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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”.
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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”.
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