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Joi, 29 iulie 2021 / Thursday, July 29th, 2021

9.00-19.00

Sosirea şi înregistrarea participanţilor / Arrival and registration 
of participants

20.00

Cina / Dinner

Vineri, 30 iulie 2021 / Friday, July 30th, 2021

8.00 

Micul dejun / Breakfast 

9.00-9.40

Deschiderea lucrărilor Colloquium-ului de vară / Opening of the 
Summer Colloquium

Prezentarea volumului „Relaţii interculturale în spaţiul tiso-nistrean în 
epoca fierului” (SSC V, Chişinău, 2020) / 
Presentation of the volume “Cross-Cultural Interaction in the Tisza-Dniester 
region in the Iron Age” (SSC V, Chişinău, 2020)

9.40-11.00 

Comunicări / Presentations

Moderatori / Chairpersons: Dragoş Măndescu, Andrei Corobcean

Ion Niculiţă
(Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău, Republica Moldova)

Economia şi sursele de subzistenţă a comunităţilor din spaţiul pruto-
danubiano-nistrean în epoca fierului

Andrei Corobcean 
(Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău, Republica Moldova)

Cultură şi habitat în epoca fierului din spaţiul pruto-nistrean. 
Aspecte teoretice
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Andrei Asăndulesei 
(Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, România)

Felix-Adrian Tencariu
(Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, România)

Încercare de determinare a ariei de captare a resurselor pentru aşezarea 
din epoca fierului de la Saharna Mare

Margareta Simina Stanc 
(Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, România) 

Sorin Cristian Ailincăi 
(Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion”, Tulcea, România)

Comunităţi de epoca fierului (Cultura Babadag) din zona Dobrogei 
de Nord: date arheologice şi arheozoologice relativ la economia 
alimentară şi paleomediu

11.00-11.30 

Pauză de cafea / Coffee break

11.30-13.30 

Comunicări / Presentations

Moderatori / Chairpersons: Valeriu Sîrbu, Octavian Munteanu

Mihail Băţ 
(Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău, Republica Moldova)

Aurel Zanoci 
(Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău, Republica Moldova)

Despre olăritul culturii Cozia-Saharna (în baza descoperirilor 
din bazinul Nistrului Mijlociu)

Vitalie Sochircă 
(Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău, Republica Moldova)

Tatiana Nagacevschi 
(Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău, Republica Moldova)

Reflectarea activităţii economice a comunităţilor din epoca fierului 
din microzona Saharna în rezultatele cercetărilor geopedologice

Dragoş Măndescu 
(Muzeul Judeţean Argeş, Piteşti, România)

Relevanţa mediului geografic şi a resurselor naturale în geneza şi 
evoluţia grupului hallstattian târziu Ferigile
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Daniel Scherf 
(Philipps University Marburg, Germany)

Maximilian Mewes 
(Friedrich Schiller University Jena, Germany)

An approach to the effort of constructing prehistoric ramparts

Alexandru Berzovan 
(Institutul de Arheologie, Iaşi, România)

Cetăţile dintre Carpaţi şi Prut în secolele V-III î. Hr.: centre economice

Angela Simalcsik 
(Centrul de Cercetări Antropologice „Olga Necrasov” Academia Română - Filiala Iaşi, 
România / Rezervaţia Cultural-Naturală „Orheiul Vechi”, Butuceni, Republica Moldova)

Mihail Băţ 
(Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău, Republica Moldova)

Ion Ciobanu 
(Rezervaţia Cultural-Naturală „Orheiul Vechi”, Butuceni, Republica Moldova)

Comunităţile umane în perioada târzie a epocii fierului privite prin 
prisma indicatorilor stresului musculo-scheletic (ocupaţional)

13.30 

Prânzul / Lunch

15.30-18.30 

Comunicări / Presentations

Moderatori / Chairpersons: Sebastian Matei, Aurel Zanoci

Serghei Fidelsky 
(T.G. Schevchenko Pridnestrovian State University, Tiraspol)

Economic relations of the Chobruchi settlement in the 4th-2nd centuries 
BC (based on amphora material)

Sergiu Serbinov 
(Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău, Republica Moldova)

Contribuţia meşterilor metalurgi în dezvoltarea economiei comunităţilor 
din microzona Saharna în sec. IV-III a. Chr.
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Michael Meyer 
(Free University of Berlin, Germany)

The Coming of Iron. Remarks on Early Iron Production with a focus 
on Central Europe

Valeriu Sîrbu 
(Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, Bucureşti, România)

Grădiştea – o aşezare getică de pe valea Buzăului  
(mediu, resurse, ocupaţii, comerţ)

Michael Meyer 
(Universitatea Liberă Berlin, Germania)

Octavian Munteanu 
(Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Chişinău, Republica Moldova) 

Vasile Iarmulschi 
(Universitatea Liberă Berlin, Germania / Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, 
Chişinău, Republica Moldova)

Torben Schatte 
(Universitatea Liberă Berlin, Germania)

Scânteile lui Hefaistos în valea Moţcăi (un cuptor de redus minereu 
în situl Ivancea-sub Pădure)

Iosif Vasile Ferencz 
(Muzeul Civilizaţiei Dacice si Romane, Deva, România)

Aspecte ale economiei în cetatea dacică de la Ardeu.  
Dovezi arheologice ale procesării cerealelor

Sebastian Matei 
(Muzeul Judeţean Buzău, România)

Despina Măgureanu 
(Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, Bucureşti, România)

Economie şi mediu in dava geto-dacică de la Cârlomăneşti. 
Observaţii asupra mijloacelor de subzistenţă

Vlad Vornic 
(Agenţia Naţională Arheologică, Chişinău, Republica Moldova)

Sergiu Matveev 
(Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău, Republica Moldova)

Problema olăritului practicat în aşezările Sântana de Mureş-Černjachov 
din bazinul Cogâlnicului



7

20.00

Cina / Dinner

Sâmbătă, 31 iulie 2021 / Saturday, July 31th, 2021

7.30

Micul dejun / Breakfast

8.00-17.00 

Excursie documentară la siturile arheologice din regiunea Nistrului Mijlociu / 
Documentary trip at archaeological sites in the Middle Dniester Region

19.30

Cina / Dinner

Duminică, 1 august 2021 / Sunday, August 1st, 2021

7.30

Micul dejun / Breakfast

Plecarea participanţilor / Departure of the participants
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Economia şi sursele de subzistenţă a comunităţilor 
din spaţiul pruto-danubiano-nistrean în epoca fierului*

Ion Niculiţă

Este cunoscut că spaţiul, vremea şi mediul ambiant sunt prin-
cipalii factori determinativi ce condiţionează evoluţia societă-
ţii umane. Evoluţia în vreme a comunităţilor din interfluviul 
pruto-danubiano-nistrean, în prima şi a doua perioadă a epocii 
fierului, poate fi urmărită, cu preponderenţă, doar în baza cul-
turii materiale. Cercetările arheologice din a doua jumătate a 
secolului trecut – începutul sec. XXI au contribuit substanţial la 
conturarea unor spaţii: sudul regiunii Nistrului Mijlociu (micro-
zona Saharna); bazinul Răutului Inferior; microregiunea Hansca; 
stepele Bugeacului (microzona Kartal – Orlovka – Satu Nou/
Novosel’skoe), în care au fost studiate aşezări populate în per-
manenţă pe parcursul epocii fierului. Aceasta relatează despre 
caracterul sedentar al comunităţilor ale căror îndeletniciri prin-
cipale au fost cultivarea plantelor şi creşterea animalelor. Modul 
agrar punea la dispoziţie principalele surse pentru subzistenţă. 
Cultivarea gramineelor, a viţei de vie, a pomiculturii este docu-
mentată printr-un şir de mostre, printre care gramineele şi se-
minţele de struguri carbonizate, dar şi amprentele gramineelor 
pe bucăţile de lut ars, descoperite la siturile de la Hansca. Anali-
zele paleofaunistice permit, în linii majore, evidenţierea princi-
palelor specii de animale domestice şi sălbatice ce contribuiau 
la constituirea volumului, fie şi minim, al produselor necesare 
pentru consum. Însă, luând în calcul procedeele primitive teh-
nologice aplicate în agricultură şi speciile de graminee utilizate, 
devine clar că productivitatea acestei ramuri era destul de mo-
destă. Presate de condiţiile mediului, comunităţile erau impuse 
la noi inovaţii în domeniul alimentării, chemate să compenseze 
sortimentul modest de produse, prin diversificarea bucatelor pre-
parate din produsele existente. 

* Cercetare realizată în cadrul proiectului 20.80009.1606.14 „Patrimoniul arheologic 
din epoca fierului în regiunea Nistrului Mijlociu şi bazinul râului Cogâlnic: cercetare 
interdisciplinară şi valorificare ştiinţifică”.
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Cultură şi habitat în epoca fierului din spaţiul 
pruto-nistrean. Aspecte teoretice*

Andrei Corobcean

Raporturile dintre condiţiile de mediu, modul de viaţă, activi-
tăţile economice şi procesele culturale, tratate în mod diferit în 
literatura arheologică, necesită un efort enorm interdisciplinar 
pentru interpretări concludente. Printre aspectele importante în 
studierea acestei probleme sunt atât înţelegerea abordărilor teo-
retice privind interpretările economice şi ale diversităţii habita-
tului în arheologie, cât şi precizările terminologice şi conceptuale. 
Cu atât mai relevantă este tratarea acestui subiect în arheologia 
epocii fierului, în contextul atragerii comunităţilor protoistorice 
în cercul contactelor economice ale lumii antice, dar şi prin di-
ferenţele de habitat şi mod de viaţă, care, în unele cazuri, sunt 
asociate cu entităţi etnice sau etnogeografice concrete. Pentru 
spaţiul pruto-nistrean, asemenea diferenţe sunt corelate diver-
sităţii condiţiilor de mediu, mai ales referindu-ne la cele dintre 
zonele de silvostepă şi stepă, care au conotaţii importante în ceea 
ce priveşte dihotomiile sedentar – nomad, agricol – pastoral, 
explicate deseori în istoriografie şi cu semnificaţii etnice.

* Cercetare realizată în cadrul proiectului 20.80009.1606.14 „Patrimoniul arheologic 
din epoca fierului în regiunea Nistrului Mijlociu şi bazinul râului Cogâlnic: cercetare 
interdisciplinară şi valorificare ştiinţifică”.
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Încercare de determinare a ariei de captare a 
resurselor pentru aşezarea din epoca fierului de la 
Saharna Mare*

Andrei Asăndulesei, Felix-Adrian Tencariu

Analiza spaţială reprezintă o modalitate intuitivă de studiere a 
siturilor arheologice preistorice. Se poate defini simplu, ca fiind 
un set de tehnici ale căror rezultate sunt direct dependente de 
poziţia obiectelor aflate în analiză. Datorită posibilităţilor sale de 
a prelucra informaţia spaţială, atât din punct de vedere cantitativ, 
cât și din punct de vedere calitativ, se dovedește a fi un instrument 
indispensabil în cercetarea arheologică, indiferent de palierul cro-
nologic. În directă legătură, Cost surface analysis – CSA reprezin-
tă o suită de tehnici aplicabile în mediul GIS, destinate identificării 
teritoriului exploatat de una sau mai multe așezări omenești, a ce-
lor mai accesibile rute dintre staţiunile învecinate sau a timpului 
necesar parcurgerii unui traseu dat, în anumite condiţii de relief. 
Determinarea unei zone de exploatare în jurul staţiunii în discuţie 
este propusă prin  aproximarea timpului necesar de a ajunge de 
la un punct la altul în teren și nu prin intermediul distanţelor. 
Stabilirea unei arii de captare pentru Saharna Mare vizează com-
pletarea cu noi date a volumului de informaţie obţinut din cal-
culul parametrilor hidro-geomorfologici și din analizele spaţiale, 
coroborate cu cele legate de potenţialul de vizibilitate al așezării, 
cu scopul de a identifica posibilităţi pertinente de interpretare a 
tipologiei habitatului și descifrare a comportamentului acestor 
comunităţi. Intenţionăm să integrăm în acest studiu și rezultate-
le măsurătorilor magnetometrice efectuate pentru așezarea dată, 
dar și pentru cele din proximitatea ei, relevante fiind în acest caz 
informaţiile referitoare la dimensiunea siturilor, tipologia lor sau 
complexitatea planimetrică a acestora. Urmărim să evidenţiem 
modul în care topografia terenului a reprezentat, sau nu, o barieră 
în dezvoltarea așezărilor, delimitarea și exploatarea unui anumit 
spaţiu, impactul avut asupra comunităţii și cum au fost influenţa-
te și adaptate activităţile zilnice ale acestora.

* Cercetare realizată în cadrul proiectului 20.80009.1606.14 „Patrimoniul arheologic 
din epoca fierului în regiunea Nistrului Mijlociu şi bazinul râului Cogâlnic: cercetare 
interdisciplinară şi valorificare ştiinţifică”.
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Comunităţi de epoca fierului (Cultura Babadag) 
din zona Dobrogei de Nord: date arheologice 
şi arheozoologice relative la economia alimentară 
şi paleomediu

Margareta Simina Stanc, Sorin Cristian Ailincăi 

Analizele interdisciplinare joacă un rol important în înţelegerea 
modului de organizare a comunităţilor umane din zona Dobrogei 
de Nord la începutul mileniului I a. Chr. Sinteza noastră ia în 
considerare studiile referitoare la siturile de la Enisala-Palanca, 
Rasova-Malul Roşu, Revărsarea-Dealul Tichileşti, Teliţa-Amza, 
Babadag, Niculiţel-Cornet, Jurilovca-Capul Dolojman şi Satu 
Nou-Valea lui Voicu. În toate aşezările studiate rolul cel mai 
important pentru procurarea hranei animale îl avea creşterea 
animalelor, mai ales al cornutelor mari, dar şi a ovicaprinelor şi 
suinelor, în vreme ce pescuitul şi vânătoarea au avut o importan-
ţă mult mai redusă. Mamiferele domestice predomină în toate 
siturile analizate, în timp ce vânatul reprezintă în jur de 10% din 
totalul mamiferelor identificate. Relativ la pescuit, comunităţi-
le Babadag nu exploatau decât resursele din imediata apropiere 
(mici râuri, bălţi şi zona costieră a actualului lac Razelm) şi folo-
seau în mică măsură sau chiar deloc resursele marine.
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Despre olăritul culturii Cozia-Saharna 
(în baza descoperirilor din bazinul Nistrului Mijlociu)*

Mihail Băţ, Aurel Zanoci

Cea mai numeroasă categorie de descoperiri atribuite culturii Co-
zia-Saharna este reprezentată de resturi de olărie, lucru firesc pen-
tru majoritatea culturilor preistorice. Săpăturile arheologice din 
ultimele şapte decenii întreprinse la siturile din regiunea Nistrului 
Mijlociu au scos în evidenţă o cantitate impresionantă de ceramică. 
Cu toate acestea, constatăm o penurie relativă de informaţii privind 
modul în care comunităţile atribuite acestei culturi îşi confecţionau 
şi ardeau vasele ceramice. Prin urmare, identificarea şi analiza in-
formaţiilor arheologice referitoare la meşteşugul olăriei în mediul 
acestei culturi reprezintă un obiectiv central al comunicării de faţă. 
Registrul tipologic variat al recipientelor sugerează existenţa unei 
producţii locale a acestora. În pofida acestui fapt, până în prezent, nu 
au fost găsite încă dovezi certe, care să ateste utilizarea cuptoarelor 
de ars ceramică în aşezări, lipsa lor fiind explicată de unii cercetă-
tori prin amplasarea producţiei vaselor în afara siturilor de habitat 
(S. Ailincăi). De asemenea, se poate lua în calcul şi ipoteza folosirii 
unor spaţii special amenajate la suprafaţa solului cu foc deschis sau 
săpate în sol –, precum gropile –, aşa cum ne sugerează descoperi-
rea de la Saharna „Ţiglău”. Procesul tehnologic de confecţionare a 
ceramicii poate fi reconstituit şi în baza analizelor fizico-chimice. 
Astfel, cercetările interdisciplinare recente, efectuate asupra unui 
lot de 52 de probe de ceramică din aşezarea Saharna Mare / „Dealul 
Mănăstirii”, au demonstrat o producţie locală a recipientelor – atât 
pentru materia primă (lutul), cât şi pentru aditivii non-plastici. De 
asemenea, în urma analizelor ceramologice, s-a stabilit că unele re-
cipiente – după structura şi compoziţia chimică a pastei, precum şi 
după temperatura de ardere – au asemănări cu ceramica provenită 
din alte situri sincrone din regiune. La final vom puncta că reuşita 
acestui demers, de rând cu cercetarea altor activităţi „pirotehnolo-
gice”, poate fi decisivă pentru înţelegerea nivelului tehnologic atins 
de meşterii primei epoci a fierului, dar al şi a implicaţiilor sociale, 
economice şi culturale, determinate de calitatea produselor finite.
* Cercetare realizată în cadrul proiectului 20.80009.1606.14 „Patrimoniul arheologic 
din epoca fierului în regiunea Nistrului Mijlociu şi bazinul râului Cogâlnic: cercetare 
interdisciplinară şi valorificare ştiinţifică”.
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Reflectarea activităţii economice a comunităţilor 
din epoca fierului din microzona Saharna în rezultatele 
cercetărilor geopedologice*

Vitalie Sochircă, Tatiana Nagacevschi

Investigaţiile geopedologice au fost realizate în perioada 2018-
2020, fiind colectate probe de sol şi fragmente de roci din sec-
ţiuni la siturile arheologice „Saharna-Ţiglău”, Saharna Mare / 
„Dealul mănăstirii” şi „Saharna-Rude”. Compararea parametrilor 
fizici şi chimici ai solului din limitele siturilor arheologice cu cei 
ai solului din profilele-martor limitrofe demonstrează o abatere 
totală de la legităţile unui profil genetic neantropizat, precum 
şi o segmentare a profilului. În segmentul de profil cu adânci-
mea 60 – 160 cm se atestă abateri de la valorile standard pentru 
un profil genetic integru la densitatea fazei solide, componen-
ţa granulometrică, conţinutul de C organic, humus, N total şi P.  
Caracteristic este un conţinut sporit de praf, graţie prezenţei ce-
nuşii, generate, probabil, de activitatea antropică. O frecvenţă 
mare în stratul cultural au fragmentele de roci, de origine au-
tohtonă (în special argilă, calcar) şi alohtonă (gresie, jasp ş.a.), 
care reflectă anumite particularităţi ale locuitorilor spaţiului in-
vestigat.

* Cercetare realizată în cadrul proiectului 20.80009.1606.14 „Patrimoniul arheologic 
din epoca fierului în regiunea Nistrului Mijlociu şi bazinul râului Cogâlnic: cercetare 
interdisciplinară şi valorificare ştiinţifică”.
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Relevanţa mediului geografic şi a resurselor naturale 
în geneza şi evoluţia grupului hallstattian târziu 
Ferigile

Dragoş Măndescu 

Comunicarea pune în discuţie apariţia grupului cultural Ferigi-
le în zona înaltă a dealurilor subcarpaţilor sudici ai Olteniei şi 
Munteniei în cursul sec. VII a. Chr., pe fondul disoluţiei feno-
menului cultural Basarabi. Dacă se abordează comparativ area-
lele predilecte de răspândire ale celor două culturi, se constată 
că acestea diferă fundamental şi nu se suprapun. Chiar şi tipul 
de peisaj în care Basarabi, respectiv Ferigile, evoluează în sudul 
României sunt radical diferite, ceea ce poate implica adoptarea 
unor modele economice deosebite şi raportarea la reţele cultu-
rale diferite. Slaba reprezentare a aşezărilor grupului Ferigile în 
arealul principal de răspândire, în evident contrast cu numărul 
mare al cimitirelor, sugerează comunităţi relativ mobile, cu o 
economie întemeiată pe creşterea animalelor şi mai puţin pe 
cultivarea pământului, astfel că – deloc întâmplător – întregul 
nucleu al arealului de răspândire a grupului Ferigile suprapune 
unele dintre cele mai importante zăcăminte naturale de sare din 
subcarpaţii sudici.
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An approach to the effort of constructing 
prehistoric ramparts

Daniel Scherf, Maximilian Mewes

During a binational field survey in 2019, a DEM of an Iron Age 
fortification was created in Horodişte-Ţipova, Rezina district, Re-
public of Moldova. On the basis of this model, calculations are 
made on volumes of preserved ramparts and the amount of labor 
required for their construction. We focused on the main fortifica-
tion of the settlement complex, which is divided in two areas: 
Horodişte “La Cot” and Horodişte “La Şanţ”, which are divided 
by two massive ramparts. These are still preserved today up to 
2.5 m high. The evaluation of the gained data from the field cam-
paign 2019 brought up a question: How can we measure and 
calculate the effort, which was needed to erect structures like we 
find them in Horodişte “La Şanţ”? Of course the calculations are 
theoretical, but they illustrate required capacities and give us an 
idea of the ancient achievements.
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Cetăţile dintre Carpaţi şi Prut în secolele V-III î. Hr.: 
centre economice

Alexandru Berzovan

La nivelul secolelor V-III î. Hr., în spaţiul dintre Carpaţii Răsă-
riteni şi Prut s-au ridicat peste 40 de cetăţi de pământ, unele 
dintre ele de dimensiuni impresionante, martore ale unor efor-
turi colective de amploare. Descoperirile realizate – atât în ca-
drul cetăţilor, cât şi în aşezările civile aferente – atestă o viaţă 
economică destul de intensă şi legături cu spaţiile învecinate. 
Prin prezenta comunicare ne-am propus să discutăm problema 
cetăţilor ca centre economice, pornind atât de la o serie de consi-
derente de ordin teoretic, cât şi de la datele arheologice concrete 
de care dispunem în momentul de faţă. Edificarea unei cetăţi – 
chiar şi a uneia de dimensiuni mai reduse – implica un efort 
eşalonat pe o perioadă îndelungată, ce nu putea fi realizat decât 
de o comunitate cu un grad avansat de prosperitate. Din punct de 
vedere strategic, poziţionarea unor obiective în anumite micro-
zone ar fi putut să ţină cont de existenţa unor resurse naturale 
importante în zonă. Ridicarea incintei de la Dochia - Cetăţuia 
Sărăţica (jud. Neamţ) se poate lega de prezenţa resurselor de sare 
în imediata vecinătate. De asemenea, centrul de putere din zona 
Cotnari (jud. Iaşi) se poate corela cu existenţa unor importante 
resurse de sare în zonă, exploatate până aproape de vremurile 
moderne. În mod aproape cert, cetăţile, indiferent de funcţiile 
lor militare, funcţionau ca centre focale pentru comunităţile din 
jur – de acumulare, protejare, (re)distribuire a unor anumite ca-
tegorii de bunuri. Mai mult ca atât, nu poate fi exclus ca unele 
obiective cu caracteristici mai aparte – precum incintele de la 
Victoria – Şanţul Caterinei sau Scobinţi – Grădiştea – să fi avut 
funcţii strict economice, legate de exploatarea păşunilor din zona 
Câmpiei Moldovei.
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Comunităţile umane în perioada târzie a epocii 
fierului, privite prin prisma indicatorilor stresului 
musculo-scheletic (ocupaţional)*

Angela Simalcsik, Mihail Băţ, Ion Ciobanu

Particularităţile scheletice, apreciate în literatura de specialitate 
drept adaptări funcţionale sau indicatori ai stresului ocupaţional, 
funcţional sau biomecanic, sunt numite şi entezopatii mecanice 
sau indicatori musculo-scheletici şi ai stilului de viaţă. Odată 
identificate, aceste modificări observabile pe suprafaţa oaselor, 
în regiunile unde se inseră muşchii prin tendoane şi ligamente, 
pot aduce o serie de informaţii legate de activitatea cotidiană a 
unui individ sau a unei populaţii. În acest sens, aducem în dis-
cuţie două comunităţi din perioada târzie a epocii fierului – cea 
traco-getică, reprezentată prin câteva descoperiri de la Saharna 
Mare, şi cea scitică, reprezentată prin descoperirile de la Crihana 
Veche. Oare membrii acestor comunităţi au avut moduri de viaţă 
diferite? Cum era starea lor de sănătate? Cu ce se alimentau? 
Cu ce se ocupau şi ce stil de viaţă aveau? Cum se reflectă aceste 
variabile în indicatorii stresului ocupaţional, constituţia schele-
tică şi în tabloul paleopatologic?

* Cercetare realizată în cadrul proiectului 20.80009.1606.14 „Patrimoniul arheologic 
din epoca fierului în regiunea Nistrului Mijlociu şi bazinul râului Cogâlnic: cercetare 
interdisciplinară şi valorificare ştiinţifică”.
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Economic relations of the Chobruchi settlement in the 
4th-2nd centuries BC (based on amphora material)

Serghei Fidelsky

In the course of many years of archaeological excavations of the 
multilayer settlement of Chobruchi, a variety of material was re-
vealed, represented mainly by hand-shaped (North Thracian) and 
wheel-made (ancient Greek) pottery. Among the wheel-made ware, 
amphorae have a special place. First of all, there is a representative 
collection of amphora stamps from the Black Sea and Mediterra-
nean centers of the late 4th c. - early 1st c. BC. Along with these finds, 
the profile parts of amphorae found at the Chobruchi settlement 
deserve close attention. These include many fragments of amphora 
rims, feet and handles. Firstly, amphorae are a reliable chronologi-
cal indicator. Secondly, their analysis is very important for studying 
the trade and economic relations of the local population with the 
outside world, primarily with the ancient civilization. The study of 
the amphora material will make it possible to establish the main 
directions of foreign economic activity, as well as the dynamics of 
amphora supply to the Chobruchi settlement. At present, we can 
confidently say that the beginning of the import of antique am-
phorae to the Chobruchi settlement dates back to the second half 
of the 6th c. BC. The early import of amphorae continued at least 
until the middle of the 5th c. BC. Among the main manufacturers of 
amphorae of this period are such centers as Lesbos, proto-Thasos, 
Chios and Clazomenae. Further, there was a certain decline in trade 
relations between the settlement of Chobruchi and Ancient Greece, 
which could last a century. However, starting from the second half 
of the 4th c. BC, the trade resumes; its active phase falls on the 3rd c. 
and the first half of the 2nd c. BC. Among the trading partners, Sin-
ope and Rhodes began to occupy the leading positions. The vast ma-
jority of amphora fragments found at the Chobruchi settlement be-
long precisely to these centers. To a lesser extent, foreign economic 
relations were maintained with Chersonesos, Heraclea Pontica, and 
Cnidus. Thus, the finds of amphora material at the Chobruchi se-
ttlement clearly reflect the nature of the economic ties of the local 
population (mostly the Thracians) mainly with the ancient (ancient 
Greek) culture, as well as with the closest neighbors (Scythians).
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Contribuţia meşterilor metalurgi în dezvoltarea 
economiei comunităţilor din microzona Saharna 
în sec. IV-III a. Chr.* 

Sergiu Serbinov

Descoperirile arheologice din microzona Saharna şi, în special, 
artefactele din metal, atribuite din punct de vedere cultural co-
munităţilor traco-getice, oferă posibilitatea de a lansa în circui-
tul ştiinţific o interpretare primară cu privire la utilizarea fieru-
lui pe scară largă şi implementarea acestuia în diverse domenii 
ale economiei, precum meşteşugăritul, agricultura sau relaţiile 
de schimb intercomunitare. Gama diversă a pieselor din metal, 
descoperite în siturile Saharna Mare, Saharna Mică, Saharna 
„La Şanţ”, Stohnaia III etc., este analizată în concordanţă cu acti-
vitatea meşterilor metalurgi care au activat în centrele respecti-
ve, în special la Saharna „La Revechin”, de unde avem date certe 
că a funcţionat un atelier metalurgic. Activitatea intensă a meş-
terilor metalurgi în această zonă a permis crearea unui lot con-
sistent şi divers de unelte de muncă şi ustensile, printre care se 
remarcă: cuţite, seceri, ace, împungători, cârlige pentru pescuit, 
dălţi, un cleşte şi un desfundător de foale. Uneltele şi ustensilele 
din metal, descoperite în microzona Saharna, utilizate în gos-
podăria casnică, în agricultură, meşteşuguri etc., au contribuit 
la creşterea productivităţii muncii şi au condus la apariţia sur-
plusului de producţie. Acesta, la rândul său, a putut fi antrenat 
în comerţul sau în relaţiile de schimb natural cu comunităţile 
vecine, cu oraşele greceşti sau cu sciţii, de la care puteau să achi-
ziţioneze alte produse necesare şi, în special, fierul de calitate 
mai bună, necesar făuririi uneltelor de muncă.

* Cercetare realizată în cadrul proiectului 20.80009.1606.14 „Patrimoniul arheologic 
din epoca fierului în regiunea Nistrului Mijlociu şi bazinul râului Cogâlnic: cercetare 
interdisciplinară şi valorificare ştiinţifică”.
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The Coming of Iron. Remarks on Early Iron Production 
with a focus on Central Europe

Michael Meyer

Recent research has led to a significant change in the dating of the 
beginning of iron production in Central Europe. It is remarkable 
that the oldest 14C-dates for smelting furnaces among Etruscan 
Italy, Late Hallstatt Southern Germany, Brandenburg Jastorf cul-
ture and Jutland yield more or less the same results. Obviously 
the process of innovation was not connected to the structure of 
the societies involved, but to the willingness to adopt the new 
technology. A revision of the situation in iron age Poland showed 
that neither the Post-Lausitz Groups nor the early phases of the 
Przeworsk culture produced iron by themselves – until the end of 
the iron age the innovation was not attractive enough to replace 
imports of the important raw material.
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Grădiştea – o aşezare getică de pe valea Buzăului 
(mediu, resurse, ocupaţii, comerţ)

Valeriu Sîrbu 

Comunitatea getică s-a așezat pe un martor de eroziune din stân-
ga râului Buzău, cu înălţimea de 14-17 m faţă de luncă și cu o 
suprafaţă de circa 12.000 m2. Geţii au ocupat această zonă deoa-
rece ea oferea o serie de avantaje: a) era plasată pe o importantă 
arteră de circulaţie, b) apropierea de râul Buzău era vitală, cu-
noscută fiind dependenţa comunităţilor vechi de sursele de apă, 
c) înălţimea sa o ferea de posibile inundaţii, d) pantele abrupte 
ofereau condiţii avantajoase de protecţie și apărare, e) zona în-
conjurătoare avea importante resurse de hrană. Analiza restu-
rilor paleofaunistice a demonstrate că această comunitate era 
situată într-un ecosistem de pădure, în care trăiau variate specii 
de animale ce constituiau o importantă sursă de hrană, fapt ilus-
trat de procentul înalt pe care îl reprezintă resturile osteologice.  
Pământul mănos din luncă și de pe terasele Buzăului, aflate doar 
la câteva sute de metri distanţă, ofereau condiţii prielnice pentru 
practicarea agriculturii. Vegetaţia de luncă și baltă, destul de bo-
gată, asigura hrana necesară animalelor, atât pentru pășuna, cât 
și prin crearea rezervelor pentru iarnă, iar împreună cu bălţile 
din jur ofereau o sursă importantă de hrană prin diversele soiuri 
de pește. Pentru geţii de aici creșterea animalelor era o ocupaţie 
importantă, cele mai importante specii de animale crescute și ex-
ploatate fiind taurinele, ovicaprinele și porcinele, a căror pondere 
este de circa 70% din total. Ponderea înaltă a produselor elenis-
tice se explică și prin poziţia geografică favorabilă a comunităţii 
getice de aici, situată pe o arteră importantă de pătrundere a 
importurilor în lumea getică – valea și râul Buzău. De aceea, este 
probabil ca dava de aici să fi avut un rol important și în des-
facerea produselor elenistice spre interiorul lumii getice. Acest 
ansamblu de factori de mediu favorabili au asigurat o vieţuire 
de aproape două secole pentru o comunitate getică ce a trebuit, 
apoi, să plece, probabil datorită unor evenimente istorice.
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Scânteile lui Hefaistos în valea Moţcăi (un cuptor de 
redus minereu în situl Ivancea-sub Pădure)

Michael Meyer, Octavian Munteanu, Vasile Iarmulschi, Torben Schatte

Ne vom focaliza atenţia pe siturile culturii Poieneşti-Lucaşeuca, 
ce definesc realităţile din silvostepa carpato-nistreană în peri-
oada cuprinsă între finele secolului al III-lea şi finele secolului 
I a. Chr. Cu toate că ne aflăm în plină epocă a fierului, şi în ciuda 
faptului că sunt descoperite multiple piese din acest metal, la 
moment sunt cunoscute foarte puţine structuri arheologice care 
atestă reducerea minereului de fier de către aceste comunităţi 
umane. Până de curând, asemenea amenajări au fost atestate 
doar în aşezările de la Borniş şi Ulmu. Investigaţiile arheologice, 
realizate recent de echipa moldo-germană în situl de tip Poie-
neşti-Lucaşeuca Ivancea-sub Pădure, s-au încheiat cu descope-
rirea unei structuri arheologice ce ar sugera practicarea meşte-
şugului prelucrării metalelor de către purtătorii acestei culturi. 
În cadrul prezentării noastre, vom include această descoperire 
în circuitul ştiinţific, stăruind să precizăm funcţionalitatea ei, 
precum şi s-o comparăm cu amenajările asemănătoare atât din 
mediul culturii Poieneşti-Lucaşeuca, cât şi cu cele din culturile 
sincrone mai apropiate sau mai îndepărtate.
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Aspecte ale economiei în cetatea dacică de la Ardeu. 
Dovezi arheologice ale procesării cerealelor

Iosif Vasile Ferencz

Cercetările arheologice desfăşurate la Ardeu de Muzeul Civiliza-
ţiei Dacice şi Romane Deva, alături de diverşi parteneri, pe par-
cursul ultimelor două decenii au avut ca rezultat aprofundarea 
cunoaşterii sub diferite aspecte a etapelor de locuire a sitului. De 
asemenea, s-a constatat şi faptul că intensitatea cea mai mare a 
locuirii s-a înregistrat pe parcursul epocii regatului dac. Impor-
tanţa staţiunii arheologice constă în diversitatea patrimoniului, 
la care se adaugă şi o serie de aspecte particulare. Să menţionăm 
doar că este una dintre cele două monumente de epocă dacică, 
situate la nord de Mureş, care au în componenţă şi construc-
ţii cu blocuri de calcar, de talie mare, fasonate, asemenea celor 
din Munţii Şureanu. Prin comunicarea de faţă dorim să atragem 
atenţia asupra unui aspect puţin abordat în mediul ştiinţific ro-
mânesc. Procesarea cerealelor în aşezările dacice este un subiect 
care nu a provocat până în prezent interesul cercetătorilor. În 
cele mai fericite cazuri, au fost consemnate informaţii cu privire 
la prezenţa unor râşniţe, la starea lor de conservare, uneori apar-
tenenţa la un complex şi, în anumite cazuri, dimensiunile.
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Economie şi mediu în dava geto-dacică de la 
Cârlomăneşti. Observaţii asupra mijloacelor de 
subzistenţă

Sebastian Matei, Despina Măgureanu

Situată în Curbura Carpaţilor, dava de la Cârlomăneşti a repre-
zentat un centru important în viaţa economică a regiunii. În 
sec. I a. Chr. comunitatea de aici era angrenată într-o reţea de 
schimburi comerciale, după cum o dovedesc numeroasele impor-
turi şi descoperirile monetare. Tezaurul monetar, seria de des-
coperiri care atestă activităţi metalurgice de prelucrare a bron-
zului, argintului şi aurului, alături de agricultură şi creşterea 
animalelor, întregesc tabloul vieţii economice a davei. În comu-
nicarea de faţă ne propunem o analiză a modului de subzistenţă 
a comunităţii geto-dacice de la Cârlomăneşti, bazată pe cercetări 
mai vechi şi recente asupra faunei şi florei prezente în stratul de 
cultură şi în complexele cercetate. Vom încerca să evidenţiem 
modul de stocare a proviziilor alimentare prin analiza volumetri-
ei vaselor şi a contextelor arheologice în care acestea apar.



25

Problema olăritului practicat în aşezările Sântana de 
Mureş-Černjachov din bazinul Cogâlnicului*

Vlad Vornic, Sergiu Matveev 

Dintre ocupaţiile meşteşugăreşti practicate în aşezările Sântana 
de Mureş-Černjachov din bazinul Cogâlnicului, un loc distinct îl 
ocupa olăritul. În aşezările din această regiune, de altfel, ca şi în 
cele mai multe dintre obiectivele arheologice de tip Sântana de 
Mureş-Černjachov, ceramica lucrată cu mâna apare într-o canti-
tate extrem de redusă, ocupând în producţia totală de olărie un 
procent cu totul neînsemnat. Aceasta arată că, în ceea ce priveşte 
olăria, în perioada de existenţă a aşezărilor respective se trecuse 
la stadiul producţiei meşteşugăreşti. Ceramica de tehnică supe-
rioară din pastă fină sau zgrunţuroasă, cuprinzând recipiente de 
forme variate, executate într-o manieră îngrijită, indică un înalt 
grad de specializare a meşteşugarilor olari. Faptul că majoritatea 
covârşitoare a recipientelor ceramice au fost produse în cadrul 
aşezărilor mai importante este dovedit cu certitudine de desco-
perirea, la Sagaidacul Nou, a trei cuptoare de ars ceramică cu 
reverberaţie. Din punct de vedere tipologic, toate trei instalaţiile 
erau de tipul cu perete median, fiind prevăzute cu câte o singu-
ră gură de alimentare cu combustibil. Diametrele grătarelor ce 
despărţeau focarele de camerele de ardere a vaselor variau între 
1,00×1,30 m şi 1,45×1,48 m. Este interesant de subliniat că un 
cuptor (nr. 2) avea o cameră a olarului, situată în partea de est, 
pe când celelalte două instalaţii prezentau o groapă de acces co-
mună, De asemenea, este important de relevat că cuptorul nr. 1 
suprapunea parţial instalaţia nr. 2, ceea ce arată că complexele 
nu sunt sincrone, ele funcţionând în faze diferite de evoluţie a 
aşezării. 

* Cercetare realizată în cadrul proiectului 20.80009.1606.14 „Patrimoniul arheologic 
din epoca fierului în regiunea Nistrului Mijlociu şi bazinul râului Cogâlnic: cercetare 
interdisciplinară şi valorificare ştiinţifică”.
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