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Abstract: The present paper deals with some Middle Bronze Age burials in the valley of the Black River, in south‐eastern Transylvania, Covasna 

County. The material published (analyzed) came from the excavations made in the early 1910’s and between the 1960–1990. Some of these 

burials have been published already, but we considered a reevaluation as being necessary. The burial at Poian – Panta de piatră was only 

mentioned in a half sentence, providing no information about grave goods, context, etc. The findings at Sânzieni – Piatra de tocilă were 

connected to the Tumulus Culture, unknown in the studied area. We consider they belong to a Wietenberg burial, since Wietenberg pottery was 

discovered in the settlement layer. Another discovery connected to the Middle Bronze Age was also made at Sânzieni, in the place called Locul 

domnesc. One funeral urn was discovered at Turia – Groapa caprei. We have been able to identify another urn, which probably belonged to a 

second burial. The burials can be dated to the Wietenberg II phase since the complex decorating motifs, characterizing the IIIrd phase are totally 

missing. The urns were buried in the vicinity of the settlements or inside them. An exception are the burials at Turia (including the necropolis), 

where the closest settlement is at 900 m. 

Cuvinte‐cheie: cultura Wietenberg, sud‐estul Transilvaniei, morminte de incineraţie, epoca mijlocie a bronzului. 

Rezumat: În articolul de faţă ne‐am propus prezentarea câtorva morminte de incineraţie din epoca bronzului mijlociu de pe valea Râului Negru. 

Materialele provin din săpături mai vechi, întreprinse la începutul anului 1910 şi între anii 1960–1990. Câteva morminte au fost deja publicate, 

dar în urma noilor cercetări am considerat necesară o reevaluare a acestora. Mormântul de la Poian – Panta de piatră a fost doar menţionat, 

neavând niciun fel de informaţie despre inventar, context etc. Descoperirea de la Sânzieni – Piatra de tocilă a fost pusă în legătură cu purtătorii 

culturii mormintelor tumulare, necunoscută în zona respectivă. Pe baza fragmentelor de vase aparţinând nivelului de locuire, considerăm 

plauzibilă teoria conform căreia mormântul ar aparţine culturii Wietenberg. O altă descoperire de la Sânzieni este cea de la Locul domnesc, 

unde a fost găsită o strachină aparţinând unui alt mormânt. O urnă funerară provine de la Turia – Groapa caprei. După studierea materialului 

arheologic din situl respectiv, am identificat fragmentele unui vas care ar putea să aparţină unei a doua înmormântări. În urma analizei 

materialului arheologic, considerăm că mormintele aparţin fazei a doua de evoluţie a culturii Wietenberg. Motivele decorative complexe 

caracteristice fazei a III‐a lipsesc în totalitate. Mormintele se găsesc în imediata apropiere sau chiar în interiorul aşezărilor. O excepţie sunt 

înmormântările de la Turia (inclusiv necropola), unde cea mai apropiată aşezare se află la circa 900 m. 


