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CÂTEVA MATERIALE DIN PERIOADA LA TÈNE TÂRZIE DE LA SIGHIŞOARA
– DEALUL VIILOR ŞI RELEVANŢA LOR MICROREGIONALĂ
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Abstract: Some pottery fragments and a combe represent the few indices for a small late La Tène (“dacian”) settlement discovered in the site Dealul
Viilor, near Sighişoara (Mureş County, Romania). Most likely, the artefacts date back to the first century B.C. Although extremly modest, this settlement
integrates into a very complex archaeological landscape dominated by the oppidum from Sighişoara “Wietenberg”.
Cuvinte‐cheie: La Tène târziu, Transilvania, aşezare mică, ceramică, pieptene
Rezumat: Câteva fragmente ceramice şi un pieptene din os reprezintă cele câteva indicii ale unei mici aşezări din perioada târzie a La Tène‐ului
identificată în situl „Dealul Viilor”, lângă Sighişoara (jud. Mureş). Foarte probabil, materialele descoperite datează din secolul I a.Chr. Deşi modestă,
această aşezare se integrează într‐o microregiune dominată de aşezarea‐oppidum de la Sighişoara‐Wietenberg.

MATERIALELE LA TÈNE: CONTEXTUL, DATAREA ŞI
SEMNIFICAŢIA LOR
Săpăturile din punctul „Necropolă“ al sitului Dealul
Viilor de la Sighişoara (începute în anul 1987, continuate
în prezent; Fig. 1–2) au condus la descoperirea câtorva
materiale aparţinând perioadei târzii a La Tène‐ului,
respectiv culturii „dacice”. Prin cantitatea lor extrem de

restrânsă, aceste materiale „dacice” (Fig. 3–4) ilustrează
cea mai modestă dintre prezenţele culturale repertoriate
până acum în Dealul Viilor, un sit cunoscut în literatura de
specialitate mai ales pentru vestigiile din epoca migraţiilor
şi din secolele al XII–XIII1. Deşi precară, prezenţa dacică în
Dealul Viilor nu trebuie pierdută din vedere, deoarece are
o importanţă cel puţin micro‐regională.

Figura 1. Planul săpăturilor de la Sighişoara „Dealul Viilor”.

1

Harhoiu, Baltag 2006; 2007; Harhoiu, Ioniţă 2008; Spânu, Gáll 2016.
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Figura 2. A. Amplasamentul descoperirilor cu materiale La Tène târziu în planul săpăturilor din punctul „Necropolă”. B. Planul secţiunii C6a/1988.

Cele dintâi materiale de epocă La Tène au fost
descoperite în 1987 în stratul de cultură, ca materiale
izolate, şi constau din două fragmente din pastă grafitată,
provenind foarte probabil de la situle cu striuri verticale
(Fig. 3/4–5). Săpăturile din suprafaţa C6a/1988 (Fig. 2/A)
au condus la identificarea unei aglomerări de fragmente
ceramice, oase de animale (nedeterminate) şi chirpici
(groapa nr. 007/1988), aflate la adâncimi cuprinse între
‐0,30 şi ‐0,40 m (Fig. 2/B). Aceste materiale zăceau într‐o
zonă cu pământ brun‐închis, cu contur neregulat, cu
dimensiunile de 2/1,60 m, diferită de solul steril brun‐
deschis – probabil umplutura unei gropi de locuinţă.
Câţiva centimetri mai jos, umplutura brună nu a mai fost
observată. Nu s‐au remarcat resturi de podea, dar în
umplutură au fost sesizate câteva fragmente de chirpici şi

2–3 oase de animale. Din inventarul acestui complex mai
fac parte un fragment de buză de fructieră lucrată la roată
(Fig. 3/2), trei fragmente de picior de fructieră lucrată cu
mâna (Fig. 3/1; 4/6–7), un fragment de căţuie (Fig. 4/3),
un fragment de oală‐borcan cu apucători, ornamentată cu
crestături (Fig. 4/4), un fragment de fund de oală‐borcan
(Fig. 4/5), un fragment de buză a unui castron lucrat la
roată (Fig. 4/2), un fragment din buza unei căni (Fig. 4/1),
precum şi un pieptene de os (Fig. 3/1).
În stratul de cultură al sitului, independent de alte
complexe, au mai fost descoperite izolat: un fragment de
oală‐borcan cu apucători, ornamentată cu incizii realizate
cu degetul (Fig. 3/7), şi o buză de castron din pastă cenuşie
(Fig. 3/6). Apartenenţa la epoca preromană a celui din
urmă fragment este incertă.
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Foarte probabil, complexul identificat în 1988
reprezintă resturile unei locuinţe de suprafaţă, alcătuită în
mod cât se poate de rudimentar. Relativa complexitate a
repertoriului ceramic din complexul 007/1988, în ciuda
numărului restrâns de piese, pledează pentru
presupunerea existenţei unei mici gospodării (familiale).
Materialele descoperite în 1987 şi 1993 sugerează
posibilitatea amenajării altor locuinţe „dacice” similare,
deranjate şi distruse însă de activităţile antropice
ulterioare.
În ruptura de la baza pereţilor piciorului de fructieră,
mai bine păstrat (fig. 3/1), se pot distinge urmele unor
orificii de reparare. În mod evident, utilizarea recipientului
a cunoscut o primă fază de folosire a vasului întreg,
urmată de faza refolosirii recipientului după reparare.
Acest aspect ar putea indica un caracter relativ mai
îndelungat al prezenţei umane în faza târzie a La Tène‐ului
la poalele Dealului Viilor. Foarte probabil, locuirea de aici
a fost mai îndelungată decât durata unui singur sezon.
Publicat de C. Beldiman, apoi de Anca Ganciu2,
pieptenele din os de la Dealul Viilor (Fig. 3/3) prezintă un
mâner semicircular care diferă de mânerele trapezoidale
ale celorlalţi piepteni de epocă La Tène din România.
Această deosebire a determinat‐o pe A. Ganciu să
considere piesa de la Dealul Viilor ca o variantă separată
(tipul II, varianta b)3. Mânere semicirculare prezintă unii
piepteni de os din regiunile central‐europene (de
exemplu, la Stradonice)4. Astfel, se poate considera că
exemplarul de la Sighişoara – Dealul Viilor ar putea
reflecta o influenţă central‐europeană („celtică”) care s‐a
materializat numai în Transilvania, nu şi în spaţiul extra‐
carpatic.
Rară în secolul al II‐lea a.Chr.5, ceaşca „dacică” (sau
căţuia) este frecventă în contexte din secolul I a.Chr. şi
rămâne în uz pănă secolul al III‐lea p.Chr. (atât în Dacia
romană, cât şi în regiunile învecinate). Relevanţa etnică a
căţuilor, precum şi a oalelor‐borcan cu brâie şi apucători a
fost mult exagerată în literatura românească6. Totuşi, cele
două forme sunt nelipsite în aşezările locale (secolele
I a.Chr. – I p.Chr.), astfel că pot fi considerate ca specifice
mediului cultural al Daciei preromane7. Încadrarea în La
Tène‐ul târziu a fragmentului de căţuie şi a fragmentelor
provenind de la oale‐borcan descoperite la Dealul Viilor
este cât se poate de plauzibilă, mai ales din perspectiva
celorlalte materiale asociate lor.
O încadrare cronologică mai restrânsă decât ceaşca
dacică o prezintă fructierele. Potrivit lui I. H. Crişan,

fructierele (castroane cu buza lată sau îngustă şi picior
înalt) lucrate cu mâna, datate încă din secolele III–II, le‐ar
fi premers cronologic pe cele lucrate la roată, considerate
specifice secolelor I a.Chr. – I p.Chr. Argumentele sale
pentru o datare timpurie a fructierelor lucrate cu mâna
rămân, însă, incerte şi inconsistente, fapt recunoscut
parţial de autor însuşi8. De asemenea, exemplarele
percepute de E. Moscalu ca „fructiere” (de fapt, castroane
cu un picior mai înalt), restrânse numeric şi cu o datare
insuficient argumetată9, nu prezintă buzele late, atât de
specifice fructierelor din Dacia preromană.
În împrejurimile Sighişoarei, atât în aşezarea de pe
Wietenberg, cât şi la Albeşti – Sub Cetăţea au fost
identificate atât fructiere lucrate cu mâna, cât şi fructiere
lucrate la roată. Este şi cazul materialelor din Dealul Viilor.
Atât la Wietenberg, cât şi la Albeşti lipsesc deocamdată
elemente de datare anterioare secolului I a.Chr. şi
ulterioare începutului/mijlocului secolului I p.Chr. Spectrul
de fibule reuneşte fibule cu noduri şi fibule‐linguriţă, fibule
de schemă La Tène târziu 10, precum şi o fibulă imperială
timpurie de tip Alésia la Albeşti – Sub Cetăţea11. Forme
anterioare fibulelor cu noduri, precum şi fibule din faza B2
a epocii imperiale (ulterioare fibulelor Alésia) sunt absente.
Atât piciorul de fructieră lucrată cu mâna, cât şi buza
cenuşie de fructieră lucrată la roată de la Dealul Viilor
trebuie integrate în contextul regional de producţie al
fructierelor din zona Sighişoarei. Durata acestui proces de
producţie nu a depăşit intervalul cuprins între începutul
secolului I a.Chr. şi începutul/mijlocul secolului următor.
Apariţie izolată în faza timpurie a La Tène‐ului12,
ceramica grafitată a devenit frecventă în aşezările de tip
oppidum central‐europene din La Tène‐ul mijlociu şi
târziu13. În Dacia preromană, ceramica grafitată îşi face
apariţia în faza mijlocie a La Tène‐ului, preponderent în
regiunile intracarpatice, şi se regăseşte şi în contexte
datate în secolul I a.Chr. Descoperirile din Dacia se
situează la periferia reţelelor de distribuţie a grafitului
pentru ceramică, originar din regiunile Boemiei14. Foarte
probabil, declinul civilizaţiei oppidane la mijlocul secolului
I a.Chr.15, cuceririle romane din epoca augusteică şi
pătrunderea grupelor germanice în Boemia şi Moravia au
prejudiciat grav comerţul cu grafit şi au determinat
abandonarea producerii ceramicii grafitate. Din această
perspectivă, cele mai târzii mostre de ceramică grafitată
din Dacia preromană nu pot fi datate ulterior sfârşitului
secolului I a.Chr.

2
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8

Beldiman 1990, p. 112, nr. 2, fig. 2; Ganciu 2001–2002, p. 63–64, 81,
nr. 27, fig. 8/1.
Ganciu 2001–2002, p. 63.
Ganciu 2001–2002, p. 62, fig. 6/3.
Boroneanţ, Davidescu 1968.
Moscalu 1983, p. 136.
Crişan 1955, p. 136–137 (repertoriere şi cartare: p. 138–148, pl. IV);
Moscalu 1983, p. 195.
Crişan 1969, p. 169.

Moscalu 1983, p. 98, pl. LXVI/5, 7, 9, 14, 16, 19.
Spânu 2012, p. 142–144 (pentru datare), p. 242–243, cat. nr. 105, pl.
132/2–5.
11
Spânu 2014, p. 11, nr. 3, 13 (datare şi literatura analogiilor).
12
Bujna, Romsauer 1983; Gáti 2014, p. 122.
13
Waldhauser 1992; Venclová et alii 2013, p. 86.
14
Rustoiu 1993, p. 141.
15
Rieckhoff 2007.
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Figura 3. Materiale ceramice (1–2, 4–7) şi de os (3). 1–2 şi 3: din complexul 7/1988; 4–7: materiale descoperite izolat (în strat).

Câteva materiale din perioada La Tène târzie de la Sighişoara – Dealul Viilor şi relevanţa lor microregională

Figura 4. Materiale ceramice din complexul 7/1988.
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ÎNCADRARE MICROZONALĂ
Prezenţa acestor materiale la poalele Dealului Viilor
permite integrarea acestui punct în peisajul arheologic al
epocii târzii La Tène din zona Sighişoarei (Fig. 5–6). În
epocă preromană, microzona Sighişoara a fost dominată
de aşezarea‐oppidum de pe Dealul Wietenberg. Situată pe
un promontoriu care străjuieşte cursul Târnavei Mari,
această aşezare este înconjurată pe o rază de cca 15 km
de o serie de descoperiri de epocă târzie La Tène cu un
caracter variat. La sud şi respectiv la nord de aşezare, şi
anume la Şaeş şi la Hetiur, au fost descoperite întâmplător
tezaure cu inventarul structurat ca garnituri individuale
formate din piese de port şi din podoabe din argint. Tot de
la Hetiur provine şi o brăţară spiralică de argint,
descoperită izolat16. Într‐un punct neprecizat de pe
teritoriul satului Albeşti (poate chiar în vatra satului?),

este localizat un mic tezaur de denari republicani17 (Fig.
5/1A). Practici rituale de manipulare a resturilor umane
neincinerate sunt semnalate la Albeşti – Sub Cetăţea
(terasa A)18, la Sighişoara – Valea Dracului19, precum şi în
vecinătatea incintei de pe Dealul Wietenberg (Fig. 5). Tot
la Albeşti – Sub Cetăţea, pe terasele terasele A şi B,
precum şi la Sighişoara – Valea Dracului au mai fost
identificate şi câteva locuinţe de epocă La Tène târziu20.
Foarte probabil, atât în aceste situri, cât şi la poalele
Dealului Viilor, în perioada târzie a La Tène‐ului au existat
câteva aşezări de dimensiuni modeste, satelite ale
aşezării‐oppidum de pe Wietenberg (Fig. 5). Se poate
considera că aceste locuiri, alături de practicile
depoziţionale şi cele funerare (mai precis post funerare),
oglindesc complexitatea manifestărilor culturale ale unei
comunităţi teritoriale dintr‐o microzonă a Daciei
preromane.

Figura 5. Siturile cu descoperiri târzii La Tène din împrejurimile Sighişoarei. Legenda: a – tezaure cu piese de port şi podoabă din argint; b – piese de
port izolate din argint; c – aşezare‐oppidum; d – aşezare secundară; e: materiale izolate târzii La Tène (context incert); f – gropi cu resturi de oseminte
umane în umplutură; g – tezaur monetar; h – monedă izolată. Pentru cifrele urmate de majusculă din hartă, v. anexa 2.

16
17
18

Spânu 2012, 227, nr. 59A, pl. 61.
Chiţescu 1981, p. 93, nr. 1.
Baltag, Amlacher 1987–1988, p. 99, nr. 2.a; Baltag 2000, p. 206; Spânu
2014, p. 108–110, fig. 3.

19

20

Andriţoiu, Rustoiu 1997, p. 75 şi informaţii suplimentare I. Pascu, iulie
1996.
Andriţoiu, Rustoiu 1997, 75; Spânu 2014, p. 110–114, fig. 4–5;
informaţii suplimentare I. Pascu şi G. Baltag.
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Figura 6. Siturile cu fructiere din vecinătatea Sighişoarei. Legenda: a – 2–5 fructiere întregi şi/sau fragmentare; b – 6–20 întregi şi/sau fragmentare;
c – peste 30 de fructiere întregi şi/sau fragmentare.

Fructierele întregi sau fragmentare constituie
elementul cultural comun al majorităţii siturilor cu vestigii
La Tène târziu din împrejurimile Sighişoarei şi îngăduie
sincronizarea lor relativă (Fig. 6). Numeroase fructiere
întregi sau fragmente au fost descoperite prin săpăturile
sistematice efectuate de‐a lungul timpului în micul
oppidum de pe Dealul Wietenberg. Aceste piese nu au fost
introduse în literatură prin descrieri tehnice detaliate şi
prin reproduceri uniforme sub aspect grafic, iar numărul
21

Crişan 1968, p. 57, fig. 54; Crişan 1969, p. 167, pl. XLVIII/4–5, XLIX/3–
4, LI/12–20, LII/12–14, 17–22 ş.a.; Horedt, Seraphin 1971, p. 67–68,

lor precis este dificil de precizat. Totuşi, numărul
fructierelor întregi sau fragmentare, ilustrate în
literatură21, depăşeşte cifra 30. Cu alte cuvinte, în stadiul
actual al cercetării, centrul de la Wietenberg deţine
întâietatea cantitativă microzonală sub aspectul
numărului de fructiere. Locuirile La Tène de pe terasele A
şi B de la Albeşti – Sub Cetăţea sunt monostratificate şi nu
au avut caracteristicile, complexitatea şi amploarea
locuirii unui mic oppidum, precum cel de pe Wietenberg.

fig. 50/1–4, 51/1–3, 53/2–4; Andriţoiu, Rustoiu 1997, 86–87, fig. 81/6,
85/3‐4, 6, 89/2, 92/9, 99/3.
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Totuşi, numărul fragmentelor de fructiere descoperite aici
nu este modest (16 exemplare): pe lângă cele 7 fragmente
de fructiere identificate pe terasa A22, trebuie adăugate
alte 9 exemplare inedite descoperite în locuinţele sau în
stratul de cultură al terasei B23. Alte fructiere fragmentare
au mai fost semnalate fie la est de Sighişoara, la Albeşti –
Lângă Şcoala Veche (unde sunt semnalate 8 fragmente)24,
la Boiu – Faţa Mică25 şi la Sighişoara – Valea Dracului26, fie
la vest de Sighişoara, la Podmoale (în stratul de cultură
preroman aflat sub vestigiile aşezării romane)27 şi la
Stejăreni – Pârâul Sasului28.
Fragmentele de fructiere de la Dealul Viilor trebuie
integrate în acest peisaj arheologic microzonal, dominat de
centrul de pe Wietenberg, fie şi numai din perspectiva
numărului deloc nesemnificativ de fructiere descoperite aici.

ÎNCHEIERE
Materialele din perioada La Tène târziu descoperite
la poalele Dealului Viilor, deşi modeste cantitativ, atestă
existenţa unei locuiri restrânse. Această locuire se
integrează în peisajul arheologic microzonal complex şi
variat din împrejurimile aşezării‐oppidum de pe
Wietenberg, lângă Sighişoara. Sub aspect cronologic,
materialele descoperite se încadrează cel mai probabil în
cursul secolului I a.Chr. Argumente consistente pentru o
datare mai precisă a prezenţei umane „dacice” la poalele
Dealului Viilor lipsesc în stadiul actual al cercetării.

ANEXA 1. DESCRIEREA MATERIALELOR TÂRZII LA TÈNE
I. Materialele din complexul 007/C‐6/1988
1. Pieptene dintr‐o singură placă din os, de formă trapezoidală, cu
mâner semicircular şi 27 de dinţi, majoritatea parţial rupţi şi pierduţi;
lăţime: 6,9 cm; înălţime: 6,3 cm; grosimea maximă a plăcii: 0,6 cm;
fisurat, un fragment din mâner lipsă; ornamente realizate cu compasul
(Fig. 3/3).
2. Fragment de buză şi pântec de fructieră din pastă cenuşie fină
lucrată la roată; suprafeţele atent netezite, la exterior lustruite; buza
faţetată şi uşor răsfrântă în jos; pântec carenat; piciorul lipsă; diametrul
maxim al buzei reconstituit: 37,2 cm; înălţimea fragmentului păstrat: 8
cm; grosimea fragmentului variază între 0,8 şi 1,2 cm (Fig. 3/2).
3. Picior tronconic de fructieră lucrată cu mâna, din pastă brun‐
cenuşie cu unele zone brun‐roşcate; miez brun‐cenuşiu închis cu
pietricele; suprafeţele exterioare lustruite cu mâna; în ruptură se disting
urmele a două orificii destinate reparării recipientului; diametrul maxim
al bazei: 11 cm; înălţimea fragmentului păstrat: 9,5 cm; grosimea
peretelui piciorului: 1 cm (Fig. 3/1).
4. Fragment de la buza cu toartă a unei căni cenuşii lucrate la roată
rapidă din pastă brun‐cenuşie; suprafeţele atent netezite; buză plată
puternic evazată; diametrul reconstituit al buzei: 12,5 cm; înălţimea
fragmentului păstrat: 5 cm; grosimea toartei: 1,3 cm (toarta rotundă în
secţiune) (Fig. 4/1).
5. Fragment de buză de castron lucrat la roată rapidă, din pastă
brun‐cenuşie fină, cu pântec uşor carenat; buza evazată, extremitatea ei
22
23

24

Spânu 2014, p. 110–116, fig. 4/3, 5/1–3, 6/6, 8–9.
Cercetări George Baltag (1989–1992, 2005–2006) şi Daniel Spânu
(2005–2006). Rezultatele săpăturilor sunt în curs de valorificare.
Baltag, Amlacher 1987–1988, p. 98–99, nr. 2.b.

răsfrântă în jos; diametrul reconstituit: 24 cm; înălţimea fragmentului
păstrat: 3,6 cm; grosimea fragmentului: 0,9/0,6 cm (Fig. 4/2).
6. Fragment de perete de ceaşcă („căţuie”) cu începutul unei
apucători masive, pierdute, din pastă brun‐cenuşie cu urme de ardere
secundară pe buză şi la interior; nisip şi pietricele în miez; suprafeţele
exterioare netezite foarte sumar; diametrul reconstituit al buzei: 18,8
cm; înălţimea fragmentului păstrat: 8,5 cm; grosimea peretelui: 0,7/1 cm
(Fig. 4/3).
7. Fragment de pântec de oală‐borcan cu apucătoare lucrată cu
mâna din pastă brună grosieră, cu nisip şi pietricele în miez; apucătoare
tronconică cu o impresiune realizată cu degetul; în partea superioară a
fragmentului: două incizii liniare oblice; diametrul maxim reconstituit al
pântecului: 22 cm; înălţimea fragmentului păstrat: 9, 7 cm; grosimea
peretelui: 1 cm; grosimea peretelui cu apucătoare: 2,6 cm (Fig. 4/4).
8. Fragment de fund de oală‐borcan lucrată cu mâna din pastă brună
grosieră, cu nisip şi pietricele în miez; diametrul reconstituit al buzei: 16,5
cm; înălţimea fragmentului păstrat: 8,7 cm; grosimea peretelui: 1 cm
(Fig. 4/5).
9. Fragment de picior tronconic de fructieră lucrată cu mâna, din
pastă brun‐cenuşie închisă, cu nisip şi mici pietricele; suprafeţele
exterioare netezite; diametrul reconstituit al bazei: 23,4 cm; înălţimea
fragmentului păstrat: 7 cm; grosimea peretelui: 1,3/0,8 cm (Fig. 4/6).
10. Fragment de picior tronconic de fructieră lucrată cu mâna, din
pastă brun‐cenuşie închisă, cu nisip şi mici pietricele; suprafeţele
exterioare netezite; diametrul reconstituit al bazei: 17,2 cm; înălţimea
fragmentului păstrat: 5,2 cm; grosimea peretelui: 1,5/1cm (Fig. 4/7).
II. Materiale din strat
11. Fragment de pântec de la o oală cu striuri verticale, din pastă
grafitată, lucrată la roata rapidă; (descoperit în secţiunea III/1987, caroul
3, ca. ‐0,50 cm); lăţime: 6,6 cm; înălţime: 5 cm; grosime: 0,8 cm (Fig. 3/4).
12. Fragment de pântec de la o oală cu striuri verticale, din pastă
grafitată, lucrată la roata rapidă; o parte a suprafeţei exterioare nu a fost
ornamentată – fragmentul provine probabil de la baza gâtului
recipientului; (descoperit în secţiunea III/1987, caroul 3, ca. ‐0,50 cm);
lăţime: 3,8 cm; înălţime: 3,5 cm; grosime: 0,9 cm (Fig. 3/5).
13. Fragment de pântec de la o oală borcan prevăzută cu apucătoare
şi impresiuni efectuate cu degetul, din pastă brun‐cenuşie (descoperit în
campania 1993, passim); diametrul iniţial al pântecului nu poate fi
determinat cu precizie; înălţime: 7 cm; lăţime: 5 cm; grosime: 1 cm;
grosime perete + apucătoare: 2,3 cm (Fig. 3/6).
14. Fragment de buză de castron (bol?) lucrat la roată rapidă, din
pastă cenuşie; buză îngroşată şi umăr rotunjit; diametrul iniţial nu poate
fi determinat; înălţime: 3,5 cm; lăţime: 4,5 cm; grosimea peretelui: 0,5
cm; grosimea buzei: 1,2 cm (Fig. 3/7).

ANEXA 2. SITURILE CU DESCOPERIRI LA TÈNE DIN ÎMPREJURIMILE
SIGHIŞOAREI
1. Albeşti (sat, com. Albeşti, jud. Mureş; fost Firehaz; germ.
Weisskirch; mag. Féheregyháza)
1A. Sit necunoscut de pe teritoriul satului; descoperire
întâmplătoare (1936); tezaur monetar cu denari republicani; lit.:
Chiţescu 1981, p. 93, nr. 1.
1B. Lângă Şcoala Veche (terasa înaltă din spatele şcolii vechi din sat);
ceramică cenuşie lucrată la roată (opt fragmente de fructieră) şi brună
lucrată cu mâna (probabil fragmente de oale‐borcan); piese menţionate,
neilustrate, din contexte necunoscute; în „Colecţia Amlacher”; lit.:
Baltag, Amlacher 1987–1988, p. 98–99, nr. 2.b.
1C. Sub Cetăţea – Terasa A; groapă cu resturi umane, o locuinţă
certă, alta incertă, materiale ceramice şi metalice din strat; lit.: Spânu
2014 (cu literatura mai veche).
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Soroceanu et alii 1977, p. 58, s.v. Boiu/c.
Andriţoiu, Rustoiu 1997, p. 75.
Mitrofan, Moldovan 1968, p. 100, notele 7–9.
Baltag, Amlacher 1994, p. 186, nr. 26.

Câteva materiale din perioada La Tène târzie de la Sighişoara – Dealul Viilor şi relevanţa lor microregională
1D. Sub Cetăţea – Terasa B; cercetări sistematice G. Baltag (1989) şi
preventive D. Spânu (2005–2006); două locuinţe şi câteva gropi cu
materiale ceramice de epocă târzie La Tène; menţiuni, material inedit;
lit.: Baltag 2000, p. 204.
2.
Boiu
(sat,
com.
Albeşti,
jud.
Mureş;
germ.
Grossbun/Grossfreudendorf; mag. Bún/Nagybún)
2A. Faţa Mică; descoperiri întâmplătoare; o fructieră şi fragmente
ceramice cu caracter neprecizat; piese menţionate, parţial ilustrate,
contexte necunoscute; lit.: Soroceanu et alii 1977, 58 s.v. Boiu/c.
3. Criş (sat, com. Daneş, jud. Mureş; fost Crişd; germ. Kreisch; mag.
Keresd)
3A. Valea Ciorănelului; din descoperiri întâmplătoare; contexte
necunoscute; fructieră cenuşie lucrată la roată, alte câteva fragmente
ceramice cu caracter neprecizat şi un fluier din os (datare ipotetică în
perioada La Tène târziu); piese menţionate, parţial ilustrate; în „Colecţia
Amlacher”; lit.: Soroceanu et alii 1977, p. 58, pl. XXI/7; Baltag, Amlacher
1987–1988, p. 101–102, nr. 6, pl. IX, 7–8.
4. Hetiur (sat, com. suburbană a mun. Sighişoara, jud. Mureş;
germ. Marienburg; mag. Hetúr)
4A. Pe drumul către Pipea (în şanţul drumului); descoperire
întâmplătoare (1858); brăţară spiralică din argint; lit.: Spânu 2012, p.
227, nr. 59A, pl. 61 (cu literatura mai veche).
4B. Sit necunoscut de pe teritoriul satului; descoperire
întâmplătoare (1865); tezaur compus din două fibule, un colan şi o
verigă; lit. Spânu 2012, p. 227, nr. 59B, pl. 62 (cu literatura mai veche).
5. Sighişoara (oraş, municipiu, jud. Mureş; germ. Schässburg, mag.
Segesvár)
5A. Dealul Wietenberg/Dealul Turcului; cercetări sistematice;
aşezare de tip oppidum (ansamblul 5.A.1) şi câmp de gropi (ansamblul
5.A.2); contexte şi materiale în mare parte descrise şi ilustrate; lit.:
Horedt, Seraphin 1971; Rustoiu et alii 1993; Andriţoiu, Rustoiu 1997.
5B. Podmoale; cercetări sistematice; o locuinţă, gropi şi materiale
ceramic în strat de epocă târzie La Tène identificate sub nivelul de
amenajare romană a castrului, în partea de V a acestuia; materiale
menţionate, neilustrate; lit.: Mitrofan, Moldovan 1968, p. 100, notele
7–9.
5C. Wiesenberg; denar republican descoperit întâmplător la o dată
necunoscută; context neprecizat; lit.: Chirilă et alii 1972, p. 11, nr. 93.
5D. Dealul Viilor; cercetări sistematice; nu au fost identificate
locuinţe sau gropi, ci numai materiale ceramice La Tène în strat; lit.:
contribuţia de faţă.
5E. Valea Dracului; cercetare sistematică; groapă cu resturile umane
a trei indivizi şi o locuinţă parţial cercetată; materiale ceramice de epocă
La Tène târzie; piese menţionate, neilustrate; Andriţoiu, Rustoiu 1997, p.
75; informaţii suplimentare I. Pascu.
5F. Valea Cânepii; fragmente ceramice „dacice” din contexte
necunoscute; piese menţionate, neilustrate; lit.: Baltag, Amlacher 1994,
184 (voce nenumerotată).
5G. Pârâul Herţeş; contexte necunoscute (situl suprapus de
construcţii moderne); fragmente ceramice de epocă târzie La Tène; în
„Colecţia Mureşanˮ; materiale menţionate şi parţial ilustrate; lit.:
Soroceanu et alii 1977, p. 61, pl. XIII.
6. Stejăreni (sat, com. Daneş; fost Beşa, germ. Beschendorf, mag.
Bese)
6A. Pârâul Sasului (lângă Cabana vânătorului, malul drept al
pârâului); descoperiri întâmplătoare; din contexte necunoscute provin
fragmente de vase ceramice de epocă La Tène târzie, din pastă cenuşie
şi roşie, lucrate la roată şi cu mâna: fructiere, căni, vase‐borcan cu brâie
alveolate; materiale menţionate, neilustrate; lit.: Baltag, Amlacher 1994,
p. 186, nr. 26.
7. Şaeş (sat, com. Apold, jud. Mureş; germ. Schaas, mag. Segesd)
7A. Sit neprecizat; descoperire întâmplătoare pe teritoriul satului
(achiziţionată în 1891); tezaur compus din cinci fibule, un lanţ fragmentar
şi o brăţară cu pandantiv, toate de argint; lit. Spânu 2012, p. 245, nr. 114,
pl. 139–140 (cu literatura mai veche).
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