru construcþie ºi piatrã de var, diferite gresii, lânã, brânzeturi, sare ºi altele.
Alteori, de pe plutele vândute se obþineau banii pentru cumpãrarea din marile târguri a altor
produse ºi animale necesare.
Drumul transilvãnean al sãrii pe apã, era mai lung, bine amenajat pentru navigaþie,
prevãzut cu opriri din loc în loc, amenajate cu schele ale sãrii, unde se practica negoþul.
Tehnica specialã ºi ingenioasã cu care se construiau plutele folosite pentru transportul
sãrii, presupunea ridicarea unui pat de bârne cu cel puþin o jumãtate de metru deasupra
plutei, astfel încât umezeala sã nu altereze sau sã îngreuneze produsele transportate, ci dimpotrivã trebuiau sã fie aerisite continuu pe aceastã platformã suspendatã.
Orbán Balázs, precizeazã cã pe Valea Topliþei Mureºului Superior, exista un gater al
satului care tãia scânduri speciale pentru “vasele de sare”, lungi de 12 braþe.
Plutaºii sãrari mai transportau ºi sare zdrobitã sau chiar saramurã în butii sau fedeleºe
pe care o schimbau în naturã pe unele produse agricole deficitare (grâu, secarã, mei), dar
pentru cãrãuºie, mai ales pe distanþe mai mari de obicei, plutaºul primea platã sau dijmã.
Din punct de vedere etnic ºi social, majoritatea plutaºilor din Transilvania erau români
iobagi, dar practicau plutãritul ºi secuii din zona Mureºului ºi Oltului Superior, uneori formând echipaje mixte. Conscripþia Urbarialã Toplicza de la 1785, prevedea obligaþiile iobagilor români în plute pentru nobilimea maghiarã. Deasemenea, plutaºii erau obligaþi sã
plãteascã vamã în foarte multe locuri, de la care încercau uneori sã se sustragã, însã plutãritul era foarte bine organizat, existând ofiþeri însãrcinaþi cu supravegherea ºi buna rânduialã
a negoþului pe plute.
Pe lângã importanþa economicã, plutãritul integrându-se în activitatea comerþului, aºa
dupã cum afirma ºi istoricul N. Iorga, avea sensuri mult mai largi “constituind schimburi de
produse, dar ºi un schimb de cunoºtinþe, un fel de a uni între ele diferite naþiuni”.
Multã vreme, plutãritul într-adevãr fãcea parte din peisajul etnografic caracteristic
vieþii cotidiene, a zonelor cu ape mari din þara noastrã, fenomenul nefiind unic în aceastã
parte a Europei, cunoscut fiind ºi în Cehoslovacia ºi Polonia, generând forme proprii în cultura popularã din þãrile respective .
Cercetãrile etnografice recente de teren, au scos în evidenþã noi aspecte legate de
transportul ºi comerþul tradiþional al sãrii în zona Mureºului Superior ºi Vãii Gurghiului.
Socotind târgul ca loc de confluenþã economico-socialã ºi un prilej de comunicare
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între participanþii provenind din diferite zone învecinate, la târgul tradiþional de Duminicã
în comuna Deda, jud. Mureº, aflãm cã sarea în drob sãtenii o procurau de la secuii din Praid,
care o aduceau în trecut cu cãruþele cu coviltir, mai recent cu camioane sau maºini de teren,
fiind uºor identificabili comercianþii la strigarea prin sat “Hai la sare!”; unii cumpãrau ºi de
la Solovãstru sare la drob, pentru oi, dar aceea era neagrã, de mai slabã calitate ºi nu prea se
cãuta. În trecut, în locul sãrii foloseau saramurã adusã de la Sãcalu de Pãdure, sat aparþinãtor comunei Brâncoveneºti, pe care o transportau în fedeleºe ºi cu care stropeau fânul pentru animale, o foloseau în alimentaþie pentru prepararea mãmãligii, la murãturi ºi altele.
Saramura se mai transporta cu vase din doage ºi de la un izvor din hotarul satului Ruºii
Munþi cu satul Filea.
La Sãcalu de Pãdure, sat aparþinãtor com. Brâncoveneºti, aflãm de la un localnic faptul cã la murãtoarea din Pãdurea Sãcalului, la locul numit “Comorile”, erau amenajate cãsuþe
din bârne de 4 x 4 m, pentru fiecare dintre satele din vecinãtate: Dumbrava, Râpa de Sus,
Porceºti, Vãleni, Lueriu; fiecare sat avea câte douã zile pe sãptãmânã, program pentru
aprovizionare cu saramurã. Cãsuþele se þineau încuiate ºi erau deschise de câte un responsabil, cãmãraº al fiecãrui sat; la interior cãsuþele aveau câte douã fântâni zãgãzuite cu grinzi
de stejar ºi erau prevãzute cu câte un scoc (jgheab), prin care se scurgea în vasele din doage,
saramura. În perioada comunismului, cooperativele agricole din zonã îºi aprovizionau
grajdurile, saivanele, cu droburi de sare aduse de la Praid, la început cu cãruþele secuilor,
apoi cu camioanele.
Pe drumul de la Gurghiu la Ibãneºti Pãdure, sat aparþinãtor comunei Ibãneºti, ciobanii
relateazã cã se aducea sarea de la Praid de cãtre secui, pe drumul de la Remetea prin
Lãpuºna, pentru cã aceasta era consideratã de mai bunã calitate faþã de cea de la Orºâua
(Orºova), din apropiere, care e mai “spoioasã”.
La Ibãneºti, sãtenii mai sãraci nu cumpãrau ci sãpau sarea drob “pe gratis” la Orºova,
sat al comunei Gurghiu, fiind repartizate aici, pentru “exploatare” ºi la murãtoare, o parte din
satele de pe Valea Gurghiului. Cândva, sarea drob se aducea de secui, pe alt traseu, prin
Valea Gâtii dinspre Lãpuºna. Astãzi însã, se aduce de la Orºova, dar mai greu, în urma surpãrii unui deal, fiind mai dificil de sãpat droburi din munte. Mai aduc droburi de sare ºi
murãtoare de la Orºova doar cei care au cãruþe sau maºinã precum ºi unelte de sãpat, ceilalþi
sãteni cumpãrând-o de la magazin.
La Dulcea, sarea în drob se sãpa gratis ºi se aducea de la Orºova. Azi însã, localitatea
se aprovizioneazã prin secuii care o aduc de la Praid (pentru cã pe la Remetea se urcã greu).
Pentru a aduce sarea de la Orºova se întovãrãºeau mai mulþi sãteni, deoarece era nevoie de
unelte ºi forþã de muncã pentru sãpat în munte.
Exemplele prezentate mai sus reprezintã aspecte referitoare la exploatarea, transportul ºi comerþul sãrii, cu privire specialã la zona Mureºului Superior ºi a Vãii Gurghiului,
necesarã fiind în continuare cercetarea ºtiinþificã interdisciplinarã pentru a se putea elabora
un studiu comparativ cu alte zone, în care mai sunt prezente asemenea manifestãri saline
însoþite de fenomene etno - culturale interesante, care credem cã meritã sã intre în circuitul
ºtiinþific, contribuind astfel la o mai bunã cunoaºtere a fenomenelor legate de cultura ºi civilizaþia tradiþionalã.
Considerãm cã reconstituirea drumului sãrii este în mãsurã sã cartografieze traseele
urmate dealungul timpului prin folosirea sistemelor ºi tehnicilor tradiþionale de transport, cu
o pondere deosebitã în cadrul modelului comerþului popular în arealul carpatic ºi
extracarpatic, în mãsurã sã surprindã complexitatea fenomenului de circulaþie a valorilor de
naturã economicã în raport cu relaþiile interumane stabilite între participanþii la diferite
forme de manifestare etnoculturalã.
Dorel Marc
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Rutele parcurse de cãlãreþii ºi plutaºii sãrari (sec. XVIII-XIX)
(dupã: Vulcãnescu-Simionescu 1974)

Plutãritul (sec. XVIII-XIX)
(dupã: Vulcãnescu-Simionescu 1974)
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Exploatarea tradiþionalã a sãrii în Transilvania

Cercetarea etnograficã privind exploatarea tradiþionalã a sãrii în estul Transilvaniei,
demaratã de Muzeul Carpaþilor Rãsãriteni în cadrul unui proiect multidisciplinar, realizat în
colaborare cu Universitatea Exeter din Marea Britanie ºi cu mai multe muzee din þarã, cautã
sã rãspundã unor întrebãri neformulate ºi puþin atinse anterior în etnografia româneascã.
Campaniile de cercetare cu caracter etnografic realizate în anii 2003 - 2005 au avut ca
scop cunoaºterea modului în care sarea este perceputã de comunitãþile sãteºti, conturarea unui
"peisaj etnografic specific" pe care existenþa sau inexistenþa surselor de sare l-a creat în cadrul
comunitãþilor sãteºti, cât ºi consemnarea modalitãþilor tradiþionale de exploatare a surselor de
sare, de prelucrare ºi utilizare a acestora în gospodãrii, în viaþa de zi cu zi a sãtenilor.
În urma documentãrii efectuate de Muzeul Carpaþilor Rãsãriteni s-au conturat 4 mari
zone salifere în sud-estul Transilvaniei, 4 arealuri geografice în care s-au desfãºurat
cercetãrile etnografice în anul 2005, ºi anume: zona Reghin - Valea Gurghiului (localitãþile
Ideciu de Jos, Jabeniþa, Gurghiu, Orºova), zona Vãii Homoroadelor (localitãþile de pe valea
Homorodului Mic - Lueta, Mereºti, Jimbor, Mercheaºa; localitãþile de pe valea
Homorodului Mare - Comãneºti, Mãrtiniº, Sânpaul; localitãþile din zona de confluenþã a
celor 2 Homoroade - Rupea, Racoº), zona Bistriþa - Nãsãud (localitãþile Blãjenii de Jos,
Caila, Cepari, Dumitra, Figa, Mintiu, Sãrãþel, Sãsarm ºi Tãure) ºi zona Praid - Sovata Corund (localitãþile Corund, Praid, Ocna de Sus, Ocna de Jos, Sovata). Bineînþeles aceasta
este doar o etapã a întregului proiect, urmând a se efectua cercetãri etnografice privind
aceastã temã pe tot cuprinsul Transilvaniei, ºi apoi al þãrii.
Aceste zone s-au desprins din cadrul geografic general, captând atenþia cercetãtorilor,
datoritã prezenþei a numeroase surse de sare, din cele mai diferite, de la sãrãturi la izvoare, fântâni, bãlþi, lacuri ºi chiar munþi de sare. Din punct de vedere etnografic ele au trezit anumite
întrebãri, referitoare în primul rând la modalitãþile tradiþionale, populare de exploatare ale acestora, cât ºi la rolul pe care acestea îl joacã în viaþa comunitãþilor în cadrul cãrora se regãsesc.
Datoritã existenþei unor surse de sare variate ºi foarte diferite una de cealaltã, ºi
modalitãþile de exploatare ale acestora diferã de la o sursã la alta, dar, ceea ce este foarte
important este faptul cã ele nu diferã considerabil de la o zonã la alta, subliniindu-se astfel
încã o datã caracterul unitar al culturii populare româneºti. Din acest motiv tindem sã credem cã nici în alte zone ale Transilvaniei, ºi nici chiar în alte zone ale þãrii, nu pot interveni
diferenþe semnificative privind exploatarea acestor surse de sare sau amenajarea acestora.
În toate zonele cercetate au fost întâlnite toate tipurile de surse de sare amintite în
prealabil, subsolul având aici enorme rezerve de sare, plasate relativ aproape de suprafaþã,
existând în popor chiar credinþa cã aceeaºi vânã de sare leagã toate aceste zone între ele.
Deºi în unele localitãþi sarea s-a exploatat în mod organizat, cum ar fi de exemplu cazul minei
de sare de la Praid sau a celei de la Sânpaul º.a., în restul zonelor sursele de sare s-au
exploatat în mod tradiþional. Exploatarea popularã a sãrii s-a realizat, ºi se realizeazã ºi
astãzi, prin:
- “exploatarea la zi” sau scoaterea bulgãrilor de sare din malurile de sare gemã aflate
aproape de suprafaþa pãmântului. Aceasta este una dintre cele mai vechi modalitãþi de
exploatare a sãrii, care se practica la început cu unelte rudimentare, confecþionate din lemn,
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ca mai apoi sã se foloseascã unelte meºteºugãreºti, din fier. Astfel, locul târnãcopului din piatrã este luat de cel din metal, locul icurilor din lemn este luat de icurile de fier, maiurile (ciocanele) din lemn sunt ºi ele înlocuite cu baroºi din metal etc. Dar indiferent de tipul de
unealtã utilizat, aceastã modalitate este ºi astãzi practicatã de sãteni, fiind întâlnitã la Orºova,
Praid, Jabeniþa, Sãsarm etc. ei scoþând aceastã sare în special pentru a o folosi la animale.
- folosirea apei sãrate, numitã fie “murãtoare”, fie “saramurã”, fie “slatinã” sau “sare
lichidã” [magh. “viz so”], atât în alimentaþia umanã cât ºi în cea a animalelor, dar ºi ca leac
pentru unele boli.
- folosirea proprietãþilor curative ale apei ºi nãmolului sãrat în locul în care se aflã ele,
prin sãparea unor mici gropi lângã izvoare, în care se adunã apa, formând ochiuri de apã sãratã,
cum ar fi de exemplu la Comãneºti, jud. Harghita, sau prin bãi în lacurile cu apã sãratã, neamenajate, cum ar fi de exemplu la Jabeniþa, lacul cu nãmol aflat în locul numit “La Gureþe”.
- exploatarea prin pãºunat a sãrãturii1, care are loc de cele mai multe ori fãrã voia sãtenilor, animalele fiind cele care trag din instinct la sare.
- obþinerea sãrii fine prin fierberea ºi evaporarea apei sãrate
Identificarea surselor de sare de cãtre þãrani se face prin urmãrirea ºi recunoaºterea
diferitelor semne. Prezenþa sãrãturilor este uºor de recunoscut într-o zi însoritã datoritã
cristalelor de sare ce se depun la suprafaþa pãmântului. De asemenea, într-o zonã în care este
foarte multã sare, de regulã nu creºte vegetaþie obiºnuitã, ci cresc aºa numitele plante
halofile, care în popor au diverse denumiri, cea mai des întâlnitã fiind cea de “floarea sãrii”,
denumire pe care a cãpãtat-o datoritã gustului sãu sãrat.
O altã modalitate de a recunoaºte o zonã cu sare sau prezenþa aproape de suprafaþã
a unui izvor sãrat este urmãrirea animalelor scoase la pãºunat, care din instinct trag la sare.
În multe locuri însã se evitã apropierea animalelor de apa sãratã, deoarece, dacã o consumã
în cantitãþi mai mari, se pot îmbolnãvi iremediabil. Din acest motiv localnicii acestor zone
evitã sã le dea apã sãratã animalelor, preferând drobii de sare, cu mici excepþii, cazuri în care
cantitatea este foarte bine controlatã.
Chiar dacã astãzi localnicii cunosc aceste semne, ei nu au avut nevoie sã identifice
izvoarele de apã sãratã sau locurile cu sare gemã, deoarece în majoritatea zonelor ei le
cunosc de când se ºtiu pe ei înºiºi, moºtenindu-le de la pãrinþi ºi bunici, la fel cum au moºtenit ºi toate cunoºtinþele legate de acestea, ºi toate modalitãþile de exploatare ºi de utilizare a
sãrii pe care acestea o oferã.
Folosirea apei sãrate a devenit în majoritatea locurilor un obicei, o tradiþie, astfel
încât existã ºi astãzi gospodãrii în care sarea finã nu se foloseºte în alimentaþie, chiar dacã se
gãseºte în comerþ. Bãtrânii au învãþat sã aprecieze valoarea sãrii ascultând în copilãrie
poveºtile strãmoºilor care le relatau cât de greu era când accesul la sare sau la murãtoare era
interzis sau limitat. De asemenea ei au învãþat sã se descurce în gospodãrie cu apa sãratã, pe
care o considerã mai bunã ca orice sare din comerþ, un aliment preþios, un dar al naturii.
Mulþi dintre ei nu îºi pot imagina cum ar fi mâncarea sau ce gust ar avea murãturile dacã nu
ar fi preparate cu murãtoare.
Datoritã importanþei pe care a cãpãtat-o apa sãratã în tradiþia locurilor, în majoritatea localitãþilor am întâlnit fântâni amenajate cu grijã, unele dintre ele fiind ºi astãzi
încuiate ºi pãzite. În unele locuri, cum este ºi cazul localitãþii Lueta, jud. Harghita, apa sãratã
este consideratã aliment, motiv pentru care fântâna ºi casa fântânii sunt îngrijite foarte atent,
fântâna este permanent încuiatã, este curãþatã în fiecare zi, ºi este sfinþitã de Boboteazã, ca
ºi casele localnicilor.
S-au identificat diferite tipuri de fântâni, astfel încât ele pot fi grupate pe 3 categorii:
fântâni neamenajate, sub forma unor bãlþi de apã sãratã, sãpate de localnici, de unde aceºtia
îºi iau necesarul de saramurã; fântâni parþial amenajate, care au aspectul unor fântâni de apã
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dulce, fiind uneori chiar acoperite; fântâni cu casã, adevãrate monumente etnografice, care
respectã tehnicile de construcþie arhaice ale zonei, fiind mãrturii vii ale tradiþiei ºi culturii zonei.
O fântânã de slatinã se amenajeazã în general în mod asemãnãtor cu cea de apã
dulce. Dupã stabilirea locului în care avea sã se construiascã fântâna, loc în care izvorul avea
un debit mai mare, se sãpa o groapã de adâncime considerabilã. În unele zone aceasta nu
depãºeºte 3 metri, din cauzã cã meºterii au dat de sare gemã ºi astfel s-au oprit. O astfel de
fântânã întâlnim la Ideciu de Jos, jud. Mureº. Dupã sãparea gropii, pe fundul acesteia, dacã
nu se dã de sare gemã, se pune prundiº, pentru a filtra apa. De la fundul fântânii ºi pânã la
suprafaþã pereþii se acoperã cu scânduri, încheiate la colþuri în “pociungi” sau “ºoºi” de stejar. Între pereþii de lemn ai fântânii ºi peretele de pãmânt se pune uneori prundiº, pentru a
filtra apa care ar putea pãtrunde în interiorul fântânii. Aceastã tehnicã de a construi o fântânã de murãtoare ne-a fost relatatã de Cristea Toader (n. 1946, satul Jabeniþa)2 care a reamenajat fântâna pãrãsitã de la marginea localitãþii Jabeniþa.
Unele fântâni au în loc de pereþi, în adâncime, un trunchi de stejar, scobit la mijloc,
care atestã totodatã ºi vechimea lor, cum este cazul fântânilor de pe Valea Homoroadelor,
de la Lueta, Mereºti sau Mãrtiniº.
Construcþiile ce adãpostesc fântânile pot fi considerate adevãrate monumente arhitecturale, ele respectând tehnicile tradiþional - arhaice de construcþie utilizate la casele
arhaice monocelulare stând ca dovadã a tehnicilor de construcþie utilizate de meºterii zonei
în cele mai vechi timpuri, satele ºi localitãþile cercetate având acum case noi, care nu mai sunt
construite tradiþional. Rolul lor era însã multiplu. În primul rând ele reprezentau adãpostul
fântânilor de apã sãratã, ferindu-le de mizerie ºi de pericolul accidentelor, cât ºi de degradare.
Apoi ele aveau rolul de a limita accesul persoanelor la apa sãratã în timpul stãpânirii.
Astfel, temelia caselor fântânilor respectã tehnica de construire a temeliilor din faza
arhaicã a arhitecturii populare, prin aºezarea pe bolovani mari la colþuri a patru temeie, pe
care se sprijinã întreaga construcþie, ºi care se consolidau dedesubt cu pietre de râu. Acestea
erau îmbinate la capete în cruce. În ceea ce priveºte pereþii construcþiilor, cei mai vechi sunt
alcãtuiþi din bârne aºezate în cununi orizontale ºi îmbinate la capete în “cheotori” sau “cheie
bãtrâneascã”. Aceasta este cea mai veche tehnicã de construire a pereþilor întâlnitã la aceste
fântâni. O parte din fântânile care au case din lemn sunt construite dupã tehnici mai noi, bârnele cioplite în patru feþe ale pereþilor fiind îmbinate la capete în “dinþi de lup” sau “coadã
de rândunicã”. Mai existã douã categorii de fântâni, cele cu casã din scândurã ºi cele cu casã
din beton sau cãrãmidã, care sunt noi ca tehnici de construcþie, dar care au fost ridicate pe
locul vechilor case ºi respectã planul lor iniþial.
Acoperiºurile construcþiilor sunt construite în una, douã sau în patru ape, fiind
acoperite cu diverse materiale: ºindrilã, þiglã (majoritatea), scândurã, carton gudronat,
tablã, beton.
Faptul cã fântânile de apã sãratã au fost adãpostite în construcþii monocelulare de
tipul caselor arhaice dovedeºte importanþa pe care au avut-o din cele mai vechi timpuri în
viaþa de zi cu zi a comunitãþilor de care aparþin. Ele sunt construcþii de sine stãtãtoare, aflându-se în proprietatea comunitãþii sãteºti din cele mai vechi timpuri. În timpul ocupaþiei austro-ungare accesul la apa sãratã era limitat, fiecare familie având dreptul sã ia o cotã parte
de apã, în funcþie de numãrul de persoane ºi numãrul de animale din gospodãrie. Fântânile
erau încuiate ºi pãzite, apãrate de hoþi. Dar chiar ºi înainte ºi dupã aceastã stãpânire existã
dovezi cã aceste fântâni erau încuiate, întreþinute ºi pãzite de cãtre un sãtean, având un program de funcþionare bine stabilit, pe care îl respectau toþi sãtenii. Ele erau prevãzute cu
încuietori din lemn, de tipul celor arhaice, întâlnite la casele bãtrâneºti. Acestea erau compuse dintr-un zãvor din lemn, prevãzut cu mai multe limbi, care reprezentau un cod, pe care
numai administratorul fântânii îl cunoºtea, ºi care se deschidea printr-un orificiu decupat în
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bârna din dreptul încuietorii. Un astfel de zãvor se mai întâlneºte astãzi la Corund, majoritatea fântânilor având astãzi încuietori metalice sau nefiind încuiate.
Scoaterea apei sãrate din fântânã se realiza cu gãleþi din lemn, care erau fie prevãzute cu niºte cozi lungi de circa 2,5 metri, fie erau agãþate de aºa numitele “rude”, cârlige
din lemn. Apa sãratã are o densitate mai mare decât apa dulce, astfel încât se lasã la fundul
fântânii, motiv pentru care trebuie agitatã înainte de a fi scoasã. În acest sens foloseau cozile
lungi ºi cârligele. Apa sãratã este puternic corozivã, motiv pentru care atât fântâna, cât ºi casa
care o adãposteºte ºi inventarul fântânii (gãleþi, cârlige etc.) erau confecþionate din lemn.
Apa sãratã se transporta ºi se depozita în ciubere, tot din lemn, cu cãruþele sau în cofe duse
în mânã, pentru cantitãþi mai mici. Ciuberele, numite local ºi “soscsobán” [magh.] sau putini
erau confecþionate din doage de lemn, legate cu 2 sau 3 reþele de cercuri de alun, închise la
ambele capete, având o singurã deschizãturã în partea superioarã, prin care se introducea ºi
se scotea apa sãratã, ea fiind la rându-i prevãzutã cu un capac. Acestea aveau o capacitate
mare, de circa 60 de litri, ºi aveau un loc aparte unde se þineau pânã se goleau.
Utilizarea apei sãrate în gospodãrie
Cea mai importantã utilitate a apei sãrate, din punct de vedere etnografic ºi nu
numai, este cea a utilizãrii sale în alimentaþie, componentele sale chimico - fizice constituind
elemente indispensabile existenþei vieþii. În acest context pot fi urmãrite douã aspecte, ºi
anume utilizarea apei sãrate în alimentaþia oamenilor ºi utilizarea apei sãrate în alimentaþia
animalelor.
Chiar dacã în majoritatea zonelor unde existã fântâni de apã sãratã existã ºi
zãcãminte de sare gemã în subteran, acestea, de cele mai multe ori, se aflã la o adâncime
greu de exploatat în mod tradiþional. Dar chiar ºi în cazul zãcãmintelor de sare care sunt
aproape de suprafaþã intervin anumite aspecte care au îngreunat exploatarea acestora, cel
mai important dintre acestea fiind interzicerea exploatãrii sãrii geme de cãtre populaþie dea lungul istoriei.
De asemenea ne-am pus o întrebare foarte simplã: de ce ar fi exploatat oamenii
sarea gemã, cu unelte primitive ºi tehnici grele, când aveau la îndemânã apa sãratã, a cãrei
utilitate este aceeaºi, ºi pe care o cunoºteau? Rãspunsul la aceastã întrebare l-am gãsit pe
parcursul cercetãrilor de teren. Oamenii de rând, þãranii, nu au exploatat sarea gemã, chiar
dacã aceasta existã în majoritatea localitãþilor, tocmai datoritã faptului cã au gãsit utilitatea
apei sãrate, care era mult mai uºor de exploatat ºi de folosit, în special în scopul sãu principal, în alimentaþie.
Pentru a utiliza sarea gemã în alimentaþie aceasta trebuie sã treacã prin mai multe
faze costisitoare de prelucrare. Pe când apa sãratã, “sare lichidã” cum este ea denumitã în
unele zone, este la îndemâna oricui, gata sã fie folositã în prepararea oricãrui aliment.
Astfel, folosirea apei sãrate în alimentaþie s-a transmis din generaþie în generaþie,
supravieþuind pânã în zilele noastre, devenind chiar o tradiþie a zonei. Localnicii zonelor
cercetate folosesc apa sãratã la prepararea alimentelor, mãsura fiind stabilitã în general dupã
gust, cu ajutorul lingurii de lemn sau a mai noii linguriþe de cafea. Cantitatea de apã sãratã
adãugatã la mâncare se decide ºi în funcþie de felul de mâncare ºi de cantitatea gãtitã, astfel
încât nu existã reþetare prestabilite. Apoi mai este un criteriu foarte important, ºi anume
tãria apei sãrate, concentraþia sa, care diferã din loc în loc, astfel cã ºi reþetarele pot diferi în
funcþie de aceasta.
Apa sãratã se foloseºte în loc de sare finã ºi la coptul pâinii. De regulã se stabileºte cantitatea de apã sãratã pentru o anumitã cantitate de apã dulce, în funcþie de
tãria apei sãrate. Astfel, în unele zone se adaugã la 10 l de apã dulce 1 l de apã sãratã,
dar la Lueta se adaugã la 4 l de apã dulce 1 l de apã sãratã, sau 1 dl (100ml) de apã
sãratã la o pâine. Existã ºi unele panificaþii care preparã pâinea cu apã sãratã, luând în
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general apã sãratã fie contra-cost, fie în schimbul produselor obþinute.
Una din cele mai importante proprietãþi ale apei sãrate, ºi a sãrii în general, este cea
de conservare. Din acest motiv, apa sãratã este folositã în principal la conservarea murãturilor, de unde ºi denumirea de “murãtoare” sau “saramurã”. ªi în acest caz existã reþetare
în funcþie de tãria apei, dar la 10 l de apã dulce se adaugã în general 1 l de apã sãratã. Astfel
se conservã varza, castraveþii ºi alte murãturi.
Apa sãratã se foloseºte ºi la prepararea caºului, caºcavalului, a brânzeturilor în general. Fiecare cioban are tehnicile sale de a prepara brânzeturile, dar apa sãratã este folositã
ºi de multe fabrici din zonã, ale cãror reþete nu le-am putut afla. Telemeaua se preparã tot
cu apã sãratã, dar totodatã ea se þine peste varã în apã sãratã, ca sã nu se strice. Ea se
desãreazã doar când se serveºte, þinându-se maxim 1 zi în apã dulce, în funcþie de cât de
sãratã se doreºte a fi la servire. Apa sãratã conservã foarte bine orice aliment, menþinându-l
proaspãt ºi menþinându-i gustul.
Cel mai mare consum de apã sãratã se înregistreazã însã, în toate zonele cercetate,
în prejma Crãciunului, la tãierea porcilor. Atunci fiecare gospodar ia o cantitate mult mai
mare decât cea obiºnuitã de apã sãratã, deoarece la prepararea cãrnii ºi a slãninii nu
foloseºte alt fel de sare. Astfel, dupã tãierea porcului, carnea, oasele ºi slãnina se þin 1 - 2 zile
în apã sãratã, care le curãþã foarte bine de sânge. Aceasta se schimbã periodic, pânã ce
rãmâne curatã, fãrã sânge. Apoi carnea ºi slãnina se pun la afumat. Slãnina, dupã ce s-a þinut
o anumitã perioadã la fum, se scoate ºi se pune iar în apã sãratã. Astfel se þine pe parcursul
întregii veri, pentru a nu se strica. Ea nu va deveni mult prea sãratã, deoarece, spun localnicii, ea nu îºi ia mai multã sare din apã decât are nevoie.
O altã funcþionalitate a apei sãrate, o exploatare în adevãratul sens al cuvântului,
este folosirea ei la obþinerea sãrii fine. Prin fierbere din apa sãratã se poate obþine sare finã,
foarte albã, ºi concentratã. Pe vremuri, când exploatarea liberã a sãrii geme era interzisã ºi
sarea era mult prea scumpã, oamenii au recurs la fierberea apei sãrate, fãcând troc cu sarea
finã astfel obþinutã. Este ºtiut faptul cã în zonele salifere pãmântul este slab roditor, agricultura ºi pomicultura fiind slab dezvoltate. Astfel a apãrut necesitatea procurãrii de hranã, în
special de grâne ºi porumb, în schimbul cãrora se dãdea sarea finã obþinutã din fierberea apei
sãrate. În unele zone însã, cum ar fi Lueta, sarea finã se obþine pe cale naturalã, cristalizatã
pe ciuberele în care se depoziteazã apa sãratã, ea se rade ºi se foloseºte ca sare finã de masã.
Dar nu numai oamenii au nevoie de sare, ci ºi animalele. Acestea trebuie sã acumuleze în
organism o anumitã cantitate zilnicã de sare, pe care o iau de regulã din alimentele pe care
le consumã. Dar de obicei aceastã sare nu este îndestulãtoare, astfel încât oamenii se vãd
nevoiþi a le asigura animalelor cantitatea zilnicã necesarã de sare. În cele mai multe zone
cantitatea de sare se asigurã prin poziþionarea unui drob de sare în ieslea animalelor, sau la
stânã pe suporþi special amenajaþi, pentru ca acestea sã o poatã linge. Ele de regulã nu consumã mai multã sare decât au nevoie.
În zonele lipsite de sare gemã, dar în care existã apã sãratã, oamenii au recurs la
folosirea acesteia în prepararea hranei animalelor. Astfel, fânul sau otava cu care se hrãnesc
animalele se stropesc cu apã sãratã, ceea ce le menþine ºi proaspete ºi nu se stricã, nu
mucezesc. De asemenea, în troaca porcilor se adaugã câte o canã de apã sãratã pe zi la mâncare, pentru a ajuta la digestie ºi a le face poftã de mâncare.
Unii localnici îºi adapã animalele cu cantitãþi mici de apã sãratã, din troci special
amenajate. Acestea sunt alcãtuite dintr-un trunchi de copac, cu patru picioare, care are mai
multe crestãturi, scobituri, fiind montate la înãlþimea animalelor care se adapã din ele.
Trocile se umplu cu apã sãratã iar animalele sunt lãsate sã lingã aceastã apã, astfel asigurându-i-se o cantitate suficientã de apã fiecãrui animal.
O altã proprietate importantã a apei sãrate este cea curativã, care este exploatatã de
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localnicii zonelor cercetate atât pentru tratarea bolilor la oameni cât ºi la animale. Cea mai
des întâlnitã utilizare a apei sãrate în acest scop, în cadrul gospodãriei, este pentru tratarea
rãcelilor, prin gargarã cu apã sãratã, sau a “aburelilor”, care se fac prin fierberea apei sãrate
ºi inspirarea aerului salin. În multe locuri bãtrânii adaugã o cantitate de apã sãratã, de regulã o parte, la apa de baie, atât la copii cât ºi la adulþi, pentru întãrirea organismului, sau
pentru tratarea reumatismului ºi pentru combaterea oboselii.
Apa sãratã ºi nãmolul sãrat se folosesc ºi la tratarea animalelor din gospodãrie, acestora aplicându-li-se frecþii sau comprese cu apã sãratã încãlzitã sau rece, fie pe spinare, în
special la cornute, pentru a le scãpa de paraziþi, fie pe picioarele rãnite.
Pe lângã fântânile ºi izvoarele de apã sãratã existã în cele mai multe zone ºi mici
bãlþi, naturale sau artificiale, sãpate de localnici, ºi chiar lacuri, mai mici sau mai mari, cu un
conþinut însemnat de nãmol saprosalic curativ. Din cele mai vechi timpuri oamenii au
descoperit proprietãþile curative ale apelor sãrate, ºi mai ales ale nãmolului sãrat, astfel încât
au urmat tratamente la faþa locului, aflând “pe pielea lor” cum sã facã tratamentele. Vestea
acestora s-a dus cu timpul, astfel încât, în majoritatea locurilor au existat pe vremuri amenajãri de bãi sãrate ºi medici care se ocupau de aceste tratamente. Astãzi însã majoritatea acestora sunt în paraginã, dar oamenii continuã sã le foloseascã, spunând cã o baie sãnãtoasã
într-un lac sãrat este mai bunã decât orice medicament din farmacie.
Etnografic vorbind, toate sursele de sare menþionate au fost exploatate se pare “din
moºi - strãmoºi”, dupã cum ne-au povestit sãtenii, care au învãþat sã taie roca de sare sau sã
foloseascã apa sãratã de la pãrinþii lor, care la rândul lor învãþaserã de la pãrinþi, tradiþia
mergând astfel înapoi pânã departe în istorie, la un început care ne rãmâne necunoscut. Aici
însã ne ajutã descoperirile arheologice, care atestã exploatarea sãrii ºi a apei sãrate din cele
mai vechi timpuri. Rolul nostru este ca împreunã sã reuºim sã umplem acele goluri care au
rãmas necercetate la timpul lor, pentru a putea reconstitui “drumul sãrii” în istoria poporului nostru.
Andrea Chiricescu

Note
1. Doina Ciobanu. Exploatarea sãrii, element de
viaþã cotidianã în spaþiul românesc. În: Sesiunea
Naþionalã de Etnografie. Slatina: 2003. p. 40 - 59

2. Interviu realizat în vara anului 2005, colectiv de
cercetare: dr. Ichim Dorinel, muzeograf Andrea
Chiricescu, prof. Athur Szabo (Reghin).
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Repertoriul selectiv al fântânilor de apã sãratã
din estul Transilvaniei
Catalogul prezintã fântânile de apã sãratã identificate pe parcursul cercetãrilor etnografice din anul 2005. Deºi informaþiile prezentate aici au doar rol informativ, dorim sã
atragem atenþia asupra acestora, în special asupra celor care sunt protejate de construcþii, pe
care noi le-am denumit “case”. Tocmai datoritã prezenþei acestor case, dar ºi al rolului pe care
fântânile ºi apa sãratã îl au în viaþa comunitãþilor în care se regãsesc, considerãm cã acestea
pot fi clasificate drept adevãrate monumente etnografice, motivaþiile fiind numeroase.

Zona Reghin - Valea Gurghiului
1. Fântânã de apã sãratã, parþial amenajatã (Foto 1)
Comuna Ideciu de Jos, jud. Mureº. ªtrandul cu apã sãratã
GPS: A = 401 m; E = 7 m; N = 46°49,349'; E = 24°45,730'
Forma de administrare: proprietatea comunei
Stare de conservare: bunã
2. Fântânã de apã sãratã, cu casã (Foto 2)
Comuna Ideciu de Jos, jud. Mureº. ªtrandul cu apã sãratã
GPS: A = 404 m; E = 7 m; N = 46°49,361'; E = 24°45,733'
Forma de administrare: proprietatea comunei, încuiatã permanent
Stare de conservare: bunã
3. Fântânã de apã sãratã, cu casã (Foto 3)
Sat Jabeniþa, comuna Solovãstru, jud. Mureº
GPS: A = 386 m; E = 7 m; N = 46°46,905'; E = 24°47,166'
Forma de administrare: proprietatea comunei, încuiatã permanent
Stare de conservare: precarã; apa fântânii ºi-a pierdut complet salinitatea, probabil datoritã
schimbãrii cursului izvorului ce o alimenta.
4. Fântânã de apã sãratã, parþial amenajatã (Foto 4)
Sat Jabeniþa, comuna Solovãstru, jud. Mureº. “La Gureþe”
GPS: A = 385 m; E = 5 m; N = 46°47,048'; E = 24°46,681'
Forma de administrare: proprietatea comunei
Stare de conservare: bunã; a fost de curând reamenajatã, dupã ce apa primei fântâni, situatã
în centrul satului, ºi-a pierdut salinitatea.
5. Fântânã de apã sãratã, neamenajatã (Foto 5)
Comuna Gurghiu, jud. Mureº. Dealul Slatini
GPS: --Forma de administrare: fântâna este în prezent pãrãsitã
Stare de conservare: precarã, construcþia care adãpostea fântâna a dispãrut; apa, deºi mai
este sãratã, este foarte murdarã ºi nu se poate folosi
6. Fântânã de apã sãratã, parþial amenajatã (Foto 6)
Sat Orºova, comuna Gurghiu, jud. Mureº. “La Slatini”
GPS: A = 466 m; E = 7 m; N = 46°45,309'; E = 24°53,415'
Forma de administrare: fântâna este proprietatea satului Orºova
Stare de conservare: în curs de deteriorare
7. Fântânã de apã sãratã neamenajatã (Foto 7)
Sat Orºova, comuna Gurghiu, jud. Mureº. “La Slatini”
GPS: A = 475 m; E = 8 m; N = 46°45,205'; E = 24°53,433'
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Forma de administrare: numitã “fântâna orºovenilor” aparþine locuitorilor satului Orºova
Stare de conservare: precarã; construcþia care adãpostea fântâna nu mai existã; apa se
menþine curatã datoritã exploatãrii de cãtre sãteni, care o curãþã periodic. Nivelul conþinutului de sare e scãzut.
8. Fântânã de apã sãratã neamenajatã (Foto 8)
Sat Orºova, comuna Gurghiu, jud. Mureº. “La Slatini”
GPS: A = 480 m; E = 8 m; N = 46°45,209'; E = 24°53,411'
Forma de administrare: numitã “fântâna comorenilor” aparþine locuitorilor satului Comori
Stare de conservare: precarã; construcþia care adãpostea fântâna nu mai existã; apa se
menþine curatã datoritã exploatãrii de cãtre sãteni, care o curãþã periodic.

Zona Vãii Homoroadelor
9. Fântânã de apã sãratã, cu casã (Foto 9)
Comuna Lueta, jud. Harghita. Cãtunul Sófalva [Satul Sãrii]
GPS: A = 636 m; Er = 10 m; N = 46°16,644'; E = 25°29,335'
Forma de administrare: proprietatea comunei, încuiatã permanent
Stare de conservare: foarte bunã, apa sãratã este consideratã aliment, motiv pentru care
administratorii fântânii o þin încuiatã permanent, atât din motive de igienã, cât ºi din motive
de siguranþã.
10. Fântânã de apã sãratã, cu casã (Foto 10)
Comuna Mereºti, jud. Harghita
GPS: A = 561 m; Er = 5 m; N = 46°14,311'; E = 25°27,574'
Forma de administrare: proprietatea comunei, încuiatã permanent
Stare de conservare: bunã, fântâna în sine se pãstreazã bine, dar construcþia dã semne de
deteriorare. Gãleata ºi încuietoarea fântânii sunt ruginite.
11. Fântânã de apã sãratã, cu casã (Foto 11)
Sat Jimbor, comuna Homorod, jud. Braºov
GPS: A = 475 m; Er = 5 m; N = 46°05,806'; E = 25°20,991'
Forma de administrare: proprietatea satului, nu mai este încuiatã
Stare de conservare: precarã; fântâna a fost pãrãsitã, datoritã probabil distanþei la care se
aflã de sat; este în paraginã; apa a început sã îºi piardã salinitatea.
12. Fântânã de apã sãratã, cu casã (Foto 12)
Sat Mercheaºa, comuna Homorod, jud. Braºov
GPS: A = 471 m; Er = 6 m; N = 46°04,19'; E = 25°20,650'
Forma de administrare: proprietatea comunei, nu mai este încuiatã
Stare de conservare: precarã; fântâna nu mai este încuiatã, dar construcþia este destul de rezistentã, fiind din bolþari. Acoperiºul însã se distruge treptat, iar interiorul a fost deja devastat.
13. Fântânã de apã sãratã, cu casã (Foto 13)
Sat Comãneºti, comuna Mãrtiniº, jud. Harghita. Cariera de sare
GPS: A = 570 m; Er = 5 m; N = 46°16,223'; E = 25°25,682'
Forma de administrare: proprietatea satului, nu este încuiatã
Stare de conservare: precarã; fântâna a fost pãrãsitã, deºi de aici se alimentau cu apã ºi localnicii din satul Aldea. Atât fântâna cât ºi construcþia sunt în paraginã, ºi vor dispãrea în curând
dacã nu vor fi salvate.
14. Fântânã de apã sãratã, cu casã (Foto 14)
Comuna Mãrtiniº, jud. Harghita
GPS: A = 506 m; Er = 4 m; N = 46°14,007'; E = 25°23,196'
Forma de administrare: proprietatea comunei; este încuiatã permanent
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Stare de conservare: bunã; este îngrijitã de un administrator, care o descuie conform unui
program prestabilit. Atât fântâna cât ºi construcþia au fost recent reparate.
15. Fântânã de apã sãratã, cu casã (Foto 15)
Sat Sânpaul, comuna Mãrtiniº, jud. Harghita
GPS: A = 472 m; Er = 6 m; N = 46°11,001'; E = 25°23,467'
Forma de administrare: proprietatea satului, nu mai este încuiatã
Stare de conservare: precarã; deºi clãdirea care adãposteºte fântâna este relativ bunã, apa
fântânii a suferit deteriorãri. Datoritã iazurilor care au fost amenajate lângã aceasta, ºi a
cãror ape se revarsã pe timpul ploilor, inundând fântâna, apa acesteia s-a murdãrit ºi s-a
îndulcit. Nefiind încuiatã, deºi mai are uºã, este expusã ºi poluãrii cu praf, fiind situatã chiar
lângã un drum de þarã.
16. Fântânã de apã sãratã, cu casã (Foto 16)
Sat Sânpaul, comuna Mãrtiniº, jud. Harghita
GPS: A = 481 m; Er = 7 m; N = 46°10,643'; E = 25°23,341'
Forma de administrare: proprietatea comunei; este încuiatã permanent
Stare de conservare: precarã; atât fântâna cât ºi casa fântânii sunt deteriorate; podeaua
lipseºte, interiorul construcþiei a fost invadat de buruieni.
17. Fântânã de apã sãratã, cu casã (Foto 17)
Oraº Rupea, jud. Braºov
GPS: A = 455 m; Er = 5 m; N = 46°02,230'; E = 25°14,510'
Forma de administrare: proprietatea oraºului; este încuiatã permanent, având 2 administratori.
Stare de conservare: bunã; deºi casa originalã a fântânii nu mai existã, aceasta a fost înlocuitã
cu o construcþie din beton, foarte rezistentã; fântâna a fost reparatã complet. Pãrþile metalice însã dau semne de ruginã.
18. Fântânã de apã sãratã, cu casã (Foto 18)
Comuna Racoºul de Jos, jud. Braºov
GPS: A = 478 m; Er = 8 m; N = 46°02,363'; E = 25°24,641'
Forma de administrare: proprietatea comunei; nu mai este încuiatã.
Stare de conservare: precarã; construcþia stã sã cadã, dar a fost consolidatã parþial de localnici. Fântâna se deterioreazã pe zi ce trece. Deoarece apele pluviale pãtrund în fântânã prin
scândurile acoperiºului, apa fântânii este ameninþatã de îndulcire.

Zona Bistriþa - Nãsãud
19. Fântânã de apã sãratã, parþial amenajatã (Foto 19)
Sat Figa, oraº Beclean, jud. Bistriþa-Nãsãud. La Slatinã; La Bãi
GPS: A = 286 m; E = 5 m; N = 47°09,767'; E = 24°12,251'
Forma de administrare: proprietatea satului
Stare de conservare: precarã; nefiind amenajatã, apa fiind captatã într-un tub de beton, neacoperit, este expusã tuturor riscurilor ce pot duce la desalinizarea apei ºi la murdãrirea acesteia.
20. Fântânã de apã sãratã, neamenjatã (Foto 20)
Sat Sãrãþel, comuna ªieu-Mãgheruº, jud. Bistriþa-Nãsãud
GPS: A = 312 m; E = 5 m; N = 47°02,847'; E = 24°26,638'
Forma de administrare: proprietatea satului
Stare de conservare: precarã; fântâna nu este amenajatã, ghizdurile de lemn care o înconjurau s-au deteriorat; nu este protejatã de pãtrunderea precipitaþiilor ºi a mizeriei. Totuºi ea
este folositã încã de sãteni ºi de localnicii satelor din jur.
21. Fântânã de apã sãratã, parþial amenajatã (Foto 21)
Sat Sãsarm, comuna Chiuza, jud. Bistriþa-Nãsãud
GPS: A = 289 m; E = 5 m; N = 47°13,526'; E = 24°12,459'
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Forma de administrare: proprietatea comunei
Stare de conservare: bunã; deºi este situatã la distanþã de sat ºi de alte localitãþi, se pãstreazã
într-o stare bunã, fiind protejatã parþial, printr-un mic acoperiº. A fost recent refãcutã.
22. Fântânã de apã sãratã, cu casã (Foto 22)
Sat Caila, comuna ªintireag, jud. Bistriþa-Nãsãud
GPS: A = 303 m; E = 7 m; N = 47°08,721'; E = 24°20,725'
Forma de administrare: proprietatea comunei; nu mai este încuiatã
Stare de conservare: precarã; lipseºte uºa, motiv pentru care fântâna se deterioreazã continuu, ca ºi construcþia ce o adãposteºte.
23. Fântânã de apã sãratã, cu casã (Foto 23)
Comuna Blãjenii de Jos, jud. Bistriþa-Nãsãud. La Sãrãturi
GPS: A = 299 m; E = 6 m; N = 47°11,251'; E = 24°21,437'
Forma de administrare: proprietatea comunei
Stare de conservare: precarã.
24. Fântânã de apã sãratã, cu casã (Foto 24)
Sat Tãure, comuna Nimigea, jud. Bistriþa-Nãsãud
GPS: A = 330 m; E = 6 m; N = 47°12,214'; E = 24°19,216'
Forma de administrare: proprietatea satelor Tãure ºi Salva; permanent încuiatã
Stare de conservare: deterioratã; casa fântânii are acoperiºul puternic afectat, motiv pentru
care ploile pãtrund în interior; salinitatea apei fântânii este însã ridicatã, ea fiind folositã de
toate satele din jur.
25. Fântânã de apã sãratã, cu casã (Foto 25)
Sat Mintiu, comuna Nimigea, jud. Bistriþa-Nãsãud
GPS: A = 316 m; E = 5 m; N = 47°14,014'; E = 24°21,042'
Forma de administrare: proprietatea bisericii din satul Mintiu ºi a comunei; încuiatã permanent
Stare de conservare: foarte bunã; a fost reparatã în mai multe rânduri, dar uºa veche, din lemn,
s-a înlocuit cu o uºã metalicã, care este puternic corodatã din cauza salinitãþii din atmosferã.
26. Fântânã de apã sãratã, cu casã (Foto 26)
Sat Cepari, comuna Dumitra, jud. Bistriþa-Nãsãud
GPS: A = 307 m; E = 6 m; N = 47°13,27'; E = 24°24,996'
Forma de administrare: proprietatea satului; nu mai este încuiatã
Stare de conservare: foarte bunã; construcþia masivã din bârne groase de stejar rezistã trecerii timpului, fiind pe vremuri foarte atent îngrijitã. Astãzi este însã pãrãsitã, nu mai are uºã,
iar noii localnici nu o folosesc.
27. Fântânã de apã sãratã, cu casã (Foto 27)
Comuna Dumitra, jud. Bistriþa-Nãsãud. La Cãrãmidãrie
GPS: A = 331 m; E = 9 m; N = 47°13,683'; E = 24°28,391'
Forma de administrare: proprietatea comunei; este încuiatã permanent
Stare de conservare: bunã; reconstruitã de circa 10 ani, cãzând pradã pe vremuri unui incendiu.

Zona Praid - Sovata - Corund
28. Fântânã de apã sãratã, cu casã (Foto 28)
Comuna Corund, jud. Harghita
GPS: A = 522 m; E = 5 m; N = 46°29,838'; E = 25°09,907'
Forma de administrare: proprietatea comunei, este încuiatã permanent
Stare de conservare: foarte bunã; datoritã seriozitãþii cu care a fost îngrijitã s-a pãstrat pânã
ºi încuietoarea veche din lemn, dupã sistem arhaic, foarte rar întâlnitã în zilele noastre.
Andrea Chiricescu
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1. Cacica, jud. Suceava. Mina veche.

2. Lunca - Poiana Slatinii, Tg. Neamþ, jud. Neamþ

3. Oglinzi, Tg. Neamþ, jud. Neamþ.

4. Sãrile-Bisoca, jud. Buzãu.

5. Cucuieþi, jud. Neamþ.
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6. Bisoca, jud. Buzãu. Sare gemã

7. Bisoca, jud. Buzãu. Sare gemã
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8. Praid, jud. Harghita. Munte de sare

9. Slãnic Prahova, jud. Prajova. Vedere generalã
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10. Sãsarm, jud. Bistriþa-Nãsãud. Sare cristalizatã
în interiorul fântânii.

11. Gurghiu, jud. Mureº. Pietre de râu cu
depuneri de sare

12. Sovata, jud. Mureº. Sare gemã cu urme
lãsate de ploaie

13. Gurghiu, jud. Mureº. Pietre de râu cu
depuneri de sare

14. Mãrtiniº, jud. Harghita. Florã halofilã

15. Orºova, jud. Mureº. Jgheabul fântânii
de apã sãratã

16. Gurghiu, jud. Mureº. Baltã de slatinã

17. Gurghiu, jud. Mureº. Pârâu sãrat
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18. Praid, jud. Harghita. Cheile sãrii

19. Mãrtiniº, jud. Harghita. Vegetaþie halofilã

20. Jabeniþa, jud. Mureº. Lac cu nãmol sãrat “La Gureþe”

21. Praind, jud. Harghita. Lac cu nãmol sãrat

22. Ocna Sibiului, jud. Sibiu. Lac cu apã ºi nãmol sãrat

23. Ocna Sibiului, jud. Sibiu. Lac cu apã ºi nãmol sãrat
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24. Lunca - Poiana Slatinei, jud. Neamþ.
Fântâna de apã sãratã

25. Bãlþãteºti, jud. Neamþ. Captarea izvoarelor de apã
sãratã utilizate la bãile sãrate

26. Solonþ, jud. Bacãu.
Fântânã cu apã sãratã

27. Bãlþãteºti, jud. Neamþ. Captarea izvoarelor de apã
sãratã utilizate la bãile sãrate
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29. Solca, jud. Suceava. Fântânã cu apã sãratã

28. Tolici, jud. Neamþ. Fântânã cu apã sãratã

30. Cucuieþi, jud. Bacãu. Fântânã cu apã sãratã

31. Oglinzi-Slãtior, jud. Suceava. Fântânã cu apã sãratã

32. Solca-Islaz, jud. Suceava. Fântânã cu apã sãratã
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33. Lueta, jud. Harghita. Ciubere de apã sãratã

34. Lueta, jud. Harghita. Ciubere de apã sãratã

35. Aldea, jud. Harghita. Ciubãr de apã sãratã (Gödö Ilona)
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36. Mãrtiniº, jud. Harghita. Slãninã în apã sãratã

37. Mercheaºa, jud. Harghita. Caº în apã sãratã
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38. Orºova, jud. Mureº. Minã de sare þãrãneascã

39. Orºova, jud. Mureº. Minã de sare þãrãneascã
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40. Act prin care Sigismund Bathory, Principele Transilvaniei, la cererea locuitorilor din comuna Seleuºul Mare
(Zeoleos), comuna Prod ºi comuna Hoghilag (Holdwilagh) le confirmã vechiul lor drept de a folosi liber sarea din
Ocna Odorhei (1594). Documentul original se aflã la Arhivele Naþionale, Direcþia Jud. Braºov, Fond
Primãria Oraºului Sighiºoara.
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41. Act prin care Mihai Viteazul, voievodul Þãrii Româneºti, la cererea locuitorilor din comuna Seleuºul
Mare (Zeoleos), comuna Prod (Proodtt) ºi comuna Hoghilag (Holdwilagh), care þin de oraºul Sighiºoara, confirmã
vechiul lor drept de a folosi liber sarea din Ocna Odorhei (1594). Documentul original se aflã la Arhivele Naþionale,
Direcþia Jud. Braºov, Fond Primãria Oraºului Sighiºoara.
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42, 43. Hãrþi ale exploatãrii de sare de la Ocna Sibiului.
din: Fichtel, Johann Ehrenreich von, Geschichte des Steinsalzes und der Steinsalzgruben
im Grossfürstenthum Siebenbürgen, Nürnberg, 1780.
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44. Vedere: Salina Turda - "Vârtejul cu cai"

45. Vedere: Salina Coºtiui - Recepþionarea ºi depozitarea sãrii.
Originalul se aflã în colecþia Tiberiu Blazs, Baia Mare.
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1. Sare gemã - (NaCl). Salina de la Slãnic Prahova; data
colectãrii - 21.03.2006. Clorurã de sodiu naturalã. L: 13 cm,
LA: 5 cm, H: 5 cm. Miocen. Eºantionul are formã floralã si este
compus din cristale de sare de culoare alb-lãptoasã. Prezintã sistem de cristalizare cubic, duritate 2, greutate specificã 2,1-2,2.
Este casantã, uºor solubilã în apã, higroscopicã, are gust sãrat,
clivaj perfect, urmã incolorã ºi luciu sticlos. Coloreazã flacãra în
gãlbui ºi se topeºte la 800 C. Stare de conservare bunã. MJªtNP,
9 006 347. Întocmit: Rodica Vasile, Maria Ocrain

2. Sare gemã - (NaCl). Salina de la Slãnic Prahova, data
colectãrii - 21.03.2006. Clorurã de sodiu naturalã. L: 7,5 cm,
LA: 7 cm, H: 4,5 cm. Miocen. Eºantionul are formã floralã ºi
este compus din cristale de sare de culoare alb-lãptoasã.
Prezintã sistem de cristalizare cubic, duritate 2, greutate specificã 2,1-2,2. Este casantã, uºor solubilã în apã, higroscopicã, are
gust sãrat, clivaj perfect, urmã incolorã ºi luciu sticlos.
Coloreazã flacãra în gãlbui ºi se topeºte la 800 C. MJªtNP,
9 006 352. Întocmit: Rodica Vasile, Maria Ocrain

3. Sare gemã - (NaCl). Salina de la Slãnic Prahova, data
colectãrii - 21.03.2006. Clorurã de sodiu naturalã. L: 8,5 cm,
LA: 6,5 cm, H: 6 cm. Miocen. Eºantionul are formã floralã ºi
este compus din cristale de sare de culoare alb-lãptoasã.
Prezintã sistem de cristalizare cubic, duritate 2, greutate specificã 2,1-2,2. Este casantã, uºor solubilã în apã, higroscopicã, are
gust sãrat, clivaj perfect, urmã incolorã ºi luciu sticlos.
Coloreazã flacãra în gãlbui ºi se topeºte la 800 C. MJªtNP,
9 006 353. Întocmit: Rodica Vasile, Maria Ocrain

4. Sare gemã - (NaCl). Salina de la Slãnic Prahova, data
colectãrii - 21.03.2006. Clorurã de sodiu naturalã. L: 7,5 cm,
LA: 8 cm, H: 4,5 cm. Miocen. Eºantionul are formã floralã ºi
este compus din cristale de sare de culoare alb-lãptoasã.
Prezintã sistem de cristalizare cubic, duritate 2, greutate specificã 2,1-2,2. Este casantã, uºor solubilã în apã, higroscopicã, are
gust sãrat, clivaj perfect, urmã incolorã ºi luciu sticlos.
Coloreazã flacãra în gãlbui ºi se topeºte la 800 C. MJªtNP,
9 006 354. Întocmit: Rodica Vasile, Maria Ocrain

5. Sare gemã - (NaCl). Salina de la Slãnic Prahova, data
colectãrii - 21.03.2006. Clorurã de sodiu naturalã. L: 8 cm,
LA: 6 cm, H: 4,5 cm. Miocen. Eºantionul are formã floralã ºi
este compus din cristale de sare de culoare alb-lãptoasã.
Prezintã sistem de cristalizare cubic, duritate 2, greutate specificã 2,1-2,2. Este casantã, uºor solubilã în apã, higroscopicã, are
gust sãrat, clivaj perfect, urmã incolorã ºi luciu sticlos.
Coloreazã flacãra în gãlbui ºi se topeºte la 800 C. MJªtNP,
9 006 351. Întocmit: Rodica Vasile, Maria Ocrain
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6. Sare recristalizatã - (NaCl). Salina de la Slãnic Prahova.
Clorurã de sodiu naturalã. L: 29 cm, LA: 22 cm, H: 17 cm.
Miocen. Eºantionul este format dintr-o masã compactã de sare
recristalizatã de culoare alb-gãlbuie, cu aspect de conopidã.
Prezintã un sistem de cristalizare cubic, duritate 2, greutate
specificã 2,1-2,2. Este casantã, uºor solubilã în apã, higroscopicã, are gust sãrat, clivaj perfect, urmã incolorã ºi luciu sticlos.
Coloreazã flacãra în gãlbui ºi se topeºte la 800 C. MSS,
9 006 211. Întocmit: Rodica Vasile, Maria Ocrain

7. Sare recristalizatã - (NaCl). Salina de la Slãnic Prahova.
Clorurã de sodiu naturalã. L: 18 cm, LA: 14 cm, H: 10 cm.
Miocen. Eºantionul este format dintr-o masã compactã de sare
recristalizatã de culoare alb -gãlbuie, cu aspect de conopidã.
Prezintã sistem de cristalizare cubic, duritate 2, greutate specificã 2,1-2,2. Este casantã, uºor solubilã în apã, higroscopicã, are
gust sãrat, clivaj perfect, urmã incolorã ºi luciu sticlos.
Coloreazã flacãra în gãlbui ºi se topeºte la 800 C. MSS,
9 006 212. Întocmit: Rodica Vasile, Maria Ocrain

8. Sare recristalizatã - (NaCl). Salina de la Slãnic Prahova.
Clorurã de sodiu naturalã. L: 23 cm, LA: 15 cm, H: 10 cm.
Miocen. Eºantionul este format dintr-o masã compactã de sare
recristalizatã de culoare alb -gãlbuie, cu aspect de conopidã.
Prezintã sistem de cristalizare cubic, duritate 2, greutate specificã 2,1-2,2. Este casantã, uºor solubilã în apã, higroscopicã, are
gust sãrat, clivaj perfect, urmã incolorã ºi luciu sticlos.
Coloreazã flacãra în gãlbui ºi se topeºte la 800 C. MSS,
9 006 213. Întocmit: Rodica Vasile, Maria Ocrain

9. Cristal de sare cu oxid de fier. Salina de la Slãnic
Prahova. Clorurã de sodiu naturalã. L: 23 cm, LA: 17 cm, H: 10
cm. Miocen. Eºantionul este format dintr-o masã compactã de
sare recristalizatã de culoare roºie datoratã prezenþei oxidului
de fier. Prezintã sistem de cristalizare cubic, duritate 2, greutate
specificã 2,1-2,2. Este casantã, uºor solubilã în apã, higroscopicã, are gust sãrat, clivaj perfect, urmã incolorã ºi luciu sticlos.
Coloreazã flacãra în gãlbui ºi se topeºte la 800 C. MSS,
9 006 218. Întocmit: Rodica Vasile, Maria Ocrain
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10. Halit (sare gemã, sare de bucãtãrie). Ocna Sibiului.
Clorurã de sodiu naturalã. 18 x 21 x 11 cm; gr=2180 g.
Badenian. Eºantion de sare gemã, sub formã de “conopidã”, de
culoare albã - uºor cenuºie, format din numeroase cristale milimetrice, cubice. Utilizatã în alimentaþie ºi industria chimicã.
MINS, colecþia S. V. Brukenthal, 3862. Întocmit: Viorel Ciuntu

11. Halit (sare gemã, sare de bucãtãrie). Ocna Sibiului.
Clorurã de sodiu naturalã. 21 x 15 x 9 cm; gr=1720 g. Badenian.
Eºantion de sare gemã, sub formã de “conopidã”, de culoare
albã - uºor cenuºie, format din numeroase cristale milimetrice,
cubice. Utilizatã în alimentaþie ºi industria chimicã. MINS,
colecþia S. V. Brukenthal, 3863. Întocmit: Viorel Ciuntu

12. Halit (sare gemã, sare de bucãtãrie). Ocna Sibiului.
Clorurã de sodiu naturalã. 13 x 9 x 4 cm; gr=551 g. Badenian.
Sare gemã, masivã, de culoare albã - slab roºieticã, cu depuneri
argiloase. Utilizatã în alimentaþie ºi industria chimicã. MINS,
colecþia S. V. Brukenthal, 3881. Întocmit: Viorel Ciuntu

13. Halit (sare gemã, sare de bucãtãrie). Ocna Sibiului.
Clorurã de sodiu naturalã. 7 x 5,5 x 2 cm; gr=210 g. Badenian.
Monocristal, apropape perfect, în sistemul cubic, translucid, cu
mici depuneri argiloase prãfoase. Utilizatã în alimentaþie ºi
industria chimicã. MINS, colecþia S. V. Brukenthal, 3871.
Întocmit: Viorel Ciuntu

14. Halit (sare gemã, sare de bucãtãrie). Ocna Sibiului.
Clorurã de sodiu naturalã. 12 x 6 x 3 cm; gr=541 g. Badenian.
Halit de culoare uºor roºcatã cu aspect fibros; pseudomorfozã
dupã gips fibros. Utilizatã în alimentaþie ºi industria chimicã.
MINS, colecþia S. V. Brukenthal, 3884. Întocmit: Viorel Ciuntu
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15. Halit (sare gemã, sare de bucãtarie). Ocna Sibiului.
Clorurã de sodiu naturalã. 11 x 9,5 x 6 cm; gr=1180 g.
Badenian. Monocristal imperfect, cu clivaj dupã faþa de cub,
translucid, cu mici depuneri argiloase. Utilizatã în alimentaþie
ºi industria chimicã. MINS, colecþia S. V. Brukenthal, 3855.
Întocmit: Viorel Ciuntu

16. Halit (sare gemã, sare de bucãtãrie). Ocna Sibiului.
Clorurã de sodiu naturalã. 9 x 7 x 6 cm; gr=719 g. Badenian.
Monocristal, apropape perfect, în sistemul cubic, translucid, cu
mici depuneri argiloase prãfoase. Utilizatã în alimentaþie ºi
industria chimicã. MINS, colecþia S. V. Brukenthal, 3872.
Întocmit: Viorel Ciuntu

17. Cristale de sare. Salina Praid, jud. Harghita. Clorurã de
sodiu naturalã. L:11 cm; 14 cm. 2 piese de formã alungitã, flori
de minã. Prezintã sistem de cristalizare cubic. Sunt uºor casante, solubile în apã ºi higroscopice. Au culoare alb-lãptoasã.
Punct de topire 800 C. MCR, F.I. Andrea Chiricescu

18. Pietre deformate de acþiunea apei sãrate. Sat Orºova,
comuna Gurghiu, jud. Mureº. L: 6 - 22 cm; LA: 8 - 14 cm; H: 3
- 8 cm. Colectate la data de 20.07.2006. 11 piese de mãrimi,
forme ºi naturã diferite: lave bazaltice, roci eruptive, andezite
alterate de acþiunea apei sãrate. MCR, F.I. Andrea Chiricescu.
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19. Fragment de vas. Lunca-Poiana Slatinei, com. VânãtoriNeamþ, 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. VânãtoriNeamþ, 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. VânãtoriNeamþ, 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 vasului 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 globularã 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 probabil 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. VânãtoriNeamþ, jud. Neamþ. Lut ars. H: 172 mm. Neolitic, StarcevoCriº. 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. VânãtoriNeamþ, jud. Neamþ. Lut ars. H: 162 mm. Neolitic, StarcevoCriº. 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 proeminenþã 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 cotidiene ale comunitãþii neolitice. MIAPN, 15500. Întocmit:
Roxana Munteanu

25. Fragment de vas. Lunca-Poiana Slatinei, com. VânãtoriNeamþ, jud. Neamþ. Lut ars. H: 130 mm. Neolitic, StarcevoCriº. 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 probabil 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 oxidantã, culoare roºie-cãrãmizie. Are fundul lãþit, discoidal, cu partea
superioarã a corpului ruptã din vechime. Fragment de tip briquetage, 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 oxidantã, neuniformã, culoare maronie-cenuºie. Are fundul lãþit, discoidal, 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 oxidantã, 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 amestecatã 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 proeminenþã 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
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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 pãstrarea 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 siguranþã, de situarea în apropierea unor astfel de izvoare, presupunem 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 diametrului 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 fundul drept. Lucrat din pastã grosierã, arsã uniform la roºucãrãmiziu. Prezintã urme de ardere secundarã, care au afectat
culoarea peretelui pe unele suprafeþe. Corpul vasului este decorat 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 proeminenþe conice scobite, de forma unor tortiþe orizontale incomplet perforate. Piesa prezintã urmã de ardere secundarã.
Þinând cont de urmele de ardere secundarã observate ºi de dispunerea acestora pe corpul vasului, dar ºi de forma piesei, considerãm 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. VânãtoriNeamþ, 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, constând 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. VânãtoriNeamþ, 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 albiat. 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. VânãtoriNeamþ, 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. VânãtoriNeamþ, 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 cãrãmiziealbicioasã. 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 fragmentului 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 concavã. 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 prevãzutã cu o cupã (ruptã din vechime). Este netezit, arderea oxidantã, 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 prevãzutã cu o cupã (ruptã din vechime). Este netezit, arderea oxidantã, 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 decorat 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 CucuteniAriuºd-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 spiralice simple ºi semicercuri. Vasul a fost descoperit in situ cãzut pe
podina Loc. 5. Exteriorul este bine netezit ºi bine pregãtit pentru 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 utilizare (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 triunghiularã cu vârful ascuþit ºi profilul puternic arcuit la vârf. Este triunghiularã 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 ritualã). 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 prevãzute 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 relativ rectangularã. Partea superioarã este prevãzutã cu 4 proeminenþe dispuse la colþuri, perforate oblic. Suprafaþa este netezitã, 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 tronconic 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. VânãtoriNeamþ, 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 decorat 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 evaporarea apei sãrate. MIAPN, 19786. Întocmit: Roxana Munteanu

62. Fragment de vas. Lunca-Poiana Slatinei, com. VânãtoriNeamþ, jud. Neamþ. Lut ars. H: 107 mm. Epoca bronzului,
Trzciniec / Komarov / Costiºa (?). Fragmentul de ceaºcã modelatã 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 reprezintã 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. VânãtoriNeamþ, 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 vasului 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. VânãtoriNeamþ, 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 cafeniucãrãmizie. 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 activitãþi 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 corpul uºor bombat ºi gura dreaptã. Modelat din pastã neomogenã, cu cioburi pisate, decorat la exterior cu striuri neorganizate. Þinând cont de specificul depunerii în care a fost
descoperit, presupunem cã acest vas a fost utilizat pentru pãstrarea 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 utilizatã 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 simetric douã torþi perforate orizontal. Este decorat cu o bandã formatã din patru incizii ce înconjoarã gâtul, din care pornesc, în
spaþiile dintre toarte, cinci, respectiv patru triunghiuri cu câmpul 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 utilizate pentru pãstrarea sau evaporarea apei sãrate ºi obþinerea
sãrii. MIAPN, 16656. Întocmit: Roxana Munteanu

70. Fragment de vas. Lunca-Poiana Slatinei, com. VânãtoriNeamþ, jud. Neamþ. Lut ars. H: 130 mm. Epoca bronzului, Noua.
Fragmentul provine de la partea superioarã a unui vas de dimensiuni 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, comuna 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 recipiente 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, pietricele. 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 striaþii 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 format 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 transportarea 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, vârful 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, vârful 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 pãstrarea 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 tronconic, 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, careserveau 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 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 legãtoarele (probabil din piei) cu care ciocanul se prindea de coadã
sã alunece. Forma, greutatea, contextul descoperirii ºi analogiile 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, sugereazã cã ciocanul a fost folosit în minerit. Descoperit de: V.
Cavruv, 2006. MCR, 13938. Întocmit: Mirela Cotruþã
213

www.cimec.ro

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 circularã în secþiune. Ciocanul se îngusteazã uºor spre partea sa inferioarã care este ruptã din vechime. În zona centrului de greutate, pe douã dintre faþete se observã un canal transversal
adânc de cca. 0,5 cm ºi lat de 2,5 cm. 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, 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 triunghiularã 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 cunoscute, 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 semicircularã 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 greutate, pe latura inferioarã se observã o adânciturã naturalã.
Forma, greutatea, contextul descoperirii ºi analogiile cunoscute, 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 ciocanul 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 - alungitã 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 cunoscute, 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 gravat, 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. BistriþaNãsãud, 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, sugereazã 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, sugereazã 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, contextul 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
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105. Icuri de lemn. Sat Orºova, comuna Gurghiu, jud.
Mureº. Lemn. Între Lmax: 465 mm Lmin: 280 mm; LAmax: 120
mm LAmin: 80 mm; GRmax: 120 mm. GRmin: 65 mm. Icuri de
lemn (4 buc.) folosite probabil la exploatarea tradiþionalã a sãrii
geme, la spargerea bolovanilor în fragmente mai mici, uºor de
transportat. Icurile au fost descoperite pe o suprafaþã de numai
2500 m2, pe care se aflã izvoare ºi bãlþi cu apã sãratã, ciocane
de lemn ºi jgheaburi de lemn. În aceeaºi zonã existã ºi sare
gemã la subsol. Frecvenþa acestor piese este foarte rarã.
CMBN, 3860. Întocmit: Ioan Chintãuan

106. Panã pentru spart sare. Sat Valea Sãrii, jud. Vrancea;
proprietar anterior: Nemuþ Nicolae. Fier bãtut. L = 40 cm, LA
= 4,5. ? sec. XX. Panã (ºpiþ) din fier confecþionatã de meºteri
fierari. Are cap nituit ºi gura ascuþitã ºi latã. Era folositã la
desprinderea blãnilor de sare din rocã. Se foloseau câte 7-8
pene, care erau bãtute pe aceeaºi linie în roca de sare, ºi se
loveau pe rând cu un baros, pânã când roca, lungã de 3-4 metri,
se desprindea din mal. Brazda era apoi spartã în bulgãri de câte
30-50 kg fiecare. MJB, 2905. Întocmit: Doina Ciobanu
107. Bãtãtoare de sare / Bâtã - ciocan. Sat Orºova, comuna
Gurghiu, jud. Mureº. Lemn. Între Lmax: 740 mm Lmin: 580
mm; LAmax: 390 mm LAmin: 220 mm; GRmax: 150 mm
GRmin: 40 mm. Bâte-ciocan, confecþionate dintr-o singurã
bucatã, având o parte “braþ” pentru prindere ºi o treime, alteori
chiar jumãtate, mai groasã, care servea drept ciocan. Aceastã
parte mai groasã, prin utilizare, a pierdut din grosime, iar
partea lipsã din ciocan aratã gradul de folosire a uneltei.
Ciocanele au fost folosite probabil la exploatarea sãrii geme,
care existã în aceastã zonã în subsol, ºi a cãrei exploatare
tradiþionalã de cãtre localnici continuã ºi astãzi. Frecvenþa acestor piese este foarte rarã. CMBN, 3858. Întocmit: Ioan
Chintãuan

108. Ciocan. Zona Chioar, jud. Maramureº. Lemn. L: 32,
cm; LA: 22 cm; D: 8,5 cm. Prima jumãtate a secolului XIX.
Obiect din lemn cioplit, folosit pentru zdrobirea sãrii. Formã
tronconicã, spre vârf are inseratã o coadã de lemn. MJM, IF
4819. Întocmit: Mihaela Mãnãrãzan

109. Ciocan de lemn. Sat ºi comuna Praid, “Mina Veche”,
Judeþ Harghita. Lemn de brad. Ciocan: L: 15 cm, LA: 8 cm, H:
12 cm; coada: L: 26 cm, GR: 3 cm. Mijlocul secolului XX.
Ciocan sub formã de paralelipiped dreptunghic, cu marginile
roase de sare ºi de uzurã. Este confecþionat din lemn de brad,
acesta pãstrându-ºi culoarea. A fost probabil folosit în mineritul tradiþional (popular) sau specializat de sare gemã, ocupaþie
tradiþionalã în zonã. MCR, 13410. Întocmit: Andrea Chiricescu
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110. Topor. Sat Trãistioara - Meledic, com. Mânzãleºti, jud.
Buzãu; proprietar anterior: Stemate Gheorghe. Fier turnat.
Ciocan: L: 23 cm, LA: 9 cm. ? sec. XX. Utilizat la exploatarea
sãrii geme. Produs meºteºugãresc, toporul are un braþ lung,
pentru împãrþirea "blãnurilor de sare" în bulgãri. MJB, 2850.
Întocmit: Doina Ciobanu

111. Târnãcop. Sat Trãistioara - Meledic, com. Mânzãleºti,
jud. Buzãu; properietar anterior: Stemate Gheorghe. Fier turnat. L: 33 cm, LA: 7,5 cm. ? sec. XX. Utilizat la exploatarea
sãrii geme. Produs meºteºugãresc, târnãcopul are vârfuri
ascuþite special pentru desprinderea “blãnurilor de sare” din
roca de sare. MJB, 2852. Întocmit: Doina Ciobanu

112. Târnãcop. Valea Sãrii, jud. Vrancea; proprietar anterior: Nemuþ Nicolae. Fier turnat ºi bãtut. Produs meºteºugãresc.
L: 29 cm; LA: 5 cm. sec. XX. Utilizat la scoaterea sãrii ºi spargerea bulgãrilor din brazdã. Piesa este specificã lucrãtorilor din
zonele salifere, târnãcopul având dimensiuni mai mici decât
piese identice folosite la agriculturã ºi în construcþii. MJB,
2902. Întocmit: Doina Ciobanu

113. Târnãcop. Valea Sãrii, jud. Vrancea; proprietar anterior: Nemuþ Nicolae. Fier turnat ºi bãtut. Produs meºteºugãresc.
L: 30 cm, LA: 5,5 cm. sec. XX. Utilizat la scoaterea sãrii ºi
spargerea bulgãrilor din brazdã. Piesa este specificã lucrãtorilor
din zonele salifere, târnãcopul având dimensiuni mai mici decât
piese identice folosite la agriculturã ºi în construcþii. MJB,
2903. Întocmit: Doina Ciobanu

114. Lopatã. Sat Trãistioara - Meledic, com. Mânzãleºti,
jud. Buzãu; proprietar anterior: Stemate Gheorghe. Fier turnat. L: 28 cm, LA: 20 cm. sec. XX. Utilizatã la exploatarea sãrii
geme. Produs meºteºugãresc, lopata cu lamã scurtã este folositã
pentru strângerea “molozului de sare”. MJB, 2851. Întocmit:
Doina Ciobanu

115. Crampoane - “Mâþe”. Sat Trãistioara - Meledic, com.
Mânzãleºti, jud. Buzãu; proprietar anterior: Stemate
Gheorghe. Fier turnat ºi bãtut, produs meºteºugãresc.
10,3cm/12,5cm/4,5cm. sec. XX. Piese de metal folosite pentru
a putea urca pe malul de sare sau pentru a circula pe gheaþã.
Fiecare crampon era fãcut dintr-o singurã bucatã de fier bãtut,
cu 6 braþe: 2 îndreptate în sus, de care se agãþau belciuge pentru legatul de încãlþãminte ºi 4 îndreptate în jos, cu vârfuri
ascuþite, pentru împiedicarea alunecãrii. Lãþimea cramponului
era fãcutã în funcþie de lãþimea încãlþãmintei purtãtorului.
MJB, 2860. Întocmit: Doina Ciobanu
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116. Lampã de vânt (marca Globus). Coºtiui, jud.
Maramureº. Tablã, sticlã. D = 11 cm; Î = 23,5 cm. Finele sec.
al XIX-lea. Utilizatã în timpul exploatãrii sãrii geme.
Funcþioneazã pe principiul felinarului tradiþional. În partea de
sus este prevãzutã cu sistem de protecþie pentru vânt.
Componente: rezervor petrol, sistem de aprindere cu flacãrã,
sticlã de protecþie, carcasã, mâner. MMSM, 9207. Întocmit:
Mihai Dãncuº, Ioana Dãncuº

117. Felinar de minã de sare. Coºtiui, jud. Maramureº.
Tablã, sticlã. D = 35 cm; Î = 12,5 cm. ? sec. al XIX-lea. Felinar
clasic. Componente: la bazã rezervorul pentru petrol, fitil,
“ºoruba”, sticla de protecþie, carcasa, mânerul. MMSM, 9209.
Întocmit: Mihai Dãncuº, Ioana Dãncuº

118. Felinar (Wienez). Coºtiui, jud. Maramureº. Metal. D
= 16 cm; Î = 48 cm. Sec. al XIX-lea. Componente: la bazã rezervorul pentru petrol cu dispozitivul de aprindere - fitil, ºurub
etc.; protecþie: sticlã prevãzutã de o structurã metalicã, care
lipseºte; mânerul de prindere. MMSM, 9208. Întocmit: Mihai
Dãncuº, Ioana Dãncuº

119. Piuã pentru sare. Com. Tufeºti, jud. Brãila. Lemn; cioplire. H: 55 cm, DB: 25 cm, DM: 25,4 cm. 2/2 sec. XIX. Piesã
lucratã din lemn de paltin, dintr-o singurã bucatã, scobitã în
interior ºi cu bazã rotundã. Folositã la zdrobirea sãrii bulgãri.
MB, 6C. Întocmit: Gabriela Cloºcã
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120. Piuã pentru sare. Sat. Boarca, com. Râmnicelu, jud.
Brãila; proprietar anterior: Niþã Mihai. Lemn; cioplire. H: 46
cm, D: 16 cm. 2/2 sec. XX. Utilizatã la pisarea sãrii în gospodãrie. Piesa este realizatã din lemn de nuc, cioplitã dintr-o
singurã bucatã, cu scobiturã în interior. Talpa are formã de
floare lobatã. MB, 402. Întocmit: Gabriela Cloºcã

121. Piuã pentru sare. Sat. Mihail Kogãlniceanu, com.
Râmnicelu, jud. Brãila. Lemn; fier; cioplire; forjare. H: 31 cm;
D: 23 cm. 1/2 sec. XX. Utilizatã la pisarea sãrii în gospodãrie.
Piesã scobitã din lemn de ulm, dintr-o singurã bucatã, cu armãturã metalicã la bazã. MB, 404. Întocmit: Gabriela Cloºcã

122. Piuã. Sat Tãmaia; com Fãrcaºa - Þara Codrului. Lemn,
metal. H: 59 cm; D: 25,5 cm. 1880 - 1900. Utilizatã pentru pisat
sarea. Piesa are formã cilindricã. Este confecþionatã dintr-o
bucatã de copac scobitã pentru a forma o cupã în care se punea
sarea. Cupa are adâncimea de 36 cm. Piua prezintã decor la
bazã. Pilugul are o scobiturã la mijloc, pentru a-i uºura
folosirea. În partea superioarã este prevãzutã cu un cerc metalic. MJM, U.545. Întocmit: Janeta Ciocan

123. Piuã. Baia Mare - Þara Lãpuºului. Lemn. H: 45,5 cm;
D: 20 cm. 1880 - 1900. Utilizatã pentru pisat sarea. Piesa este
confecþionatã dintr-un trunchi de copac. În exterior are forma
unui trunchi de con cu vârful în jos, pe o bazã rotundã. În interior cupa are o adâncime de 18 cm. Din cioplire i s-a fãcut în
partea de jos un mâner. Este confecþionatã dintr-o singurã
bucatã de lemn, având decor cioplit la bazã. MJM, L.542.
Întocmit: Janeta Ciocan
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124. Piuã. Baia Mare - Þara Chioarului. Lemn. H: 49 cm;
D: 25 cm. 1880 - 1900. Utilizatã pentru pisat sarea. Piua ca atare
are forma unui trunchi de con cu vârful în jos. Stã pe o bazã
cilindricã de care se prinde cu un mâner. Corpul, baza ºi
mânerul sunt confecþionate dintr-o singurã bucatã de lemn.
Piua este scobitã în interior, formând o cupã unde se punea
drobul de sare pentru a fi zdrobit. Corpul piesei este decorat
cu “dinþi de lup” dispuºi pe 9 rânduri (verticale); acelaºi decor
se regãseºte ºi pe mâner. Pilugul este scobit la mijloc formând
douã mânere ºi poate fi folosit la ambele capete. MJM, L.1576.
Întocmit: Janeta Ciocan.

125. Piuã. Baia Mare - Þara Chioarului. Lemn. H: 41 cm;
D: 17 cm. 1880 - 1900. Utilizatã pentru pisat sarea. Piua ca atare
are forma unui trunchi de con cu vârful în jos. Stã pe o bazã
cilindricã de care se prinde cu un mâner. Corpul ºi baza sunt
confecþionate dintr-o singurã bucatã de lemn. Piua este scobitã
în interior, formând o cupã adâncã de 16 cm. Aici se punea
drobul de sare pentru a fi zdrobit. Piesa este nedecoratã.
Pilugul are în partea superioarã o scobiturã pentru a-i uºura
folosirea. MJM, L. 1575. Întocmit: Janeta Ciocan.

126. Piuã. Sat Preluca Nouã; com. Copalnic Mãnãºtur Þara Chioarului. Lemn. H: 61 cm; DG: 55,5 cm; DB: 47 cm.
1920 - 1940. Utilizatã pentru pisat sarea. Piesa este confecþionatã dintr-un trunchi de copac. În exterior are forma unui
trunchi de con cu vârful în jos, pe o bazã rotundã. În interior
cupa are o adâncime de 40 cm. Din cioplire i s-a fãcut în partea
de jos un mâner. Este confecþionatã dintr-o singurã bucatã de
lemn ºi nu este decoratã. MJM, U.316. Întocmit: Janeta Ciocan

127. Piuã. Sat Vãleni; com. Cãlineºti - Þara Maramureºului.
Lemn. H: 84 cm; D: 35 cm. 1880 - 1900. Utilizatã pentru pisat
sarea. Piesa este confecþionatã dintr-un trunchi de copac. În
exterior are forma unui trunchi de con cu vârful în jos, pe o
bazã rotundã. În interior cupa are o adâncime de 40 cm. Din
cioplire i s-a fãcut în partea de jos un mâner. Este confecþionatã dintr-o singurã bucatã de lemn ºi nu este decoratã. MJM,
U.258. Întocmit: Janeta Ciocan
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128. Piuã cu pisãlog. Localitate Gãlãuþaº - Pârâu, jud.
Harghita; proprietar anterior: Þãran Traian. Lemn de fag,
metal. Piua - H: 68 cm; DM: 30 cm; Dm: 27 cm; pisãlog - H: 63
cm; LA: 13 cm. Mijlocul secolului XX. Unealtã folositã în
gospodãrie pentru zdrobitul boabelor de cereale, mai ales
porumb, dar uneori ºi pentru zdrobirea bulgãrilor de sare; este
de formã tronconicã, alcãtuitã din recipientul scobit, monoxil ºi
dintr-un pisãlog cu douã mânere. La bazã are o talpã ºi un
mâner de prindere. MCR: 12360. Întocmit: Livia Marc; Dorel
Marc

129. Piuã pentru sare. Sat Boarca, com. Râmnicelu, jud.
Brãila; proprietar anterior: Zamfirescu Gheorghe. Lemn; cioplire. DB: 28 cm; DM: 44 cm. 2/2 sec. XX. Utilizatã la pisarea
sãrii în gospodãrie. Piesã de formã circularã, scobitã în lemn de
plop. Partea superioarã are o formã neregulatã. MB, 10/1969.
Întocmit: Gabriela Cloºcã

130. Piuã pentru sare. Com. Tufeºti, jud. Brãila. Lemn; cioplire. DB: 21 cm, DM: 36 cm. 2/2 sec. XX. Utilizatã la pisarea
sãrii în gospodãrie. Piesã de formã circularã scobitã în lemn de
nuc, dintr-o singurã bucatã. MB, 10D. Întocmit: Gabriela
Cloºcã

131. Piuã pentru sare cu mâner. Com. Tufeºti, jud. Brãila.
Lemn; cioplire. L: 42 cm; LA: 20 cm, H: 14 cm. 2/2 sec. XX.
Utilizatã pentru pisarea sãrii în gospodãrie. Piesa este cioplitã
ºi scobitã dintr-o singurã bucatã de lemn, de forma unui sabot,
cu mâner la spate. MB, 1900. Întocmit: Gabriela Cloºcã

132. Piuã pentru sare cu mâner. Com. Tufeºti, jud. Brãila.
Lemn; cioplire. L: 52,5 cm ; LA: 22,5 cm ; H: 15 cm. 1/2 sec.
XX. Piesã lucratã din lemn de dud, dintr-o singurã bucatã, scobitã în formã de paralelipiped. Prevãzutã la capãt cu un mâner.
Este folositã pentru pisat sarea. MB, 15C. Întocmit: Gabriela
Cloºcã
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133. Pivã cu bãtãtor. Sat Trãistioara - Meledic, com.
Mânzãleºti, jud. Buzãu; proprietar anterior: Stemate
Gheorghe. Lemn de paltin; piatrã de râu. Pivã: H: 12 cm, L: 50
cm, LA: 15 cm; bãtãtor: H: 7 cm, L: 21 cm, LA: 8 cm. ? sec. XX.
Utilizatã la zdrobirea sãrii geme. Formã dreptunghiularã, prevãzutã la un capãt cu un mâner scobit. Este cioplitã dintr-o singurã bucatã de lemn de paltin. Bãtãtorul este confecþionat
dintr-o piatrã de râu. MJB, 2871. Întocmit: Doina Ciobanu

134. Mojar. Zona Chioar, jud. Maramureº. Lemn. D: 26,5
cm; LA: 17 cm; H: 8,5 cm. Prima jumãtate a secolului XIX.
Obiect din lemn cioplit dintr-o singurã bucatã, cu mâner, folosit
în gospodãrie pentru zdrobirea sãrii. Formã pãtratã, cu latura
opusã mânerului uºor curbatã. MJM, IF 4818. Întocmit:
Mihaela Mãnãrãzan

135. Solniþã. Zona Chioar, jud. Maramureº. Lemn. L: 16,5
cm; LA: 13 cm; H: 5,5 cm. Prima jumãtate a secolului XIX.
Obiect din lemn cioplit în formã de covatã. Pe laturile drepte
are elemente decorative incizate. Utilizatã la pãstrarea sãrii
fine sau a slatinii pe masã. MJM, IF 4859. Întocmit: Mihaela
Mãnãrãzan

136. Solniþã. Firiza, jud. Maramureº. Lemn. D: 6,5 cm; H:
15,2 cm. Prima jumãtate a secolului XIX. Obiect din lemn cioplit în formã de cupã tronconicã, cu picior, folosit în
gospodãrie, la pãstrarea sãrii fine. Decorat în partea superioarã
cu douã brâie cu elemente geometrice; în zona de mijloc a
cupei se regãsesc douã brâie incizate. MJM, IF. 2793. Întocmit:
Mihaela Mãnãrãzan

137. Solniþã. Sat Þibãneºti, com Tufeºti, jud. Brãila. Lemn;
strunjire; cioplire. H: 4 cm; D: 4,5 cm. 2/2 sec. XX. Utilizatã la
pãstrarea sãrii fine pe masã. Piesa face parte dintr-un ansamblu
denumit masa pescarului. MB, 355. Întocmit: Gabriela Cloºcã
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138. Solniþã dublã. Sat Nãneºti, comuna Bârsana. Lemn de
paltin. L: 18 cm; LA: 6,8 cm; H: 3,7 cm. Sec. XX. Confecþionatã
dintr-o bucatã de lemn, scobitã în formã circularã. În cele douã
pãrþi, “ciupe”, se pãstreazã sarea. MMSM, 5716. Întocmit:
Ioana Dãncuº

139. Solniþã. Þara Lãpuºului. Lemn. L: 20 cm; LA: 8 cm, D
cupã: 8 cm. 1925 -1935. Utilizatã pentru pãstrarea sãrii pe
masã. Solniþa are douã cupe rotunde prinse între ele cu un
mâner. Totul este confecþionat dintr-o singurã bucatã de lemn.
Cupele pe margini au decorul “dinþi de lup”. Acelaºi decor se
aflã pe mânerul ce leagã cele douã cupe. MJM, L.15. Întocmit:
Janeta Ciocan

140. Solniþã. Jud. Brãila. Lemn; cioplire. Lmax.: 13 cm, H:
8 cm. 2/2 sec. XX. Utilizatã la pãstrarea sãrii fine pe masã.
Solniþã dublã, cioplitã dintr-o singurã bucatã, sub forma a douã
cupe, cu un motiv zoomorf la mijloc. MB, F.I. Întocmit:
Gabriela Cloºcã

141. Solniþã. Copalnic Mãnãºtur - Þara Chioarului. Lemn.
H: 8 cm; L: 15,5 cm; LA: 6,5 cm. 1920 - 1940. Utilizatã pentru
pãstrarea sãrii. Are forma unei solniþe cu 2 cupe pãtrate, realizate prin cioplirea cu cuþitul. Între cele 2 cupe se aflã mânerul
de forma unei sfere, realizat prin cioplire cu cuþitul. Cupele
pentru sare sunt decorate în exterior, pe latura lungã, dupã cum
urmeazã: prima cupã pe trei laturi cu “dinþi de lup”, iar la mijloc
ghiveci cu flori (pomul vieþii), redat naturalist, ºi 3 romburi. Pe
cealaltã parte cupa are un decor fitomorf: ramurã de stejar cu
frunze ºi ghinde. Cupa a 2-a, pe margini cu “dinþi de lup”, are în
mijloc romburi ºi ramurã de stejar cu frunze. Pe faþa a 2-a are
un decor floral redat naturalist. MJM, L.1583. Întocmit: Janeta
Ciocan

142. Solniþã. Jud. Brãila. Lemn; cioplire. Lmax.: 13 cm, H:
8 cm. 2/2 sec. XX. Utilizatã pentru pãstrarea sãrii fine pe masã.
Piesa este lucratã de un meºter contemporan, din lemn cioplit.
Se compune din douã cupe, unite, având la mijloc un cilindru
lobat pentru scobitori. MB, 1316. Întocmit : Gabriela Cloºcã
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143. Solniþã. Jud. Brãila. Lemn; cioplire. Lmax.: 12,5 cm;
H: 9 cm. 2/2 sec. XX. Utilizatã la pãstrarea sãrii fine pe masã.
Piesa artizanalã, compusã din douã cupe, împodobite pe
faþetele laterale cu rozete solare înscrise în hexagon. La mijloc
este prevãzutã cu un suport de scobitori. MB, 1317. Întocmit:
Gabriela Cloºcã

144. Solniþã. Jud. Brãila. Lemn; cioplire. Lmax.: 13,5 cm;
H: 8 cm. 2/2 sec. XX. Utilizatã la pãstrarea sãrii fine pe masã.
Solniþã dublã, cu sculpturi geometrice pe faþetele laterale. Între
cele douã cupe se aflã un suport de scobitori. MB, 1315.
Întocmit: Gabriela Cloºcã

145. Solniþã. Jud. Brãila. Lemn; cioplire. Lmax.: 12 cm, H:
9 cm. 2/2 sec. XX. Utilizatã la pãstrarea sãrii fine pe masã. Piesa
artizanalã, cu motive astrale, se compune din douã cupe, unite
la mijloc de un suport de scobitori cu baza alveolatã. MB, 1318.
Întocmit: Gabriela Cloºcã

146. Solniþã dublã. Sat Culcea, comuna ªomcuþa Mare,
jud. Maramureº. Lemn de tei. L: 29,3 cm; LA: 5 cm; H: 7 cm.
Prima jumãtate a sec. XX. Confecþionatã dintr-o singurã bucatã
de lemn. Douã figuri antropomorfe în poziþie orizontalã,
ºezândã cu mâinile întinse pe lângã corp, picioarele lipite ºi
unite la partea superioarã. Folositã la pãstrarea sãrii. MMSM,
2054. Întocmit: Ioana Dãncuº

147. Solniþã dublã. Sat Culcea, comuna ªomcuþa Mare, jud.
Maramureº. Lemn de tei. L: 35 cm; LA: 7 cm; H: 9 cm. Sec.
XX. Lucrat dintr-o singurã bucatã de lemn: 2 figuri zoomorfe
cu cele 2 cupe de la extremitãþi realizate prin scobire, de formã
uºor rotunjitã, în care se þine sarea. MMSM, 2047. Întocmit:
Ioana Dãncuº
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148. Solniþã dublã. Sat Culcea, comuna ªomcuþa Mare,
jud. Maramureº. Lemn de brad. L: 55 cm; LA: 31 cm; H: 6,8
cm. 1/2 secolul XX. Solniþa, confecþionatã dintr-o singurã
bucatã de lemn. Reprezintã douã figuri zoomorfe, cu capetele
lipite. În cele douã scobituri de formã ovalã de la extremitãþi se
pãstreazã sarea. MMSM, 2049. Întocmit: Ioana Dãncuº

149. Solniþã dublã. Sat Culcea, comuna ªomcuþa Mare,
jud. Maramureº. Lemn de tei. L: 31 cm; LA: 6 cm; H: 6,2 cm.
Secolul XX. Alcãtuitã dintr-o singurã bucatã de lemn, având
forma unor pãsãri stilizate unite la baza ciocului. La extremitãþi
prezintã câte o scobiturã în care se pãstreazã sarea. MMSM,
2048. Întocmit: Ioana Dãncuº

150. Sãlãriþã (corn pentru sare). Botiza - Þara Maramureºului. Corn. L: 26 cm. 1920 - 1940. Corn de vacã în mãrimea lui
naturalã, care se folosea la pãstratul sãrii. MJM, L.612.
Întocmit: Janeta Ciocan

151. Butoiaº pentru sare. Cupºeni - Þara Lãpuºului. Lemn.
H: 4,5 cm; DB: 4,5 cm; DG: 4 cm. 1970. Utilizat pentru pãstrarea sãrii. Piesã de formã tronconicã decoratã cu motive geometrice: val, “x” - uri, semicercuri. MJM, L.343. Întocmit:
Sanda Peter

152. Butoiaº pentru sare. Cupºeni - Þara Lãpuºului. Lemn.
H: 6 cm; DB: 4,5 cm; DG: 4 cm. 1970. Utilizatã pentru pãstrarea sãrii. Piesã de formã tronconicã decoratã cu motive geometrice: val, “x” - uri, semicercuri. MJM, L.342. Întocmit:
Sanda Peter
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153. Lingurã. Zona Chioar, jud. Maramureº. Lemn. L: 24
cm; LA: 7,5 cm. Prima jumãtate a secolului XIX. Lemn cioplit
dintr-o bucatã. Porþiunea concavã a lingurii este de formã triunghiularã. Folositã pentru luarea sãrii fine sau a slatinii din
recipiente mari. MJM, IF 4855. Întocmit: Mihaela Mãnãrãzan

154. Sãlãriþã. Berbeºti - Þara Maramureºului. Lemn. H: 21
cm; DB: 10,5 cm; DG: 16 cm. 1880 - 1900. Utilizatã pentru pãstrarea sãrii. Sãrãriþa este scobitã dintr-o singurã bucatã de
lemn. Obiectul are formã tronconicã. În partea dinspre perete
este mai înaltã, având forma unei palmete rotunjite care are o
gaurã pentru a putea fi prinsã pe perete. MJM, L.678. Întocmit:
Janeta Ciocan

155. Sãlãriþã. Buteasa - Þara Chioarului. Lemn. H: 43 cm;
D: 23 cm. 1880 - 1900. Utilizatã pentru pãstrarea sãrii. Sãrãriþa
este scobitã dintr-o bucatã de lemn. Fundul este adãugat.
Sãrãriþa are formã cilindricã, în partea dinspre perete este mai
înaltã ºi sculptatã în forma unei coroane ce are în mijloc o gaurã
pentru prinderea pe perete. MJM, L.739. Întocmit: Janeta
Ciocan

156. Sãlãriþã. Vima Micã - Þara Lãpuºului. Lemn. H: 29
cm; D: 18 cm. 1880 - 1900. Utilizatã pentru pãstrarea sãrii.
Sãrãriþa este scobitã dintr-o bucatã de lemn ºi are formã cilindricã. În partea dinspre perete este mai înaltã având forma de
turn, cu o gaurã pentru a putea fi prinsã pe perete. Fundul este
adãugat. Pe corpul sãrãriþei, în lungime, sunt trasate cu cuþitul
linii simple. MJM, L.486. Întocmit: Janeta Ciocan
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157. Sãlãriþã. Baia Mare - Þara Chioarului. Lemn. H: 34
cm; LA: 18 cm. 1880 - 1900. Utilizatã pentru pãstrarea sãrii.
Corpul este confecþionat dintr-o singurã bucatã de lemn. Este
scobitã într-un trunchi de copac astfel încât a primit, în interior
ºi exterior, formã de hexagon. Corpul sãrãriþei este nedecorat.
Partea dinspre perete este mai înaltã, cioplitã astfel încât dã
impresia unui turn. În mijloc a fost gãuritã pentru a putea fi
prinsã pe perete. Pe aceastã porþiune se aflã inscripþia în chirilicã. Fundul este adãugat. MJM, L.536. Întocmit: Janeta Ciocan

158. Sãlãriþã. Boiereni - Þara Lãpuºului. Lemn. H: 33 cm;
D: 15,5 cm. 1880 - 1900. Utilizatã pentru pãstrarea sãrii.
Sãrãriþa este scobitã dintr-o bucatã de lemn ºi are formã cilindricã. În partea dinspre perete este mai înaltã, având forma de
turn, cu o gaurã pentru a putea fi prinsã pe perete. Fundul este
adãugat. Pe corpul sãrãriþei sunt trasate cu cuþitul motive geometrice: romburi circumscrise, triunghiuri, linii. MJM, L.407.
Întocmit: Janeta Ciocan

159. Sãlãriþã. Fântânele - Þara Lãpuºului. Lemn. H: 49 cm;
LA: 20 cm. 1850 - 1870. Utilizatã pentru pãstrarea sãrii. Forma
sãlãriþei este paralelipipedicã. Este confecþionatã din 5 scânduri
(4 pentru pereþi ºi una pentru fund) groase (2,5 cm.) de stejar,
îmbinate prin cuie de lemn. Scândura care formeazã spatele
este mai înaltã ºi are forma unei coroane realizatã prin cioplire
ºi gãurire. Celelalte feþe sunt decorate prin incizie cu un décor
geometrizant format din cercuri ºi rozete cu ºase braþe.
Rozetele sunt înscrise în câte douã cercuri concentrice. Fiecare
faþã are patru cercuri mici (câte unul în fiecare colþ) ºi în mijloc
unul mare. MJM, L.621. Întocmit: Janeta Ciocan

160. Sãlãriþã. Sat Costeni, com. Cupºeni - Þara Lãpuºului.
Lemn. H: 40 cm; D: 20 cm. 1850-1870. Utilizatã pentru pãstrarea sãrii. Este confecþionatã dintr-o singurã bucatã de lemn
ºi are în interior formã cilindricã, cu fundul este adãugat. În
exterior partea din spate este mai înaltã ºi are forma unei
coroane, realizatã prin cioplire ºi gãurire. Copul sãrãriþei la
exterior este tãiat în faþete. Imediat sub gura vasului se aflã un
brâu realizat prin incizie ce are aspectul unui mic gãrduleþ.
MJM, L. 136. Întocmit: Janeta Ciocan
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161. Sãlãriþã. Pomi - Þara Codrului. Lemn. H: 40 cm; D: 16
cm. 1880 - 1900. Utilizatã pentru pãstrat sarea. Sãrãriþa este
scobitã dintr-o bucatã de lemn. Fundul este adãugat. Are formã
patrulaterã în secþiune, în partea dinspre perete este mai înaltã
având forma unei palmete ce are, prin gãurire, executatã o
cruce cu braþe egale. În partea superioarã braþul crucii se terminã cu un triunghi. Sub cruce, tot prin gãurire, este confecþionat orificiul pentru prinderea pe perete. A fost prevãzutã
cu un capac. MJM, L.1343. Întocmit: Janeta Ciocan

162. Sãlãriþã. Coruieni - Þara Lãpuºului. Lemn. L: 40 cm;
D: 21 cm. 1850-1870. Utilizatã pentru pãstrarea sãrii. Corpul
propriu-zis al sãrãriþei este confecþionat dintr-o singurã bucatã
de lemn ºi are formã cilindricã. Partea din spate este mai înaltã
având aspectul unui turn, décor realizat prin excizare iar la
mijloc are o gaurã ce servea la agãþarea pe perete. Fundul este
adãugat. MJM, L.298. Întocmit: Janeta Ciocan

163. Sãlãriþã. ªieu, jud. Maramureº. Lemn de esenþã
moale. LA: 12 cm; H: 23 cm. Secolul al XIX-lea.
Confecþionatã din mai multe bucãþi de lemn, asamblatã în
formã pãtratã, cu capac. Latura din spate este înãlþatã, fiind
perforatã pe mijloc, formându-se astfel mânerul. Ornamentatã
pe toatã suprafaþa: motivul predominant - rozeta. Pe toatã
suprafaþa are mai multe incizii. MMSM, 1710. Întocmit: Ioana
Dãncuº

164. Sãlãriþã (solniþã). Bârsana, jud. Maramureº. Lemn de
tei. L: 12 cm; LA: 12 cm; H: 15 cm. Sfârºitul sec. al XIX-lea. Vas
tip cutie de lemn utilizatã la pãstrarea sãrii alimentare, ornamentatã cu o sculpturã sub formã de armonicã obþinutã prin
incizii mãrunte executate pe douã rânduri. MMSM, 3802.
Întocmit: Grigore Hotico
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165. Sãlãriþã. Dobric - Þara Lãpuºului. Lemn. L: 18 cm; H:
41 cm. 1850 - 1870. Utilizatã pentru pãstrarea sãrii. Piesa are
formã paralelipipedicã. Spatele este mai înalt, fiind decorat, în
formã de coroanã, prin crestare ºi gãurire, strãjuitã de doi
stâlpiºori. Cutia propriu-zisã în care se pãstreazã sarea este
confecþionatã dintr-o singurã bucatã de lemn. Capacul ºi fundul
sunt adãugate. Pe trei feþe este decoratã prin incizare ºi
excizare. În partea de sus ºi în cea de jos, vasul, pe trei feþe, are
câte un brâu format din “dinþi de lup”. Între aceste brâuri se aflã
un ornament geometric realizat prin incizare în urmãtoarea
ordine: douã cercuri circumscrise, un ºir de semicercuri ce se
întretaie, alte douã cercuri circumscrise ce au în interior o
rozetã cu ºase braþe. MJM, L.406. Întocmit: Janeta Ciocan

166. Sãlãriþã. Racºa - Þara Oaºului. Lemn. L: 15 cm; LA:
11 cm, H: 23,5 cm. 1925-1935. Utilizatã pentru pãstrarea sãrii.
Sãrãriþa are formã paralelipipedicã. Este confecþionatã din 6
scânduri de fag. Patru dintre acestea formeazã pereþii, una fundul ºi una capacul. Scândura din faþã ºi cele 2 laterale, precum
ºi capacul, sunt decorate prin incizie cu motive geometrice:
linie frântã, arc de cerc. Scândura din spate este mai înaltã,
rotunjitã, în partea superioarã este decoratã cu motive geometrice cu o gaurã în mijloc pentru a putea fi agãþatã pe perete.
MJM, L.45. Întocmit: Janeta Ciocan

167. Sãlãriþã. Inãu - Þara Lãpuºului. Lemn. H: 36 cm; LA:
23 cm. 1880 - 1900. Utilizatã pentru pãstrarea sãrii. Sãrãriþa are
formã paralelipipedicã. Este confecþionatã din 6 scânduri de
fag. Patru dintre acestea formeazã pereþii, una fundul ºi una
capacul. Scândura din faþã ºi cele 2 laterale sunt decorate prin
incizie cu motive geometrice: cerc, rozetã, semicercuri.
Scândura din spate este mai înaltã, în partea superioarã având
forma unui turn cu o gaurã în mijloc pentru a putea fi agãþatã
pe perete ºi este decoratã prin incizie cu linii. Capacul este decorat în tablã de ºah. MJM, L.583. Întocmit: Janeta Ciocan

168. Sãlãriþã. Boiereni - Þara Lãpuºului. Lemn. H: 46 cm;
LA: 23 cm. 1880 - 1900. Utilizatã pentru pãstrarea sãrii. Corpul
propriu-zis al sãrãriþei este confecþionat dintr-o singurã bucatã
de lemn. Partea din spate este mai înaltã având o gaurã care
folosea la atârnarea pe perete. Deasupra se aflã capacul care
este prins de corpul sãlãriþei cu cuie de lemn. Fundul este adãugat. Decorul se aflã amplasat în faþã, este geometric, format
dintr-o casetã decoratã cu triunghiuri înscrise unul în altul, realizate prin incizie. Sub aceastã casetã se aflã o rozetã cu 9 braþe
(soarele în miºcare)ºi înscris anul 1864. MJM, L.431. Întocmit:
Janeta Ciocan
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169. Insignã de slãtinar (paznic al fântânii de apã sãratã).
Sat Caila, Comuna ªintireag, jud. Bistriþa-Nãsãud; proprietar
anterior: Felecan Mihai. Cupru. L: 10 cm; LA: 8 cm. Începutul
secolului XX. Are formã ovalã, cu stema Austro-Ungariei. Pe
vremuri a aparþinut lui Chiº Ion, care a fost paznic la slatina
(fântâna de apã sãratã) din Caila în perioada Imperiului
Austro-Ungar. Este o piesã unicat. MCR, 13404. Întocmit:
Andrea Chiricescu

170. Cârlig pentru gãleatã. Localitate Sãsarm, Comuna
Chiuza, jud. Bistriþa-Nãsãud. Lemn de alun. L: 134 cm; GR: 2
cm; Cârlig L: 10 cm. Începutul secolului XXI. Bãþ rotund în
secþiune, din creangã de alun, cu o ramificaþie naturalã la unul
din capete. De aceasta se agaþã gãleata cu care se scoate apa
sãratã din fântânã. MCR, 13406. Întocmit: Andrea Chiricescu

171. Cârlig pentru gãleatã. Localitate Sãsarm, Comuna
Chiuza, jud. Bistriþa-Nãsãud. Lemn de plop. L: 114 cm; GR: 2,5
cm; L Cârlig: 13 cm. Începutul secolului XXI. Bãþ rotund în
secþiune, din creangã de plop, cu o ramificaþie naturalã la unul
din capete. De aceasta se agaþã gãleata cu care se scoate apa
sãratã din fântânã. MCR, 13407. Întocmit: Andrea Chiricescu

172. Cârlig dublu pentru gãleatã. Sat ºi comunã Dumitra,
jud. Bistriþa-Nãsãud. Lemn de alun. L: 110 cm; GR: 3 cm;
Cârlige: 7 cm; 9 cm. Sfârºitul secolului XX. Bãþ rotund în secþiune, din creangã de alun, cu douã ramificaþii naturale la unul
din capete. De acestea se agaþã gãleþile cu care se scoate apa
sãratã din fântânã. Cromatica este cea naturalã a lemnului de
alun decojit. MCR, 13408. Întocmit: Andrea Chiricescu

173. Cofã (balercã) pentru apã sãratã. Sat Caila, comuna
ªintireag, jud. Bistriþa-Nãsãud; proprietar anterior: Felecan
Mihai. Lemn de brad, cercuri de alun. H: 38 cm; DB: 18 cm;
DG: 21 cm. Începutul secolului XX. Cofã de formã cilindricã,
confecþionatã din doage din lemn de brad, uºor adunatã la gurã.
Este legatã cu douã cercuri late de alun. Mânerul este confecþionat din lemn de brad. Este utilizatã la transportarea apei
sãrate, în cantitãþi reduse. MCR, 13405. Întocmit: Andrea
Chiricescu
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174. Toc pentru slatinã. Sãliºtea de Sus, jud. Maramureº.
Lemn de brad. D: 35 cm; H: 20 cm. Prima jumãtate a secolul al
XX-lea. Vas de formã cilindricã, strâns în cercuri de lemn, prevãzut cu gaurã ºi închis cu cep de lemn. Pe pãrþile laterale are
douã toarte gãurite prin care se introduce pe mijloc frânghia
pentru dus pe umãr. Cu acest vas se aduce “slatina” de la “fântânã” (cu apã sãratã). MMSM, 19.773. Întocmit: Mihai Dãncuº,
Hotico Grigore

175. Toc pentru slatinã. Sãliºtea de Sus, jud. Maramureº.
Lemn de brad. D: 38 cm; H: 21 cm. Prima jumãtate a secolului
al XX-lea. Vas de formã cilindricã, scurt, cu orificiu prevãzut cu
cep. Este folosit la transportul slatinei de la fântâna din câmp
acasã. Lemnul este pufos la pipãit din cauza acþiunii apei
sãrate. MMSM, 17.531. Întocmit: Mihai Dãncuº, Grigore
Hotico

176. Ciubãr pentru apã sãratã. Sat Aldea, com. Mãrtiniº,
jud. Harghita; Proprietar anterior: Gedö Ilona (Ilus). Lemn de
brad, cercuri de alun. H: 47 cm; DG: 41 cm; DB: 59 cm; capac:
8 x 10 cm. Prima jumãtate a secolului XX. Ciubãrul, de formã
cilindricã, este confecþionat din doage din lemn de brad. Este
închis la ambele capete, având în partea superioarã o micã
deschizãturã pe care se introduce ºi se scoate apa sãratã.
Aceasta era prevãzutã cu un cãpãcel care nu s-a pãstrat. Este
legat cu cercuri de alun. Este utilizat la transportul ºi depozitarea în gospodãrie a apei sãrate. MCR, 13412. Întocmit:
Andrea Chiricescu

177. Ciubãr pentru apã sãratã (denumirea localã magh..
Sóscsobán). Localitate Lueta, jud. Harghita; proprietar anterior: György Lajos. Lemn de brad, cercuri de alun. H: 46 cm; DB:
40 cm; DG: 52 cm; capac: 12 x 10 cm. A doua jumãtate a secolului XX. Ciubãrul este confecþionat din doage din lemn de
brad ºi are formã cilindricã. De o parte ºi de alta este prevãzut
cu douã mânere, rezultate din prelungirea ºi gãurirea a douã
doage. Este închis la ambele capete, având în partea superioarã
o micã deschizãturã de formã dreptunghiularã, pe care se introduce ºi se scoate apa sãratã. Aceasta este prevãzutã cu un cãpãcel din lemn de brad, pentru a preveni vãrsarea sau murdãrirea
apei. Ciubãrul este cercuit cu nuiele de alun, pe care se pot
observa depunerile de sare, rezultate în urma cristalizãrii apei
sãrate. Este utilizat la transportul ºi depozitarea în gospodãrie
a apei sãrate. MCR, 13400. Întocmit: Andrea Chiricescu
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178. Cofã pentru slatinã. Poienile Izei, jud. Maramureº.
Lemn de brad. H: 23 cm; DB: 21 cm; DG: 18 cm. Începutul secolului al XX-lea. Vas de formã tronconicã cu baza mare în
partea inferioarã. Lateral are douã urechi pentru trecerea unui
mâner de sfoarã sau de vergea de alun pentru þinut cu mâna. În
vas se þine slatina în casã, pe o policioarã. Cu un “gâvan”
(polonic) din lemn se ia pentru gãtit. Fibra de lemne este distrusã de concentraþia de sare din slatinã. MMSM, 3320.
Întocmit: Mihai Dãncuº, Hotico Grigore

179. Cofã pentru slatinã. Onceºti, jud. Maramureº. Lemn
paltin, lemn de brad. DB: 22 cm; DG: 18 cm; H: 24 cm. Sec. al
XX-lea. Vas de tip butoias în formã de trunchi de con cu toartã
ºi capac. Corpul vasului este din lemn de brad, iar capacul din
lemn de paltin. Lemnul este afectat puternic de acþiunea apei
sãrate, prezentând la suprafaþã mult puf (celulozã). MMSM,
7227. Întocmit: Grigore Hotico

180. Cofã pentru slatinã. Mara, jud. Maramureº. Lemn de
brad. D: 16 cm; H: 24 cm. Începutul secolului al XX-lea. Vas de
formã cilindricã. Este folosit la pãstrarea slatinii în bucãtãrie,
strâns cu cercuri de nuiele de rãchitã (fâºii). Lemnul este pufos
din cauza acþiunii apei sãrate. Apa sãratã - slatina - folositã la
prepararea hranei se ia din cofã cu un “gâvan” (polonic) de
lemn. MMSM, 8498. întocmit: Mihai Dãncuº, Grigore Hotico

181. Bãrbânþã. ªieu, jud. Maramureº. Lemn de brad. H: 68
cm; D: 30 cm; D mijloc: 35 cm. Secolul al XX-lea. Vas de forma
“bãrbânþei” sau putinei pentru brânzã cu fundul de sus scos
pentru pãstratul “slatinei”. Este strâns cu cercuri de lemn, bombat la mijloc. Lemnul prezintã un aspect pufos din cauza acþiunii conþinutului de sare din “slatinã”. MMSM, 5680. Întocmit:
Mihai Dãncuº, Grigore Hotico
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182. Budacã pentru slatinã. Sãliºtea de Sus, jud.
Maramureº. Lemn de brad. H: 50 cm; DB: 28 cm; DG: 35 cm.
Prima jumãtate a secolului al XX-lea. Vas din lemn de brad, în
formã tronconicã, cu baza mare în partea superioarã. Lemnul
este pufos mai mult în partea inferioarã a vasului. Este legat în
cercuri din lemn atât în partea superioarã cât ºi în cea inferioarã. MMSM, 17.537. Întocmit: Mihai Dãncuº, Grigore
Hotico

183. Botã. Sat Trãistioara - Meledic, com. Mânzãleºti, jud.
Buzãu; proprietar anterior: Stemate Gheorghe. Lemn cioplit.
30/33/12.. 1/2 sec. XX. Utilizatã la transportul ºi pãstrarea apei
în timpul lucrului pentru scoaterea sãrii din maluri. Este confecþionatã în gospodãria þãrãneascã ºi compusã din doage, din
care una este mai înaltã, fiind prevãzutã cu “ochiuri” (gãuri)
pentru agãþat, funduri ºi dop. MJB, 2901. Întocmit: Doina
Ciobanu

184. Slãtinãu. Poienile de Sub Munte, jud. Maramureº.
Lemn. D: 13 cm; H: 7 cm; L: 16 cm. Începutul secolului al XXlea. Vas cu coadã confecþionat din lemn de tei, structura lemnului este afectatã de acþiunea slatinei dându-i un aspect pufos.
Obiectul era utilizat la pãstrarea slatinii sau la scoaterea acesteia din recipiente de depozitare mai mari. MMSM, 17296.
Întocmit: Mihai Dãncuº, Grigore Hotico

185. Slãtinãu. Poienile de Sub Munte, jud. Maramureº.
Lemn. L: 22 cm; LA: 9,5 cm; H: 7 cm. Începutul secolului al
XX-lea. Vas cu coadã confecþionat din lemn de tei, structura
lemnului este afectatã de acþiunea slatinei dându-i un aspect
pufos. În scobitura de formã pãtratã se pune sarea ºi usturoiul
pentru mujdei. MMSM, 9089. Întocmit: Mihai Dãncuº, Grigore
Hotico
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186. Slãtinãu. Breb, jud. Maramureº. Lemn de paltin. L:
18,5 cm; LA: 7,5 cm; H: 7,5 cm. Sec. al XX-lea. Lucrat dintr-o
bucatã de lemn prin scobire adâncã în formã pãtratã. Alcãtuit
din “cupa” în care se pãstreazã sarea, slatina (apa sãratã) din
care se prelungeºte coada (mânerul). MMSM, 2622. Întocmit:
Ioana Dãncuº

187. Slãtinãu. Comuna Bârsana, jud. Maramureº. Lemn de
paltin. L: 16,5 cm; D: 8,5 cm; H: 5,3 cm. Secolul XX. Formã
uºor rotunjitã cu o scobiturã adâncã fãcutã cu dalta în care se
þine sarea, terminatã cu un mâner. MMSM, 3814. Întocmit:
Ioana Dãncuº.

188. Cupã la slatinã. Poienile Izei, jud. Maramureº. Lemn
de paltin. L: 24 cm; LA: 18/2,5 cm; H: 5 cm. Sec. al XX-lea.
Obþinutã prin scobire adâncã cu dalta. Are o formã ovalã în
care se þine slatina. Se terminã cu o coadã realizatã din aceeaºi
bucatã de lemn. MMSM, 3293. Întocmit: Ioana Dãncuº

189. Slãtinãu. Bârsana, jud. Maramureº. Lemn de paltin.
L: 19 cm; LA: 14 cm; H: 5 cm. ? sec. al XX - lea. Slãtinãul este
obþinut prin scobire adâncã cu dalta, având o formã rotundã
asemãnãtoare cu cea a unui polonic. Se terminã cu o coadã
(mâner) scurtã realizatã din aceeaºi bucatã de lemn. Se
foloseºte la pãstrat slatina (apa sãratã) sau la scoaterea slatinii
dintr-un vas mai mare. MMSM, 44A. Întocmit: Ioana Dãncuº

190. Troacã (denumirea localã în magh. tekenyö). Sat Ocna
de Jos, Comuna Praid, Judeþ Harghita; proprietar anterior:
Lukács Amália. Lemn de tei. L: 110 cm; LA: 47 cm; H: 22 cm.
Mijlocul secolului XX. Troaca are formã ovoidalã, fiind confecþionatã prin tãierea, cioplirea ºi scobirea unei singure bucãþi
de lemn. La cele patru colþuri are cioplite patru mânere. La
ambele capete are un guler cioplit în relief, marcat la bazã, pe
exterior, de un ºãnþuleþ. Troaca a fost folositã în gospodãrie la
sãratul cãrnii ºi a slãninii dupã tãierea porcului, în apã sãratã.
MCR, 13409. Întocmit: Andrea Chiricescu
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191. Troacã pentru apã sãratã (denumirea localã magh.
Sózófa). Sat ºi comunã Mereºti, Judeþ Harghita; proprietar
anterior: Sándor Ilona. Lemn de arin. L: 162 cm; LA: 10 cm;
GR: 10 cm. Mijlocul secolului XX. Troaca este confecþionatã
dintr-un lemn lung, având pe faþa superioarã 23 de scobituri. În
acestea se turna apã sãratã, troaca folosind la adãpatul oilor.
Troaca a avut 4 picioare adaptate la înãlþimea ovinelor.
Scobiturile nu sunt foarte adânci, pentru a nu se depãºi cantitatea de apã sãratã bãutã de oi. MCR, 13401. Întocmit: Andrea
Chiricescu

192. Bulgãr de sare gemã. Coºtiui, jud. Maramureº. Sare.
L: 25 cm; LA: 12 cm; H: 8 cm. Extras la începutul sec. al XXlea. Astfel de bulgãri de sare se pun în ieslea animalelor, în general la vaci ºi oi, pentru a le asigura necesarul de sare în organism. MMSM, 9228. Întocmit: Ioana Dãncuº

193. Troacã. Localitate Gãlãuþaº - Pârâu, jud. Harghita;
proprietar anterior: Þãran Traian. Lemn de arin, fier. L: 90 cm;
LA: 20 cm; H: 67 cm; H picioare: 47 cm. Mijlocul secolului XX.
Recipient monoxil, scobit în trunchi. În interiorul trocii se
puneau drobi de sare pentru animalele din gospodãrie. Este
prevãzutã cu douã perechi de picioare, una fiind mai scurtã,
pentru ca pe timp de ploaie apa sã se scurgã printr-un orificiu
situat în partea mai joasã. Capetele sunt consolidate cu armãturã de fier. MCR, 12411. Întocmit: Livia Marc; Dorel Marc

194. Suport pentru sare la oi. Buteasa - Þara Chioarului.
Lemn. H: 57 cm; D: 30 cm. 1880 - 1900. Utilizat pentru pãstrarea bulgãrelui de sare în staulul oilor. Suportul este confecþionat dintr-o bucatã de trunchi de copac, care are scobite 8
gãuri, în care sunt introduse 8 beþe, formând astfel un suport în
care se pune un drob mare de sare, lãsând în acelaºi timp loc
oilor sã-l lingã. Piesa este nedecoratã. MJM, L.836. Întocmit:
Janeta Ciocan
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195. Jgheab. Valea Florilor, jud. Cluj. Lemn de stejar. L:
60,5 cm, AD: 21 cm, LA: 24 cm. Utilizat la obþinerea sãrii din
saramurã. Jgheab scobit în lemn de stejar, unul din capete
retezat oblic, pe fund are 4 orificii de cca. 2,5 cm în diametru,
aºezate aproximativ coliniar, la distanþe de aproximativ 10 cm,
10 cm respectiv 19 cm. MET, C581b. Întocmit: Cristian Micu

196. Jgheab. Valea Florilor, jud. Cluj. Descoperit în timpul
lucrãrilor de dublare a liniei ferate din zonã. Lemn de stejar. L:
99 cm; AD: 17 cm; H: 28 cm. Utilizat la obþinerea sãrii din saramurã. Jgheab scobit dintr-o jumãtate de buºtean, secþionat longitudinal, retezat la ambele capete. MET, C581a. Întocmit:
Cristian Micu

197. Lopãþicã de nãmol. Bãile Szeltersz situate pe teritoriul satului ºi comunei Lueta, Judeþ Harghita; proprietar anterior: Mog Zoltan. Lemn de molid. L: 66 cm; LA: 9,5 cm.
Începutul secolului XXI. Lopãþicã cu coadã, confecþionatã
dintr-o singurã bucatã, prin cioplire cu toporul. La un capãt are
o paletã uºor concavã, cu care se scoate nãmolul sãrat din baltã.
Înnegritã la capãt datoritã nãmolului. MCR, 13403. Întocmit:
Andrea Chiricescu
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198. Altar votiv. Descoperit în toamna anului 1927 la circa
1,5 km. depãrtare de Sânpaul, spre Ocland “în locul unde
romanii exploatau sarea”. Piatrã calcaroasã. 94 x 49 x 43 (cm).
Epoca romanã (sec II-III p. Chr.). Altar votiv de piatrã calcaroasã cu o inscripþie ale cãrei litere sunt de dimensiuni
diferite în funcþie de rândul pe care se aflã: 8 cm în rândurile
1-2, 7 cm în rândul 3, 6 cm în rândurile 4-5, de 5 cm în rândul 6,
3 cm în rândurile 7-8. Capitelul altarului are în partea din faþã
un fronton iar la colþuri acrotere, piatra este puternic erodatã
astfel cã ornamentele se disting cu greutate. Profilatura este
simplã ºi simetricã, atât în partea superioarã a câmpului
inscripþiei, cât ºi în partea inferioarã a acestuia. Lectura
inscripþiei (cf. I. I. Russu, IDR III/ 4, 248, Sânpaul): Soli Inv-/cto
pro / salute[m]/ C(ai) Iuli Valen-/5/tini c(onductoris) salinar(um/
Iulius Omucio)/ libertus actor / posuit. Traducere: Soarelui
Neînvins, pentru sãnãtatea lui Caius Iulius Valentinus conductor
al salinelor, iulius Omucio libertul sãu a pus (prinosul). MNS,
10076. Întocmit: Alexandru Stãnescu
199. Altar votiv. Piesa a fost descoperitã în anul 1913, în
urma unei ploi torenþiale ºi inundaþii lângã satul Domneºti (la
11 km de Bistriþa), cam la 3 km vest de sat, în locul numit
“Izvorul sãrat” (Salzbrunnen), pe malul ªieului, aproape de confluenþa cu valea Budacului. Conglomerat nisipos dur. H: 102
cm, LA: 42 cm, LAmijloc: 34 cm. Punctul în care a fost
descoperit este foarte probabil locul unde s-a înãlþat altarul,
dovadã în acest sens fiind faptul cã pe partea stângã ºi la bazã
este mult mai ros de apã ºi vreme, dovadã cã a stat rãsturnat, cu
capitelul în pãmânt. Faþa scrisã a inscripþiei este în general
deterioratã ºi roasã de apã, prescurtãrile ºi formele literelor
sunt destul de confuze, ceea ce a ridicat dificultãþi la citirea textului: [I] O M E T I M / [P]RO SALT AEL / MARI FL
COL / CoNDVC PASc / ET SALINA AT / TICUs ACT EIVs
/ V S L M. “ [I (ovi)] o(ptimo) m(aximo) et I(unoni) M(inervae) / sau I(nvicto) M(ithrae) / [p] ro sal(u)t(e) Ael(i) / Mari
fl(aminus) col(oniae) / [c] onduc(toris) pasc(ui) / et salina (rum)
At / ticus act(or) eius / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)” dupã I.
I. Russu. Traducerea liberã: “lui Iupiter cel prea bun ºi mare ºi
Iunonei (ºi) Minervei (sau nebiruitului Mithras), pentru sãnãtatea
lui Aelius Mar(i)us, flamen (preot) al coloniei (probabil Ulpia
Traiana - Sarmizegetusa), conductor (arendaº) al pãºunilor ºi
salinelor, Atticus actor (intendent, administrator) al lui a împlinit
cu bucuri (prin închinarea acestui altar) promisiunea fãcutã zeilor
care i-au ascultat ruga”. Atticus este un nume grecesc destul de
frecvent la oamenii liberi, care nu este originar din Dacia, cel
mai probabil fiind venit aici cu patronul sãu. Funcþia sa de
“actor” (vb. lat. ago, agere = a duce, a face, a aranja), însemna
cel mai probabil administrator, intendent, fermier. Apariþia la
Domneºti, într-o regiune cu zãcãminte de sare, a acestui monument epigrafic, nu este întâmplãtoare, el stând în directã legãturã cu exploatarea de sare din aceastã regiune, semnificativ
faptul cã a fost gãsit pe malul râului ªieu (râul sãrat) în punctul
“Izvorul sãrat” (Salzbrunnen). Prima publicare o face G. Fischer
în 1921, adoptând o interpretare istoricã cu mai multe lipsuri în
privinþa citirii corecte a inscripþiei. (G. Fischer, Zwei römische
Inschriften aus Bilak bei Bistritz, Korespondenzblatt des Vereins
für siebenbürgische Landeskunde (Hermannstadt-Sibiu),
XLIV, 1921, p. 71-72.) În 1956 I. I. Russu republicã piesa ºi o
reinterpreteazã ( I. I. Russu, Sclavul Atticus. Contribuþii la istoria economicã a Daciei, în: SCI, VII, 1956, p. 7-13.) CMBN.
Întocmit: George Marinescu.
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200. Barã de cântar. Baia Mare, jud. Maramureº. Lemn,
fier. L: 230 cm; LA: 40 cm. 1736. Barã de cântar pentru greutãþi
mari având la capete câte 2 cârlige din fier turnat ºi câte un
suport tip ancorã cu o axã mobilã la mijloc ºi 2 axe cu pene în
lateral. Folosit la cântãrirea bucãþilor de sare. Inscripþie text (lb.
maghiarã): ANNO 1736 / B: BARTOS MIHALYURAM
BIROSÁGÁBAN / B: TOT GYORGY - IÁNOS URAM GAZDASAGABAN TSINALTATOT / SALÁNKILAKATOS ISTVÁN
TSINÁLTA. Traducere text (lb. românã): Anul 1736 / B:D-l
Bartos Mihaly jude / B: Tot Gyorgy - Realizat în gospodãria d-lui
Iános / Realizat de Salánki István lãcãtuº. MJM, IF 764.
Întocmit: Mihaela Mãnãrãzan

201. Firmã de localitate. Ocna ªugatag, jud. Maramureº.
Fier. DL: 40 cm; D: 33,5 cm. Secolul XIX. Formã ovalã cu douã
orifiicii de prindere.
Inscripþie text (lb. maghiarã):
MÁRAMAROS VARMEGYE / AKNASUGATAG / KÖZSÉG /
SUGATAGI JÁRÁS. Traducere lb. românã: Comitatul
Maramureº / Ocna ªugatag / Comunã / Plasa ªugatag. MJM,
469. Întocmit: Lucia Pop

202. Topor-târnãcop. Ocna ªugatag, jud. Maramureº. Fier.
L: 22 cm; LA: 6,6 cm. Secolul XIX. Topor-târnãcop din fier cu
gaurã de înmãnuºare transversalã, partea de tãiº prezintã urme
de folosire. Utilizat pentru baterea fãgaºelor în minele de sare.
MJM, 100. Întocmit: Lucia Pop

203. Topor-târnãcop. Coºtiui, jud. Maramureº. Fier. L: 22
cm; LA: 8 cm. Secolul XIX. Topor-târnãcop din fier cu gaurã de
înmãnuºare transversalã, partea de tãiº prezintã urme de
folosire. Utilizat pentru baterea fãgaºelor în minele de sare.
MJM, 77. Întocmit: Lucia Pop

204. Ciocan de spart sare. Salina Cacica, comuna Cacica,
jud. Suceava. Fier, lemn. H: 19 cm; LA: 6 cm. Sec. XIX. Utilizat
la mineritul salifer, la spartul bolovanilor de sare. CMB, FI.
Întocmit: Mugur Andronic
205. Sapã de sare (sãpoi) (Kopácska). Coºtiui, jud.
Maramureº. Fier. L: 15 cm; LA: 8,5 cm; G: 4 cm. Secolul al
XIX-lea. Este o unealtã cu care minerii adunau la un loc
(strângeau) praful ºi droburile de sare provenite în urma tãierii
bulgãrilor. Lama are o formã conicã, fiind confecþionatã din
fier forjat ºi oþelit. Este compusã din: sapa propriu-zisã (din
fier) ºi coada sapei (lipseºte) din lemn de paltin. Þãranii au mai
folosit aceastã sapã ºi pentru “lãzuit” de aceea i se mai spune ºi
sapã de laz. MMSM, 9221. Întocmit: Ioana Dãncuº
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206. Sapã de sare (sãpoi) (Kopácska). Coºtiui, jud.
Maramureº. Fier. L: 19 cm; LA: 5,2 cm, G: 4,2 cm. Secolul al
XIX-lea. Este o unealtã cu care minerii adunau la un loc
(strângeau) praful ºi droburile de sare provenite în urma tãierii
bulgãrilor. Lama are o formã conicã, fiind confecþionatã din
fier forjat ºi oþelit. Este compusã din: sapa propriu-zisã (din
fier) ºi coada sapei (lipseºte) din lemn de paltin. Þãranii au mai
folosit aceastã sapã ºi pentru “lãzuit” de aceea i se mai spune ºi
sapã de laz. MMSM, 9220. Întocmit: Ioana Dãncuº
207. Sapã de sare (sãpoi) (Kopácska). Coºtiui, jud.
Maramureº. Fier. L: 18,5 cm; G: 8,5 cm. Secolul al XIX-lea.
Este o unealtã cu care minerii adunau la un loc (strângeau) praful ºi drobii de sare provenite în urma tãierii bulgãrilor. Lama
are o formã conicã, fiind confecþionatã din fier forjat ºi oþelit.
Este compusã din: sapa propriu-zisã (din fier) ºi coada sapei
(lipseºte) din lemn de paltin. Þãranii au mai folosit aceastã sapã
ºi pentru “lãzuit” de aceea i se mai spune ºi sapã de laz. MMSM,
9219. Întocmit: Ioana Dãncuº
208. Ciocan de miner - izbitor. Coºtiui, jud. Maramureº.
Fier forjat. L: 27 cm; LA (tãiº): 0,84 cm; GR: 4 cm, gr: 236 decagrame. Sec. al XIX-lea. Confecþionat de fierari prin forjare.
Are douã capete - unul lat cu lamã pentru tãiere ºi unul ascuþit
pentru izbire. Gaura pentru coadã este mai spre lamã pentru a
echilibra greutatea. Lungimea cozii este de 60-70 cm, iar
grosimea de cca. 25-30 cm. Partea cozii prinsã de mânã era bandajatã cu o cârpã moale. Mânerul era în general confecþionat
din lemn de paltin, dar foarte frecvent din lemn de gutui (care
chiar dupã uscare se îndoaie, nu este rigid). MMSM, 9217.
Întocmit: Mihai Dãncuº
209. Ciocan tãietor pentru “desfãcatul” sãrii. Coºtiui, jud.
Maramureº. Fier. L: 20,1 cm; LA: 0,45 cm; gr: 0,34 cm; LA: 0,85
cm; ?: 3 cm; gr: 140 decagrame. Sec. al XIX-lea. Este cel mai
mic dintre “ciocanele” pentru exploatarea sãrii. Este confecþionat din fier forjat ºi apoi oþelit de cãtre fierar. Coada
lipseºte. Aceasta se confecþiona din lemn de gutui. Cu acest tip
de ciocan s-a lucrat atât la tãiatul, dar mai ales la “desfãcatul”
sãrii. Gaura pentru coadã se fãcea în centrul de echilibru al ciocanului. MMSM, 9218. Întocmit: Mihai Dãncuº
210. Ciocan tãietor. Coºtiui, jud. Maramureº. Fier forjat ºi
oþelit. L: 24 cm; LA: 7 cm; gr: 4 cm; ?: 2,75 cm; gr: 190 decagrame; LA tãiº: 8,3 cm. Sec. al XIX-lea. Confecþionat de fierar.
Nu are coadã. A fost din lemn de gutui. S-a folosit pânã în anul
1930, când s-a închis mina. Acest tip de ciocan s-a folosit ºi la
tãiatul sãrii, la breºat, precum ºi la “desfãcatul” sãrii. Ciocanul
este într-o stare foarte bunã, deoarece dupã închiderea minei
nu s-a mai folosit ºi la alte munci în gospodãrie. MMSM, 9216.
Întocmit: Mihai Dãncuº
211. Târnãcop. Achiziþie 1964. Fier. L: 25 cm, L: 9 cm,
Gaurã înmãnuºare: 6/3 cm. Sec XIX. Târnãcop cu braþe în
cruce, gaurã de înmãnuºare ovoidalã. Utilizat la exploatarea
sãrii geme, la spargerea pereþilor ºi bulgãrilor de sare. MIS,
M.5458. Întocmit: Mariana Daneº
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212. Ciocan (Vântãlãu). Achiziþie 1964. Fier. L: 7,4 / 5,3 cm.
H: 4 cm; gaura de înmãnuºare: 3,7 / 2 cm. Sec XIX. Ciocan
(vântãlãu), secþiune patrulaterã cu laturile uºor bombate, gaura
de înmãnuºare dreptunghiularã. Ambele capete prezintã deformãri. Utilizat la Utilizat la mineritul în sare, la baterea dãlþilor
în pereþi ºi decuparea bucãþilor de sare. MIS, M. 7504.
Întocmit: Mariana Daneº

213. Ciocan. Achiziþie 1964. Fier. H: 4 cm; gaurã
înmãnuºare: 3 / 3,5 cm. Sec XIX. Ciocan, secþiune patrulaterã,
cu laturile uºor bombate, gaura de înmãnuºare dreptunghiularã. Unul din capete este îngust ºi are forma concavã. Utilizat
la mineritul în sare, la baterea dãlþilor în pereþi ºi decuparea
bucãþilor de sare. MIS, M.7455. Întocmit: Mariana Daneº

214. Daltã. Achiziþie 1964. Fier. L: 12cm, LA: 2/1 cm. Sec.
XIX. Daltã cu secþiune dreptunghiularã cu vârf aplatizat.
Partea opusã vârfului este platã. Utilizatã la tãierea sãrii în
minele de sare. MIS, M. 7453. Întocmit: Mariana Daneº

215. Sfredel. Achiziþie 1964. Fier. L: 51,5 cm, LA: 2 cm. Sec
XIX. Sfredel, format dreptunghiular cu vârf ascuþit ºi partea
opusã dreptunghiularã în secþiune. Utilizat în cadrul procesului
de minerit în sare, pentru desprinderea bolovanilor din
peretele de sare gemã. MIS, M.7449. Întocmit: Mariana Daneº

216. Dorn. Achiziþie 1964. Fier. L: 17,5 cm, D: 2 cm. 1/2 sec.
XIX. Dorn, secþiune rotundã cu vârf aplatizat. Partea opusã
vârfului este platã. Utilizatã la tãierea sãrii în minele de sare.
MIS, M. 7505. Întocmit: Mariana Daneº

217. Unealtã de minã. Achiziþie 1964. Fier. L: 56 cm. D: 3
cm. Sec XIX. Unealtã din fier, secþiune rotundã, cu vârf ascuþit,
mâner rotund. Este probabil un sfredel cu care se pãtrundea
adânc în zãcãmântul de sare. MIS, M. 7457. Întocmit: Mariana
Daneº
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218. Dorn. Achiziþie 1964. Fier. L: 29,4 cm. Sec XIX. Dorn
din fier, piesa este rotundã, vârf ascuþit cu patru laturi, capãtul
superior rotunjit ºi supradimensionat. Utilizat la mineritul în
sare, la gãurirea peretelui de sare gemã pentru a se putea apoi
desprinde bolovanii de sare. MIS, M.7454. Întocmit: Mariana
Daneº

219. Lampã de minã. Achiziþie 1964. Metal comun. L: 17
cm; LA: 10 cm; H: 12 cm; H braþ: 2 cm. Sec XIX. Are formã de
parã în secþiune longitudinalã, cu o tijã verticalã, dispusã în
unghi drept. Tija are pe interior inscripþia L.J.POJSNIO ºi se
terminã cu simbolul de minã, reprezentat prin douã ciocane în
cruce. Ciocul lãmpii este dublat de o bandã semicircularã, prinsã în nituri. Tija are o toartã în partea superioarã, de care se
prinde, printr-un inel, un dispozitiv de agãþare. MIS, M.7445.
Întocmit: Mariana Daneº

220. Lampã de minã. Achiziþie 1964. Metal comun. H:
16cm; L: 12 cm. Sec XIX. Lampa are formã de parã în secþiune
longitudinalã, cu o tijã verticalã, dispusã în unghi drept. Tija
este prinsã de corp cu ajutorul unui nit, având în partea superioarã simbolul de minã, format din douã ciocane în cruce. În
partea superioarã are o perforaþie pentru prindere. Ciocul
lãmpii este dublat de o bandã semicircularã, prinsã în nituri.
MIS, M.7446. Întocmit: Mariana Daneº

221. Lampã de carbit. Salina Cacica, comuna Cacica, jud.
Suceava. Fier. H: 27 cm; DB: 9,5 cm; LA: 9 cm. Prima jumãtate
a sec. XX. Utilizatã la luminatul galeriilor minei în timpul
exploatãrii sãrii geme. CMB, FI. Întocmit: Mugur Andronic

242

www.cimec.ro

222. Felinar pentru lumânare. Salina Cacica, comuna
Cacica, jud. Suceava. Fier, sticlã. H: 27 cm; LA: 9,5 cm. Sec.
XIX. Utilizatã la luminatul galeriilor minei în timpul
exploatãrii sãrii geme. CMB, FI. Întocmit: Mugur Andronic

223. Opaiþ. Salina Cacica, comuna Cacica, jud. Suceava.
Fier, fontã. H: 13 cm; DB: 13 cm; LA: 7,5 cm. Sec. XIX. Utilizat
la mineritul salifer, la luminatul galeriilor din minã. CMB, FI.
Întocmit: Mugur Andronic

224. Lampã pentru minã. Mina de sare din Coºtiui, jud.
Maramureº. Metal. D: 9 cm; H: 23 cm. ? sec. al XIX-lea. S-a
folosit la iluminatul în minã. Funcþiona pe principiul lãmpilor
cu carbid. Este prevãzutã cu cârlig de prindere. MMSM, 9205.
Întocmit: Mihai Dãncuº, Ioana Dãncuº

225. Opaiþ (la Coºtiui numit “fonte”). Coºtiui, jud.
Maramureº. Metal. L: 14,5 cm; LA: 6 cm; H: 8 cm. Sec. al XIXlea. Forma vechilor opaiþe romane. Prevãzut cu arc metalic ºi
cârlig de prindere. Fitil ºi seu ºi/sau ulei de rapiþã. MMSM,
9203. Întocmit: Mihai Dãncuº, Ioana Dãncuº
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226. Opaiþ - “fontã de fier”. Coºtiui, jud. Maramureº.
Metal, fitil textil. L: 11 cm; LA: 7 cm; H: 14,5 cm. Sec. al XIXlea. De forma vechilor opaiþe greco-romane. Este prevãzut cu
un braþ de care este prins agãþãtorul. S-a folosit combustibil ulei de rapiþã, seu de oaie etc., fitil textil. MMSM, 9204.
Întocmit: Mihai Dãncuº, Ioana Dãncuº

227. Opaiþ. Coºtiui, jud. Maramureº. Metal. D: 11 cm; H:
13 cm. Sec. al XIX-lea. Are formã dreptunghiularã, de forma
unei cutii metalice. Funcþioneazã pe bazã de petrol cu fitil.
Folosit la iluminatul galeriilor de minã. MMSM, 9202.
Întocmit: Mihai Dãncuº, Ioana Dãncuº

228. ªaitroc. Achiziþie 1964. Lemn de esenþã moale.
L: 60,5cm; LA: 10,5/40,3 cm; H: 9,5 cm. Sec XIX. Lemn de
esenþã moale, dintr-o singurã bucatã, formã de fãraº, buza
rotunjitã, marginile înalte. Pe jumãtatea pãrþii posterioare marginea este rãsfrântã în unghi drept. Utilizat la adunarea sãrii
rezultate în urma spargerii bolovanilor de sare. MIS, M.7443.
Întocmit: Mariana Daneº

229. Formã de turnat sarea huscã. Salina Cacica, comuna
Cacica, jud. Suceava. Fontã. H: 15 cm; DG: 11,5 cm; DB: 9 cm.
Sec. XIX. Utilizatã la obþinerea sãrii în urma fierberii apei
sãrate, prin procesul de evaporare. CMB, FI. Întocmit: Mugur
Andronic
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230. Mojar. Ocna ªugatag, jud. Maramureº. Fontã. DL: 23
cm; D: 11,5 cm; H: 16,5 cm. Prima jumãtate a secolului XIX.
Obiect din fontã realizat prin turnare, folosit la zdrobirea sãrii
în gospodãrie. Formã tronconicã, în exterior, pe axa diametralã
câte un buton pentru manevrare. Pistil cilindric, capete aplatizate. Elemente decorative: câte douã brâie în relief, în partea
inferioarã ºi superioarã. MJM, 79. Întocmit: Lucia Pop

231. Tipar sigilar. Ocna Sibiului. Oþel. D: 33 x 31 mm,
H: 95 mm. 1729. În câmpul sigilar sunt gravate douã ciocane de
miner, încruciºate, însoþite la dreapta ºi la stânga de douã stele
cu ºase raze (pozitiv). Deasupra ciocanelor se aflã acvila bicefalã, iar dedesubt anul 1729 (conform registrului inventar).
Între linia continuã perlatã interioarã ºi linia spicatã exterioarã
este gravatã legenda, în limba latinã, cu majuscule, cuvintele
fiind despãrþite prin douã puncte; începutul legendei marcat
printr-o rozetã cu 5 lobi: SIGILL: SALICIDAR: SALISFOD:
VIZAKNAEN. (Sigiliul breslei tãietorilor de sare de la Ocna
Sibiului). MBS, M.2750/ 9.591. Întocmit: Dan Ivãnuº

232. Tipar sigilar. Ocna Sibiului. Oþel. D: 29 x 27 mm,
H: 76 mm. Sf. sec. XVIII - înc. sec. XIX?. În câmpul sigilar acvila bicefalã imperialã încãrcatã cu un scut tãiat pe care este
reprezentatã stema Transilvaniei (pozitiv). Scutul este timbrat
de o coroanã închisã terminatã cu o cruce. Deasupra capetelor
acvilei planeazã o coroanã închisã terminatã cu o cruce.
Legenda cu majuscule, în limba latinã: SIGILLUM R.PROVISORATUS. R. VIZAKNENSIS (Sigiliul provizoratului regal al
posesiunii regale Ocna-Sibiului). MBS, M.2378 / 10.383.
Întocmit: Dan Ivãnuº

233. Tipar sigilar. Ocna Sibiului. Oþel. D: 28 x 25 mm,
H: 10 mm. Sf. sec. XVIII - înc. sec. XIX?. În câmpul sigilar acvila bicefalã imperialã încãrcatã cu un scut tãiat pe care este
reprezentatã stema Transilvaniei (pozitiv). Scutul este timbrat
de o coroanã închisã terminatã cu o cruce. Deasupra celor douã
capete ale acvilei planeazã o coroanã de acelaºi fel. La marginea câmpului sigilar, mãrginit de un oval perlat, se aflã legenda în limba latinã, cu manuscrisele: SIGILLUM OFFICY
SALINARIS VIZAKNENSIS (sigiliul oficiului salinar din
Ocna Sibiului). MBS, M.2365 / 10.387. Întocmit: Dan Ivãnuº
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234. Tipar sigilar. Ocna Sibiului. Fontã. D : 34 x 30 mm,
H: 53 mm. Sec. XIX. În câmpul sigilar acvila bicefalã imperialã
încãrcatã cu un scut tãiat, cu armele Transilvaniei (pozitiv).
Acvila bicefalã þine în gheara dreaptã sabia, iar în cea stângã
globul crucifer. Capetele acvilei sunt timbrate de cãtre o
coroanã închisã terminatã cu un glob crucifer. Deasupra acvilei
planeazã o coroanã închisã terminatã cu un glob crucifer, care
marcheazã ºi începutul legendei în limba latinã, cu majuscule:
SIGIL R. SALIS PERCEPTORAT. OFFICII VIZAKNENS.
(Sigiliul oficiului perceptoratului regal al sãrii de la OcnaSibiului). MBS, M.2382/10.382. întocmit: Dan Ivãnuº

235. Fotografie Ocna Sibiului. Colecþia veche de Graficã
Documentarã a Muzeului de Istorie - donator Emil Sigerus.
Fotografie sepia caºeratã pe carton presat. L: 16 cm; LA: 11cm.
1882. Fotografia are în prim plan lacurile sãrate de la Ocna
Sibiului. Pe faþã, jos este denumirea fotografului ºi oraºul atelierului fotografic (Kamilla Ásboth - Hermannstadt). Meºterul
fotograf este prima femeie cu aceastã meserie din Transilvania,
care a moºtenit atelierul de la Theodor Glatz în 1871 împreunã
cu surorile ei. În perioada 1875-1897 a condus singurã atelierul
care a fost cumpãrat de Emil Fischer în 1897 împreunã cu toatã
colecþia de plãci fotografice. În 1980 atelierul Fischer a fost
achiziþionat de Muzeul de Istorie împreunã cu toatã colecþia de
plãci ce provenea de la Theodor Glatz si Kamilla Ásboth. MIS,
G.D. 12662. Întocmit: Aurelia Cozma
236. Fotografie Ocna Sibiului. Colecþia veche de Graficã
Documentarã a Muzeului de Istorie - donator Emil Sigerus.
Fotografie sepia caºeratã pe carton presat. L: 16 cm; LA: 11cm.
Sec XIX (1875-1897). Fotografia are în prim plan o imagine a
unui lac sãrat din staþiunea de tratament. Pe faþã, jos este denumirea fotografului ºi oraºul atelierului fotografic (Kamilla
Ásboth - Hermannstadt). Meºterul fotograf este prima femeie
cu aceastã meserie din Transilvania, care a moºtenit atelierul de
la Theodor Glatz în 1871 împreunã cu surorile ei. În perioada
1875-1897 a condus singurã atelierul care a fost cumpãrat de
Emil Fischer în 1897 împreunã cu toatã colecþia de plãci
fotografice. În 1980 atelierul Fischer a fost achiziþionat de
Muzeul de Istorie împreunã cu toatã colecþia de plãci ce provenea de la Theodor Glatz si Kamilla Ásboth. MIS, G.D. 12655.
Întocmit: Aurelia Cozma

237. Fotografie Ocna Sibiului. Colecþia veche de Graficã
documentarã a Muzeului de Istorie - colecþionar Wagner.
Fotografie caºeratã pe carton presat. L: 10cm; LA: 12,5 cm.
1896. Fotografia are în prim plan un lac din staþiune cu anexele
ºi podurile de legãturã. Din lacurile iniþiale se pompeazã apa
sãratã în baza de tratament. MIS, G.D. 12663. Întocmit:
Aurelia Cozma
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238. Carte poºtalã Lacurile Horia, Cloºca ºi Criºan din
Ocna Sibiului. Colecþia veche Graficã Documentarã a
Muzeului de Istorie. Carton subþire. L: 8cm; LA: 13,5cm. 1/4
sec.XX; tipografia Joseph Drotleff Sibiu. Sunt fotografiile celor
trei lacuri ºi pavilioanele din baza de tratament. MIS, G.D.
5077. Întocmit: Aurelia Cozma

239. Carte veche secol XVIII: Fichtel, Johann Ehrenreich
von, Geschichte des Steinsalzes und der Steinsalzgruben im
Grossfürstenthum Siebenbürgen, Nürnberg, 1780. BIBLIOTHEK Siebenbürg. Verein für Naturwissenschaften zu
Hermannstadt - Sibiu. A. corpul cãrþii: hârtie; b. anexe hãrþi:
hârtie; c. legãtura: coperte din carton îmbrãcate în hârtie marmoratã, cotor pânzã; nr. pagini: 134 pagini numerotate; 4 hãrþi;
format: in 4?; oglinda paginii: 16,5 cm. X 13,5 cm; 35 rânduri pe
paginã. 1780. Tipar negru, ornamente tipografice (frontispicii,
signete), hãrþi colorate: Saline. MNBS, cota: V II.5403, nr. inv.
173916. Întocmit: Olga ªerbãnescu

240. Carte veche secol XVIII: A. Fichtel, Johann
Ehrenreich von, Nachricht von den Versteinrungen des
Grossfürstenthums Siebenbürgen, Nürnberg, 1780. Legat
împreunã cu: B. Fichtel, Johann Ehrenreich von, Geschichte
des Steinsalzes Und des Steinsalzgruben im Grossfürstenthum
Siebenbürgen, Nürnberg, 1780. A ºi B colecþia veche a muzeului. A ºi B: corpul cãrþii: hârtie; anexe: hârtie; legãtura: coperte
din carton încãrcate în piele marmoratã; nr. pagini: A: 158 pagini numerotate; 6 planºe; B: 134 pagini numerotate; 3 hãrþi. format: A ºi B: în 4?. oglinda paginii: A ºi B:16,5 cm. X 13,5 cm;
35 rânduri pe paginã. A ºi B:1780. A ºi B: tipar negru, ornamente tipografice, planºe, hãrþi. A ºi B: MNBS, cota: V II.3100,
nr. inv. 75472. Întocmit: Olga ªerbãnescu

241. Fotografie - Administraþia Împãrãteascã ºi Regeascã
a Salinei. Salina Cacica, jud. Suceava. Hârtie fotograficã, caºerat pe carton. L: 35 cm; LA: 27 cm.1899. Fotografia este caºeratã pe un suport din carton, având pe verso inscripþia: “Spre
amintirea decernãrii Crucii de Aur, pentru merite deosebite,
Administratorului Salinei Sigmund Þehac. Cacica 2 martie 1899”.
Textul este traducerea înscrisului în limba germanã, care apare
pe fotografie, ºi care s-a ºters din cauza timpului. Fotografia a
fost fãcutã în faþa Birourilor Salinei. CMB, FI. Întocmit:
Andrea Chiricescu
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Listã de abrevieri instituþii muzeale
(în ordinea alfabeticã a abrevierilor)
CMB - Complexul Muzeal Bucovina, Suceava
CMBN - Complexul Muzeal Bistriþa - Nãsãud
MB - Muzeul Brãilei, Brãila
MBS - Muzeul Naþional Brukenthal, Sibiu
MCR - Muzeul Carpaþilor Rãsãriteni, Sf. Gheorghe
MET - Muzeul Etnografic al Transilvaniei, Cluj - Napoca
MIAPN - Muzeul de Istorie ºi Arheologie, Piatra Neamþ
MINS - Muzeul de Istorie Naturalã, Sibiu
MIS - Muzeul de Istorie, Sibiu
MJB - Muzeul Judeþean Buzãu, Buzãu
MJI - Muzeul Judeþean Ialomiþa, Slobozia
MJIB - Muzeul Judeþean de Istorie, Braºov
MJM - Muzeul Judeþean Maramureº, Baia Mare
MJªtNP - Muzeul Judeþean de ªtiinþele Naturii Prahova, Ploieºti
MNUAI - Muzeul Naþional al Unirii, Alba Iulia
MMSM - Muzeul Maramureºului, Sighetul Marmaþiei
MSS - Muzeul Sãrii - Slãnic

Dimensiuni:
AD - adâncime
DB - diametru bazã
DG - diametru gurã
GR - grosime
gr - greutate
H - înãlþime
L - lungime
LA - lãþime

Abrevieri bibliografice:
ActaMusMar - Acta Musei Maramorosiensis, Sighetul Marmaþiei
ActaMN - Acta Musei Napocensis, Cluj-Napoca
ActaMusNap - Acta Musei Napocensis, Cluj-Napoca
AMET - Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, Cluj-Napoca
ArchÉrt - Archeologiai Értesitõ, Budapesta
ArchKorr - Archäologisches Korrespondenzblatt, Mainz
ArchKözl - Archeologiai Közlemények, Budapesta
ArchRozhl - Archeologické Rozhledy, Praga
Arh. St. Bucureºti - Arhivele Statului, Bucureºti
AVSL - Archiv des Verains für Siebenbürgische Landeskunde, Sibiu
AVSL N. F. - Archiv des Verains für Siebenbürgische Landeskunde, Neue Folge, Sibiu
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BányKohLap - Bányészati és Kohászati Lap, Budapesta
BerRGK - Bericht der Römisch-Germanischen Kommission, Frankfurt am Main
BiblMarmatia - Bibliotheca Marmatia, Baia-Mare
BiblMemAnt - Bibliotheca Memoriae Antiqvitatis, Piatra Neamþ
BMN - Bibliotheca Musei Napocensis, Cluj-Napoca
BiblMusNap - Bibliotheca Musei Napocensis, Cluj-Napoca
BiblThrac - Bibliotheca Thracica, Bucureºti
BKL - Bányészati és Kohászati Lap, Budapesta
Dacia - Recherches et Découvertes Archéologiques en Roumanie, Bucureºti
Dacia N S - Revue d'Archéologie et d'Histoire Ancienne, Bucureºti
EphNapocensis - Ephemeris Napocensis, Editura Academiei Române, Cluj-Napoca
MAGW - Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien, Viena, Austria
MCA - Materiale ºi Cercetãri Arheologice, Bucureºti
MemAnt - Memoria Antiquitatis, Piatra-Neamþ
MemAntiq - Memoria Antiquitatis, Piatra-Neamþ
NumKözl - Numiszmatikai Közlemények, Budapesta
PBF - Prähistorische Bronzefunde, München, Stuttgart
SCIM - Studii ºi Cercetãri de Istorie Medie
SCIV - Studii ºi Cercetãri de Istorie Veche
SCIVA - Studii ºi Cercetãri de Istorie Veche ºi Arheologie
SlovArch - Slovenska Archaeologia
StComSatu Mare - Studii ºi Comunicãri, Satu-Mare
ThD - Thraco-Dacica. Institutul Român de Tracologie, Bucureºti
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