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CATALOGUL DESCOPERIRILOR CERAMICE  
HALLSTATTIENE TIMPURII DIN OLTENIA. I (A–G)* 

SIMONA LAZĂR** 

La mijlocul secolului al XX-lea s-a iniţiat in domeniul arheologiei un proiect 
de anvergură, care avea ca obiectiv întocmirea repertoriului arheologic al 
României1. Deoarece această iniţiativă s-a dovedit extrem de dificilă, s-a considerat 
utilă întocmirea de repertorii judeţene sau regionale. Într-un astfel de context se 
încadrează şi încercarea din lucrarea de faţă, de a aduna toate informaţiile referitoare la 
descoperirile ceramice aparţinând primei epoci a fierului din Oltenia. Datele de 
care dispunem provin din două surse: informaţii bibliografice şi cercetări arheologice 
personale. Fiecare din aceste două surse are specificul ei, ceea ce impune o analiză 
atentă.  

În rândurile care urmează vom analiza ceramica, datorită faptului că reprezintă 
materialul documentar cel mai numeros. Fenomenul apariţiei ceramicii canelate 
hallstattiene, se înscrie de fapt, în evoluţia organică a culturii materiale de la sfârșitul 
epocii bronzului. Generalizarea decorului canelat pe ceramica din categoria fină 
este, totodată, convenţional considerată ca desemnând începutul epocii fierului.  

Trăsăturile definitorii ale ceramicii de tip Vârtop au fost stabilite pe baza 
materialului ceramic descoperit în tumulii din localitatea eponimă2 şi a fragmentelor 
ceramice din siturile situate în apropiere. Este vorba de o ceramica neagră, bine 
lustruită şi destul de bine arsă, legată de un anumit repertoriu de forme, cum ar fi 
vasul bitronconic cu corp pântecos (de multe ori cu funcţie de urnă), decorat cu 
caneluri oblice şi late pe pântec, strachina invazată, ornamentată cu caneluri, vasul 
dublu (tip solniţă), vasul cu picior (cupă), ambele decorate în interior cu caneluri, 
uneori cu motive în stea etc. sau vasul „cuptor” (Backwanne sau Pyraunos). Decorul 
era în general realizat, fie din caneluri late oblice, dispuse pe pântece, fie din 
                                                 

* Acest articol face parte din proiectul de cercetare Comunitățile umane din prima epocă  
a fierului din Oltenia, inclus în programul de cercetare al Institutului de Cercetări Socio-Umane  
„C.S. Nicolăescu-Plopşor” al Academiei Române: Comunități umane şi structuri de putere. 
Descoperiri arheologice in Oltenia. 

** Cercetător ştiinţific III, dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor”, 
Craiova, al Academiei Române; e-mail: simonalazar@ymail.com. 

1 Amintim că încă din secolul al XIX-lea, în Cestionarul arheologic, conceput de Alexandru 
Odobescu, dar din păcate necontinuat, un prim exemplu a fost valorificarea datelor arheologice din 
fostul judeţ Romanaţi (A. Odobescu, Antichităţile judeţului Romanaţi, Opere V/1, Bucureşti, 1989, 
pp. 94–243). 

2 D. Berciu, Arheologia preistorică a Olteniei, Craiova, 1939, p. 239. 
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caneluri înguste, dispuse în benzi orizontale sau grupate în arcade multiple la 
exteriorul şi/ sau în interiorul vasului. Pe lângă canelură mai întâlnim brâuri 
crestate, benzi incizate şi umplute cu împunsături şi proeminenţe apucători, late sau 
ascuţite. 

Începând cu secolul al XII-lea a.Chr., moda vaselor canelate se extinde, 
acestea întâlnindu-se atât în Oltenia, cât şi în cea mai mare parte a spaţiului 
carpato-dunărean. În privinţa originii sale, părerile sunt împărţite: unii cercetători 
consideră fenomenul ca fiind de origine vestică, ceramica canelată pătrunzând pe 
firul Dunării în Banat şi Oltenia3; alţii sunt de părere că schimbarea decorului a fost 
mai mult o schimbare de modă. Se pare că apariţia noii tehnici de ornamentare a 
ceramicii nu vizează neapărat un aport etnic; în orice caz, determinările unei astfel 
de schimbări sau inovaţii sunt deocamdată greu de sesizat4. 

Intervalul de timp care constituie obiectul preocupărilor noastre se înscrie o 
perioadă marcată de transformările culturale ce s-au petrecut între două etape 
relativ bine cunoscute: sfârșitul epocii bronzului perioada cultura Basarabi din 
Hallstattul mijlociu. Din materialele care ne stau la dispoziţie, observăm că Oltenia 
se înscrie, în ansamblul ei, în evoluţia pe care o cunoaşte, în general, în jumătatea 
apuseană a ţării noastre. Astfel, aspectelor culturale ale bronzului târziu: sfârşitul 
culturii Gârla Mare, grupul Govora (Verbicioara IV şi Va după D. Berciu)5, 
aspectul cultural Bistreţ Işalniţa6, îi urmează, în mod aproape uniform în această 
regiune, ceramica canelată. Ea este atestată în necropolele de la Hinova7, Balta 
Verde8 şi Bistreţ9 în descoperirile de tip Vârtop10 şi în zona Rm. Vâlcea11, în 
aşezarea de la Ghidici, pentru a da numai câteva exemple. Acestui orizont i s-a dat 
denumirea de „grupul cultural Vârtop” sau „cultura Vârtop”12. S-ar putea vorbi, 
eventual, de existenţa unor elemente diferite care caracterizează descoperirile din 
lunca Dunării în comparaţie cu cele din regiunile subcarpatice.  
                                                 

3 I. Chicideanu, Die Frühthrakische Kultur. Zur Bronzezeit in Sudwest Rumänien, în Dacia, 
NS, 30, 1986, 1–2, pp. 40–47. 

4 *** Istoria Românilor, vol. I, București, Editura Enciclopedică, 2010, pp. 295–315. 
5 D. Berciu, Die Verbicioara Kultur, în Dacia, NS. 5, 1961, pp. 123–161. 
6 I. Motzoi Chicideanu, op. cit., pp. 40–47; Idem, Obiceiuri funerare în epoca bronzului la 

Dunărea mijlocie și inferioară, București, Editura Academiei Române, 2011, pp. 632–641. 
7 M. Davidescu, Un tezaur de podoabe tracice descoperite la Hinova – Mehedinţi, în „Thraco-

Dacica”, 2, 1981, pp. 7–22; Idem, Necropola tracică de la Hinova, judeţul Mehedinţi, în „Sympozia 
Thracologica”, 1, 1984, p. 11; M. Davidescu, A. Vulpe, The cremation necropolis in Hinova, Mehedinţi 
county, Dacia NS, 54, 2010, Idem, Necropola de incineraţie de la Hinova, jud. Mehedinţi, în „Drobeta”, 
XX, 2010, pp. 117–178. 

8 D. Berciu, E. Comsa, Săpăturile de la Balta Verde şi Gogoşu (1949 şi 1950), în „Materiale și 
cercetări arheologice” 2, 1956, pp. 251–490. 

9 I. Chicideanu, O descoperire de la începutul primei epoci a fierului de la Cârna, în SCIVA, 
43, 1, 1992, pp. 39–45. 

10 D. Berciu, op.cit., p. 234. 
11 Gh. Petre Govora, O preistorie a nord-estului Olteniei, Râmnicu Vâlcea, Editura Petras, 1995. 
12 S. Lazăr, Cultura Vârtop în Oltenia, Craiova, Editura Fundaţia Scrisul Românesc, 2005, pp. 7–14. 
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Prima epoca a fierului în Oltenia are deci o primă etapă, caracterizată de 
ceramica canelată; ea ar putea fi situată, în datare absolută, grosso modo între 
secolele al XII-lea şi al XI-lea a.Chr., perioadă de timp care mai este cunoscută în 
literatura arheologică mai veche și cu denumirea de Hallstatt A. Cea de a doua 
etapă, cu ceramică imprimată de tip Insula Banului – Gornea-Kalakača, se datează 
între secolele al X-lea şi al IX-lea a.Chr., fiind urmată de „cultura” Basarabi, care 
debutează cel mai devreme la sfârşitul secolului al IX-lea sau la începutul secolului 
al VIII-lea a.Chr. 

*** 

1. Almăjel, com. Almăj, jud. Dolj. Cu ocazia săpăturilor din aşezarea 
neolitică, au ieşit la iveală şi câteva fragmente ceramice de tip Vârtop. S-a 
reuşit întregirea unui singur vas, o strachină cu marginea arcuită în interior, 
ornamentată cu caneluri oblice pe umăr. – S. Lazăr, Ceramică hallstattiană 
timpurie din colecţia Muzeului Olteniei, în „Oltenia. Studii şi Comunicări”, 
11, 1999, p. 27; Idem, Cultura Vârtop în Oltenia, Craiova, Editura Fundaţia 
Scrisul Românesc, 2005, p. 71. 

2. Balta Verde, com. Gogoşu, jud. Mehedinţi. În dreapta gurii Blahniţei, a 
fost găsită ceramică similară celei din mormintele necropolei plane 
hallstattiene, cuprinzând strachini cu marginea arcuită în interior, 
decorate cu caneluri pe umar și cioburi provenind de la vase mari cu buza 
răsfrânta în exterior. Materialele găsite aici, se pare, potrivit lui Berciu, 
că aparţin unor aşezări, deoarece, împreună cu ceramica au fost găsite şi 
bucăți de lut ars, provenite de la vatră. – D. Berciu, APO, p. 152–153;  
D. Berciu, E. Comşa, Săpăturile de la Balta Verde şi Gogoşu (1949 şi 
1950), în „Materiale și cercetări arheologice”, 2, 1956, p. 255–489;  
S. Lazăr, Cultura Vârtop în Oltenia, Craiova, Editura Fundaţia Scrisul 
Românesc, 2005, pp. 72–73.  

3. Balta Verde, com. Gogoşu, jud. Mehedinţi. În punctul numit „Podul 
Despanului” au fost găsite fragmente ceramice de la strachini cu marginea 
arcuită spre interior, decorate cu caneluri pe umăr, precum şi unele 
provenind de la vase mari cu buza răsfrântă, împreună cu urme de chirpic 
ars şi de vatră. – D. Berciu, APO, pp. 152–153; D. Berciu, E. Comşa, 
Săpăturile de la Balta Verde şi Gogoşu (1949 şi 1950), în „Materiale și 
cercetări arheologice”, 2, 1956, pp. 255–489; S. Lazăr, Cultura Vârtop în 
Oltenia, Craiova, Editura Fundaţia Scrisul Românesc, 2005, pp. 72–73. 

4. Bârca, jud. Dolj. Se semnalează o cetate de pământ de forma rotundă, cu 
şanţ de apărare şi val, care a fost atribuită primei epoci a fierului. –  
D. Berciu, Şantierul arheologic de la Verbicioara Dolj, în SCIV, 1, 
1950, 1, p. 106; S. Lazăr, Contribuţii la repertoriul arheologic al jud. 
Dolj, în „Arhivele Olteniei”, SN, 14, 1999, pp. 19–37; Idem, Cultura 
Vârtop în Oltenia, Craiova, Editura Fundaţia Scrisul Românesc, 2005, p. 74. 
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5. Bârseşti, com. Mihăieşti, jud. Vâlcea. La aproximativ 150 de metri de 
biserică, în ruptura unui deal, s-a observat vatra unei locuinţe, cenuşă şi 
fragmente ceramice care prin pastă şi decor aparţin, după părerea autorului 
descoperirii, grupului Vârtop. Ceramica grosieră este de culoare cărămizie, 
arsă incomplet, cu pietricele în pastă şi ceramica fină, de culoare castanie, 
uneori maroniu închis, bine arsă. Unele fragmente ceramice provin de la 
vase cu pereţii groşi şi buza dreaptă, având ca ornament brâul alveolar 
sau o apucătoare pe corpul vasului. Străchinile au buza arcuită spre interior 
şi o proeminenţă mică sub buză. Ceramica fină e reprezentată de fragmente 
de castron, cu slip bine lustruit, cu marginea arcuită în interior, având ca 
decor caneluri oblice pe umăr şi o proeminenţă uşor lăţită, iar sub umăr 
trei linii incizate dispuse în ghirlandă atât pe interiorul vasului cât şi pe 
exterior. – Gh. Petre Govora, O preistorie a nord-estului Olteniei, Râmnicu 
Vâlcea, Editura Petras, 1995, p. 61; Idem, Descoperiri arheologice din 
epoca fierului în judeţul Vâlcea, „Materiale și cercetări arheologice”, IX, 
1970, p. 474 şi urm., fig. 5/ 1–4, 7; S. Lazăr, Cultura Vârtop în Oltenia, 
Craiova, Editura Fundaţia Scrisul Românesc, 2005, p. 72–73. 

6. Bădoşi, jud. Dolj. Cu ocazia unei cercetări de suprafaţă au fost descoperite 
fragmente ceramice canelate atribuite Hallstattului timpuriu. – I. Chicideanu, 
Ein neuer Fund vom beginn der Hallstattzeit aus der kleinen Walachei, 
în Dacia, NS, 43–45, 1999–2001, pp. 197–229; S. Lazăr, Cultura Vârtop 
în Oltenia, Craiova, Editura Fundaţia Scrisul Românesc, 2005, p. 75. 

7. Bălceşti, jud. Vâlcea. De pe teritoriul localităţii provin materiale 
arheologice de tip Verbicioara, fazele IV–V; în aceeaşi zonă a fost găsită 
o spadă de bronz împreună cu fragmente ceramice hallstattiene. –  
G. Petre-Govora, Mărturii arheologice şi numismatice privind perioada 
traco-dacică în nord-estul Olteniei, în „Studii Vâlcene”, 4, 1980, pp. 22–
28; Idem, Un orizont hallstattian timpuriu în nord-vestul Olteniei în 
„Thraco-Dacica”, 4, 1–2, 1983, p. 85–95, pl. 4/13, 14; 7/7. 

8. Belcinu, com. Calopăr, jud. Dolj. Într-un loc situat între „Valea 
Visteriei” şi „Grădinari” au fost găsite, în urma cercetări de suprafaţă 
efectuate în 1973, fragmente ceramice hallstattiene (o greutate de lut 
fragmentară, o buză de strachină de culoare cafenie închisă, decorată cu 
faţete, funduri de străchini etc.). – S. Lazăr, Contribuţii la repertoriul 
arheologic al judeţului Dolj, în „Arhivele Olteniei”, SN, 14, 1999, p. 19–37; 
Idem, Cultura Vârtop în Oltenia, Craiova, Editura Fundaţia Scrisul 
Românesc, 2005, p. 76. 

9. Bistreţ, jud. Dolj. Pe grindul „Gârla Boii”, situat pe malul sudic al 
lacului Bistreţ, au fost descoperite, în urma unor lucrări de amenajare 
hidrografică, mai multe fragmente ceramice Gârla Mare, care se 
presupune că provin dintr-o necropolă distrusă. Pe acelaşi grind, la 3 km. 
sud de satul Bistreţ a fost identificată o aşezare de tip Vârtop. –  
M. Şandor Chicideanu, Cultura Žuto-Brdo Gârla Mare. Contribuţii la 
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cunoaşterea epocii bronzului la Dunărea mijlocie şi inferioară, Cluj, 
Editura Nereamia Napocae, 2003, p. 222; I. Chicideanu, Ein neuer Fund 
vom beginn der Hallstattzeit aus der kleinen Walachei, în Dacia, NS, 43–
45, 1999–2001, pp. 197–229; S. Lazăr, Așezări de la sfârșitul epocii 
bronzului și începutul epocii fierului în sudul Olteniei, în „Arhivele 
Olteniei”, SN, 23, 2009, pp. 17–34. 

10. Bistreţ, jud. Dolj. În timpul săpăturilor din punctul „Ostrovogania” au 
fost găsite morminte de incineraţie aparţinând culturii Vârtop. Pe 
„Grindu Gagiu”, în punctul „Cabana de metal”, pe malul de sud al lacului, 
în faţa satului Plosca au fost descoperite mai multe materiale de tip 
Vârtop şi Basarabi. În punctul „La nea Vasile Feraru”, pe malul lacului 
Bistreţ a fost descoperit un complex de şapte gropi cultice care conţineau 
ceramică, oase de animale, cenuşă. Aceste gropi au dimensiuni diferite, 
cu diametre ce variază între 0,28 m. (Gr. 7) şi 1,35 m. (Gr. 6), iar 
adâncimea 0,30 m. (Gr. 7) şi 0,77 m. (Gr. 4). În cadrul aceluiaşi complex 
au fost găsite două vetre, precum şi multă ceramică fragmentară de tip 
Vârtop. Pe „Grindu Lăptarului” au fost găsite fragmente ceramice 
asemănătoare. – I. Chicideanu, Die Frühthrakische Kultur. Zur Bronzezeit 
in Sudwest Rumänien, în Dacia, NS, 30, 1986, 1–2, pp. 40–47; Idem., 
Ein neuer Fund vom beginn der Hallstattzeit aus der kleinen Walachei, 
în Dacia, NS, 43–45, 1999–2001, p. 197–229 

11. Bojoiu, com. Robăneşti, jud. Dolj. La aproximativ 1 Km nord-est de sat 
în punctul „Dealu Măgura”, pe terasa joasă a râului Teslui, au fost găsite 
fragmente ceramice hallstattiene – buze cu marginea arcuită în interior, 
ornamentate cu caneluri. Materialele se află în colecţia Şcolii Generale 
din Robăneşti. – M. Nica, Contribuţii istorice, I, 1972, p. 210; S. Lazăr, 
Contribuţii la repertoriul arheologic al jud. Dolj, în „Arhivele Olteniei”, 
SN, 14, 1999, pp. 19–37; S. Lazăr, Cultura Vârtop în Oltenia, Craiova, 
Editura Fundaţia Scrisul Românesc, 2005, p. 77 

12. Booveni, com. Drănic, jud. Dolj. În urma unor cercetări de suprafaţă, la 
limita sudică a satului, la sud de pârâul Livada, pe o suprafață de 
aproximativ 500 X 200 m au fost descoperite fragmente ceramic de 
culoare neagră lucrată din pastă nisipoasă, din prima epocă a fierului. – 
M. Negru, Contribuții la repertoriul arheologic al județului Dolj, în 
„Arhivele Olteniei”, SN, 9, 1994 p. 71; S. Lazăr, Cultura Vârtop în 
Oltenia, Craiova, Editura Fundaţia Scrisul Românesc, 2005, p. 78. 

13. Brădeşti, jud. Dolj. În punctul „Valea Rea” a fost semnalată o cetate de 
pământ cu un val de apărare lat de 8 m şi înalt de 1,50 m precum şi un 
şanţ cu lăţimea de 15 m şi adâncimea de 4 m. Cetatea a fost distrusă în 
cea mai mare parte în timpul lucrărilor de amenajare a căii ferate ce trece 
prin apropiere. – D. Berciu, în SCIVA 3,1952, p. 176 

14. Brădeşti, jud. Dolj. În punctul „Cetate” pe terasa înaltă a Jiului (această 
locaţie este posibil să corespundă sitului descris de D. Berciu, în SCIVA 
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3, 1952, p. 176), la nord de satul Valea Rea, com. Brădeşti (26 KM nord 
de Craiova), a fost descoperită, o groapă cu multă cenuşă care conţinea 
opt vase hallstattiene. Vasul bitronconic de mari dimensiuni este 
ornamentat cu caneluri în jurul proeminenţelor; un alt vas de acelaşi tip a 
fost ornamentat cu şiruri de benzi imprimate deasupra cărora se află 
grupate triunghiuri haşurate executate în aceeaşi tehnică a imprimării. 
Castroanele cu marginea arcuită în interior sunt ornamentate cu şiruri de 
puncte sub buză sau cu linii incizate, combinate cu cele imprimate în zig-
zag, la capătul cărora se află imprimate câte trei cercuri. În interiorul 
vasului ornamentul consta din incizii în ghirlandă în vârful cărora se află 
două cercuri. Sub buza uşor îngroşată sunt plasate două linii imprimate. 
Au mai fost găsite fragmente dintr-o cupă cu marginea arcuită în interior, 
cu picior scurt, neornamentată, de culoare neagră, lustruită. Cu ocazia 
săpăturilor de salvare efectuate în 1991 au fost trasate două secţiuni în 
punctul amintit mai sus. S-a constatat că lucrările efectuate cu mai mult 
timp în urmă la calea ferată au distrus aşezarea hallstattiană, din săpătură 
rezultând puţine fragmente ceramice ce aparţin categoriei de uz comun. – 
M. Nica, Câteva date despre cetatea hallstattiană de la Valea Rea, com. 
Brădeşti, în „Symposia Thracologica”, Satu Mare, nr. 8 1990, p. 129–130; 
S. Lazăr, Contribuţii la repertoriul arheologic al judeţului Dolj, în 
„Arhivele Olteniei”, SN, 14, 1999, pp. 19–37. 

15. Brezoi, oraş, jud. Vâlcea. La o distanță de 300 m sud est de locul în care 
pârâul Valea lui Stan se varsă în râul Lotru, la poalele muntelui, pe 
stânga şoselei Brezoi – Malaia se găseşte un dâmb din care locuitorii scot 
pământ pentru cărămidă. Punctul se numeşte „La Zăvoiaş”. În anul 1963 
s-a observat în profilul malului, la o adâncime de aproximativ 1–2 metri 
urme de arsură, chirpic, cărbune, oase şi fragmente ceramice specifice 
primei epoci a fierului. Din materialul ceramic de aici putem menţiona: 
un fragment dintr-un castron cu buza arcuită în interior, pasta cu multa 
mică are culoare cărămizie, o buză de la un vas ornamentat cu brâu 
alveolar în relief, din pastă aspră de culoare cărămizie şi un alt fragment 
provenind de la un vas mare cu toarta prinsă pe diametrul maxim, de 
culoare cenuşie închisă. Tot aici a fost găsită şi o fusaiolă tronconică din 
pastă de culoare închisă. – Gh. Petre Govora, Descoperiri arheologice 
din epoca fierului în judeţul Vâlcea, în „Materiale și cercetări arheologice” 
9, 1970, 467 urm; Idem, O preistorie a nord-estului Olteniei, Editura 
Petras, 1995, p. 59, fig.1/ 1–3; S. Purice, M. Iosifaru, Probleme ale 
Hallstattului în nordul Olteniei, în „Symposia Thracologica”, 6, 1988,  
p. 56.; S. Lazăr, Începutul epocii fierului în zona Râmnicu Vâlcea, în 
SCIVA, 61, 1–2, 2010, București, Editura Academiei, pp. 49–71. 

16.  Brezoi, oraş, jud. Vâlcea. La Brezoi mai sunt menţionate materiale 
ceramice asemănătoare celor din necropola de la Râureni, jud. Vâlcea, 
făcându-se precizarea că şi urnele de aici au fundul perforat. Este foarte 
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probabil ca această mică necropolă, să fie cea semnalată de A. Vulpe, 
care a desenat, în 1964 şi ulterior, în 1968, în muzeul din Râmnicul 
Vâlcea, menţionând ca loc de descoperire, „Valea Lotrului, lângă Păscoaia” 
şi, în 1968, „Podul lui Lazăr” lângă „Valea lui Stan” (menţionăm că cele 
două localităţi sunt învecinate şi se află situate pe partea stângă a 
Lotrului), căteva vase provenind din morminte în cutii de piatră şi despre 
care relatează că aveau perforaţie cu funcţie de „gaura sufletului” (notiţă 
din carnetele de săpătură „Ferigile, 1964”; iar în carnetul „Tigveni, 
1968”: „cimitir cu ciste din plăci de piatră, conţinând exclusiv morminte 
de incineraţie; ceramică prost arsă cu suprafaţa netedă, dar nelustruită, cu 
multă mică şi pietricele în pastă, culoare brună cu pete brun-cenuşiu sau 
brun-roşiatec; singurul decor pe unele exemplare: caneluri oblice”. Se 
mai menţionează că unele vase pântecoase au fundul profilat şi sunt 
asemănătoare celor din tum. 3 de la Tigveni). Deoarece, după cunoştinţa 
noastră, materialul a rămas nepublicat, redăm, cu permisia lui A. Vulpe, 
respectivele schiţe. – A. Vulpe, Zur mittleren Hallstattzeit in Rumänien 
(Die Basarabi Kultur), în Dacia, NS, 9, 1965, p. 124, n. 72 (propune 
datarea necropolei în Hallstatt timpuriu); Idem, în MemAnt 2, 1970,  
p. 131, n. 51, şi A. Vulpe, E. Popescu, Contributions à la connaissance 
des débuts de la culture géto-dacique dans la zone subcarpatique 
Vâlcea-Argeş (La nécropole tumulaire de Tigveni), în Dacia NS. 16, 
1972, p. 90 (unde materialele sunt considerate a aparţine Hallstattului 
târziu); E. Moscalu, Ceramica traco-getică, Bucureşti, 1983, p. 22, n. 85; 
S. Purice, M. Iosifaru, Probleme ale Hallstattului în nordul Olteniei, în 
„Symposia Thracologica”, 6, 1988, p. 56; S. Lazăr, Începutul epocii 
fierului în zona Râmnicu Vâlcea, în SCIVA, 61, 1–2, 2010, București, 
Editura Academiei, pp. 49–71. 

17. Carpen, jud. Dolj. La sud de „Valul lui Traian”, la 500 m de pârâul 
Desnăţui, în dreptul braniştei din „Gloaba” este menţionat un „sălaş" 
hallstattian cu diametrul de 40 metri. – D. Berciu, Colectivul şantierului 
Verbicioara, în SCIV, 3, 1952, p. 174; S. Lazăr, Contribuţii la 
repertoriul arheologic al jud. Dolj, în „Arhivele Olteniei”, SN, 14, 1999, 
p. 19–37; Idem, Cultura Vârtop în Oltenia, Craiova, Editura Fundaţia 
Scrisul Românesc, 2005, p. 79. 

18. Castrele Traiane, com. Pleniţa, jud. Dolj. În această localitate este 
mentionată o cetate de pământ cu şanţ şi val de apărare, pe care autorul 
cercetării o datează în prima epoca a fierului. – D. Berciu, Şantierul 
arheologic de la Verbicioara Dolj, în SCIV, 1, 1950, p. 106; S. Lazăr, 
Contribuţii la repertoriul arheologic al judeţului Dolj, în „Arhivele 
Olteniei”, SN, 14, 1999, pp. 19–37; Idem, Așezări de la sfârșitul epocii 
bronzului și începutul epocii fierului în sudul Olteniei, în „Arhivele 
Olteniei”, SN, 23, 2009, pp. 17–34. 
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19. Căciulatu, com. Terpezita, jud. Dolj. D. Berciu menţionează în 1938 
existenţa unor „movile-aşezări” din prima epocă a fierului. – D. Berciu, 
Arheologia preistorică a Olteniei, 1939, p. 143; S. Lazăr, Contribuţii la 
repertoriul arheologic al judeţului Dolj, în „Arhivele Olteniei”, SN, 14, 
1999, pp. 19–37; Idem, Cultura Vârtop în Oltenia, Craiova, Editura 
Fundaţia Scrisul Românesc, 2005, p. 79. 

20. Călugăreni, com. Padeş, jud. Gorj. În anul 1980 s-a efectuat o săpătură 
de salvare în punctul „La morminţi” pe un bot de deal format din terasa 
dreaptă a Motrului, la o altitudine de aprox. 350 m. A fost identificată o 
aşezare de tip Vârtop. Ceramica fină este reprezentată prin vase mari 
pântecoase, cu gât tronconic, marginea lată, răsfrântă, ornamentate cu 
caneluri, dispuse în benzi orizontale oblice sau în ghirlandă, precum şi 
faţete. O altă formă este strachina cu marginea arcuită spre interior, 
decorată cu caneluri oblice. Din categoria de uz comun, fac parte vasele 
de dimensiuni mari, cu pereţii groşi, ornamentate cu brâuri alveolate. –  
I. Chicideanu, P. Gherghe, Săpăturile arheologice de la Călugăreni (jud. 
Gorj), în „Materiale și cercetări arheologice”, a XV-a sesiune annuală de 
rapoarte – Braşov 1981, Bucureşti, 1983, pp. 103–107; S. Lazăr, Cultura 
Vârtop în Oltenia, Craiova, Editura Fundaţia Scrisul Românesc, 2005, p. 80. 

21. Călugărei, com. Orodel, jud. Dolj. În stânga Desnăţuiului la N–V de sat, 
în punctul numit „Piscul Domnesc” au fost observate în anul 1950, cu 
ocazia unor cercetări de suprafată trei movile, care, se presupun că 
aparţin începutului epocii fierului. – D. Berciu, Şantierul arheologic de 
la Verbicioara Dolj, în SCIV 1, 1951, p. 234, 238; S. Lazăr, Contribuţii 
la repertoriul arheologic al judeţului Dolj, în „Arhivele Olteniei”, SN, 
14, 1999, p. 19–37; Idem, Cultura Vârtop în Oltenia, Craiova, Editura 
Fundaţia Scrisul Românesc, 2005, p. 79. 

22. Căzăneşti, localitate componentă a municipiului Râmnicu Vâlcea, jud. 
Vâlcea. În 1958 s-au desfăşurat săpături sistematice în punctul „Cărămidărie”, 
care se află în dreapta şoselei Râmnicu Vâlcea – Horezu, între km. 186–187, 
pe o terasă. Au fost găsite fragmente ceramice Verbicioara V şi Hallstatt. 
– D. Berciu, Date noi privind sfârşitul culturii Verbicioara, SCIVA, 27, 
2, 1976, pp. 171–180; G. Petre-Govora, Evoluţia culturii Verbicioara în 
„Symposia Thracologoca”, 7, 1989, p. 255; Idem, O preistorie a nord-
estului Olteniei, Râmnicu Vâlcea, Editura Petras, 1995, p. 14, 27; F. 
Ridiche, Noi date privind cunoaşterea culturii Verbicioara I, în „Oltenia. 
Studii şi Comunicări”, XII, 2000, p. 46. 

23. Căzăneşti, localitate componentă a municipiului Râmnicu Vâlcea, jud. 
Vâlcea. În anul 1978 s-a descoperit o aşezare Verbicioara IV–V, situată 
pe terasa stângă a pârâului Săveasca, care se întindea pe aprox. 3 ha. Tot 
aici au fost săpate două locuinţe şi un mormânt de inhumaţie, cu 
scheletul bine conservat, culcat pe stânga, în poziţie chircită având 
orientarea sud – vest. Mormântul avea ca inventar o strachină mică 
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fragmentară lucrată din pastă cenuşie, de forma semisferică, cu marginea 
teşită scurt în interior. Una din locuinţe a apărut la adâncimea de 0,40 m 
sub stratul vegetal, iar grosimea dărâmăturilor coboară până la adâncimea de 
1m față de nivelul de călcare actual. Forma locuinţei era rectangulară 
având dimensiunile de 3 x 2 m. În masa de chirpic ars s-au găsit cinci 
vase fragmentare. A două locuinţă avea dimensiunile de 2 x 2,50 m. Pe 
podina ei s-au găsit şase suporturi de vatră şi o cupă cu picior. La numai 
0,20 m distanţă faţă de ultima locuinţă se găsea o groapă ovală cu 
diametrul maxim de 1,80 m, din care au fost scoase câteva fragmente 
ceramice şi o dăltiţă de bronz. – G. Petre-Govora, Un orizont hallstattian 
timpuriu în nord-vestul Olteniei în Thraco-Dacica, 4, 1–2, 1983, p. 85–95; 
Idem, Evoluţia culturii Verbicioara în „Symposia Thracologica”, 7, 1989,  
p. 225; Idem, O preistorie a nord-estului Olteniei, Râmnicu Vâlcea, 
Editura Petras, 1995, p. 43–47–51, 54, pl. 1/ 9–12, 2/ 4, 4/ 7, 6/ 4, 5, 7, 8, 
11–13, 7/ 1, 3, 5–7, 9, 10; 11, 12/ 1–12; 13; F. Ridiche, Noi date privind 
cunoaşterea culturii Verbicioara I, în „Oltenia. Studii şi Comunicări”, 
XII, 2000, p. 46. 

24. Cârcea, com. Coşoveni, jud. Dolj. În punctele Hanuri şi Viaduct au fost 
descoperite cu ocazia săpăturilor în aşezările neolitice, fragmente ceramice 
din prima epocă a fierului, care aparţin prin pastă, formă şi decor canelat 
culturii Vârtop şi culturii Basarabi. – M. Nica, B. Tănăsescu, Câteva date 
despre sistemul de protecţie al aşezărilor preistorice de la Cârcea 
„Hanuri” şi „Viaduct”, în „Oltenia. Studii şi comunicări”, 11, 1999,  
pp. 5–17; A. Vulpe, Zur Entstehungder geto-dakischen Zivilisation. Die 
Basarabi Kultur, în Dacia, NS, 30, 1986, p. 56; S. Lazăr, Contribuţii la 
repertoriul arheologic al judeţului Dolj, în „Arhivele Olteniei”, SN, 14, 
1999, p. 19–37. 

25. Cârna, jud. Dolj. În 1942 Vl. Dumitrescu şi C.S. Nicolăescu-Plopşor au 
semnalat prezenţa pe „Grindul Rostii” a mai multor fragmente ceramice 
hallstattiene. Au fost adunate mai multe fragmente care aparţineau unui 
vas de mari dimensiuni, cu gâtul tronconic şi buza răsfrântă în exterior 
care pe umăr are patru proeminenţe conice, decorate cu caneluri, la baza 
cărora se află un şir de alveole. Vasul este de culoare neagră cu luciu 
metalic. – Gh. Bichir, Cercetări arheologice pe grindurile din apropierea 
comunei Cârna, în „Materiale și cercetări arheologice”, 5, 195 9, p. 279; 
S. Lazăr, Așezări de la sfârșitul epocii bronzului și începutul epocii 
fierului în sudul Olteniei, în „Arhivele Olteniei”, SN, 23, 2009, pp. 17–34. 

26. Cârna, jud. Dolj. Pe malul sudic al Bălţii Nasta, în punctul „La Târlă” a 
fost descoperită în cursul săpăturilor sistematice din 1996, o aşezare 
hallstattiană timpurie. – I. Chicideanu, Ein neuer Fund vom Beginn der 
Hallstattzeit aus der kleinen Walachei, în Dacia, NS, 43–45, 1999–2001, 
p. 210, nota 16.  

27. Cârna, jud. Dolj. Pe „Grindu lui Dănilă”, la 5 km. sud de Cârna, au fost 
identificate morminte plane de incineraţie de tip Gârla Mare şi Bistreţ 
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Işalniţa, precum şi fragmente ceramice hallstattiene timpurii. – I. Chicideanu, 
Ein neuer Fund vom Beginn der Hallstattzeit aus der kleinen Walachei, 
în Dacia, NS, 43–45, 1999–2001, p. 210; M. Şandor Chicideanu, Cultura 
Žuto-Brdo Gârla Mare. Contribuţii la cunoaşterea epocii bronzului la 
Dunărea mijlocie şi inferioară, Cluj, Editura Nereamia Napocae, 2003, 
p. 223. 

28. Cârna, jud. Dolj. Pe malul sudic al Bălţii Nasta, în punctul „La butoi”, 
au fost descoperite mai multe complexe (gropi) hallstattiene timpurii. –  
I. Chicideanu, Ein neuer Fund vom Beginn der Hallstattzeit aus der 
kleinen Walachei, în Dacia, NS, 43–45, 1999–2001, p. 210, nota 16. 

29. Cârna, jud. Dolj. Pe malul de sud al bazinului 4 al Fermei Piscicole 
Dunăreni a fost descoperit un mormânt cenotaf, care avea ca inventar un 
vas borcan, un castron ce avea rol de capac şi un alt fragment de castron. 
Vasul borcan era decorat cu un brâu alveolar şi patru proeminenţe 
conice, plasate la nivelul brâului. Castroanele (atât cel întreg, cât şi cel 
fragmentar) aveau pe interior un decor canelat în formă de ghirlandă. 
Materialele au fost atribuite culturii Vârtop. – I. Chicideanu, O descoperire 
de la începutul epocii fierului la Cârna, în SCIVA, 43, 1992, p. 315 şi 
urm.; Idem., Ein neuer Fund vom Beginn der Hallstattzeit aus der 
kleinen Walachei, în Dacia, NS, 43–45, 1999–2001, p. 210; S. Lazăr, 
Așezări de la sfârșitul epocii bronzului și începutul epocii fierului în 
sudul Olteniei, în „Arhivele Olteniei”, SN, 23, 2009, pp. 17–34. 

30. Cârna, jud. Dolj. În urma săpăturilor efectuate în perioada 1985–1993 
pe grindul „Ostrovogania”, în punctul „Malu Mare”, a fost găsită o 
necropolă plană de incineraţie în urnă cu 58 morminte Gârla Mare,  
9 morminte Bistreţ – Işalniţa, un mormânt Verbicioara, precum şi 
fragmente ceramice de tip Vârtop. – I. Chicideanu, Die Frühthrakische 
Kultur. Zur Bronzezeit in Sudwest Rumänien, în Dacia, NS, 30, 1986, 1–2, 
pp. 40–47; A. Barnea, Cronica, SCIVA, 40, 1989, 3, 196; Idem, în SCIVA, 
44, 1994, 4, p. 377; S. Lazăr, Contribuţii la repertoriul arheologic al 
judeţului Dolj, în „Arhivele Olteniei”, NS, 14, 1999, pp. 19–37; M. Şandor 
Chicideanu, Cultura Žuto Brdo Gârla Mare. Contribuţii la cunoaşterea 
epocii bronzului la Dunărea mijlocie şi inferioară, Cluj, Editura Nereamia 
Napocae, 200, p. 223. 

31. Cetate, jud. Dolj. În punctul „Balta Mare” au fost găsite fragmente dintr-un 
vas mare cu corpul bombat, lustruit, ornamentat cu proeminenţe, asemănător 
vaselor din grupul Vârtop (cercetări de suprafaţă Gh. Popilian, P. Gherghe, 
S. Lazar). – S. Lazăr, Contribuţii la repertoriul arheologic al judeţului 
Dolj, în „Arhivele Olteniei”, SN, 14, 1999, pp. 19–37; Idem, Așezări de 
la sfârșitul epocii bronzului și începutul epocii fierului în sudul Olteniei, 
în „Arhivele Olteniei”, SN, 23, 2009, pp. 17–34. 

32. Cloşani, jud. Mehedinţi. În versantul drept al Motrului Mare, la o 
altitudine de 440 m, se află peştera Cloşani. Pe un culoar strâmt situat la 
aproximativ 20 m de intrare, într-un puţ vertical de 4 m. adâncime, la 
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baza acestuia, într-o nişă au fost găsite depuse trei vase întregi şi câteva 
fragmente ceramice. Vasele, care au fost datate în Ha. A, se aflau în 
poziţie culcată şi erau lipsite de inventar. Vasul bitonconic avea cu gâtul 
înalt, buza evazată, uşor teşită, decorat cu patru proeminenţe organice pe 
pântec. Din cele două ceşti, una avea de formă tronconică, cu o toartă 
supraînălţată şi buza arcuită în interior, iar a doua de formă bitonconică, 
cu buza evazată şi toartă supraînălţată. – C. Lascu, S. Marinescu Bâlcu, 
Noi date privind depuneri rituale în peşteri din Mehedinţi, în „Studii de 
preistorie”, 2, 2003–2004, pp. 207–213; S. Lazăr, Cultura Vârtop în 
Oltenia, Craiova, Editura Fundaţia Scrisul Românesc, 2005, p. 79. 

33. Craiova, judeţul Dolj. În punctul „Valea Gagului”, M. Nica a identificat 
în 1975 mai multe fragmente ceramice hallstattiene timpurii. – S. Lazăr, 
Contribuţii la repertoriul arheologic al judeţului Dolj, în „Arhivele 
Olteniei”, SN, 14, 1999, p. 19–37; Idem, Cultura Vârtop în Oltenia, 
Craiova, Editura Fundaţia Scrisul Românesc, 2005, p. 80. 

34. Cuina Turcului, com. Dubova, jud. Mehedinţi. Ceramica hallstattiană găsită 
într-un adăpost sub stâncă, a fost încadrată de către autorii descoperirii în 
grupul Insula Banului. – S. Morintz, P. Roman, Un grup hallstattian timpuriu 
în sud-vestul României – Insula Banului, în SCIV, 20, 1969, 3, p. 417, 
fig. 1; B. Hänsel, Beiträge zur regionalen und chronologischen Gliederung 
der älteren Hallstattzeit an den unteren Donau, Bonn, 1976, p. 153. 

35. Damian, com. Sadova, jud. Dolj, R. – Fragmente ceramice hallstattiene 
au mai fost găsite în urma unor cercetări de suprafaţă şi în punctul 
„Islazuri”. – O. Stoica, Descoperiri arheologice în satul Damian, în „Studii 
şi Cercetări”, Craiova, 1969, p.143; I. Chicideanu, Die Frühthrakische 
Kultur. Zur Bronzezeit in Sudwest Rumänien, în Dacia, NS, 30, 1986, 1–2, 
pp. 42, 44; S. Lazăr, Contribuţii la repertoriul arheologic al judeţului 
Dolj, în „Arhivele Olteniei”, SN, 14, 1999, pp. 19–37; Idem, Așezări de 
la sfârșitul epocii bronzului și începutul epocii fierului în sudul Olteniei, 
în „Arhivele Olteniei”, SN, 23, 2009, pp. 17–34. 

36. Damian, com. Sadova, jud. Dolj. În punctul „Trăsuri” aflat la aproximativ 
700 metri sud de sat, a fost descoperit întâmplător în peretele unui canal 
de irigaţie la adâncimea de 1,20 m un vas bitronconic, cu buza răsfrânta 
în exterior, nedecorat, acoperit cu slip negru. În acest vas erau două ceşti 
cu buza arcuită în interior, cărora le lipsesc toartele, iar alături se afla o 
strachină-capac fragmentară, de formă tronconică cu marginea arcuită în 
interior ornamentată cu 4 proeminenţe. În apropierea vaselor au fost 
găsite oase arse. Complexul a fost considerat că aparţine unui mormânt 
Hallstattian de incineraţie. Ulterior materialele au fost atribuite grupului 
Bistreţ Işalniţa. – O. Stoica, Descoperiri arheologice în satul Damian, Studii 
şi Cercetări Craiova, 1969, p. 143; I. Chicideanu, Die Frühthrakische 
Kultur. Zur Bronzezeit in Sudwest Rumänien, în Dacia, NS, 30, 1986, 1–2, 
pp. 42–44; S. Lazăr, Contribuţii la repertoriul arheologic al judeţului 
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Dolj, în „Arhivele Olteniei”, SN, 14, 1999, pp. 19–37; M. Şandor 
Chicideanu, Cultura Žuto-Brdo Gârla Mare. Contribuţii la cunoaşterea 
epocii bronzului la Dunărea mijlocie şi inferioară, Cluj, Editura 
Nereamia Napocae, 2003, p. 226 

37. Dăbuleni, jud. Dolj. Pe „Grindul Lupilor” a fost găsit un vas cu gât 
cilindric, înalt, puţin, evazat, cu patru apucători lăţite situate pe pântec; el 
are înaltimea de 32,5 cm. şi diametrul gurii de 18 cm. Pasta este de 
culoare neagră castanie, cu nuanţe brune. Tot în zonă a fost descoperit şi 
un vas dublu de tip Vârtop. – D. Berciu, Die Verbicioara Kultur, Dacia 
NS, 5, 1961, p. 160, fig. 20/ 6; Idem, Noi descoperiri preistorice în judeţul 
Romanaţi, în „Ramuri”, Craiova; S. Lazăr, Contribuţii la repertoriul 
arheologic al judeţului Dolj, în „Arhivele Olteniei”, SN, 14, 1999, pp. 19–37. 

38. Desa, jud. Dolj. În colecţia Muzeului Naţional de Antichităţi din 
Bucureşti se păstra un vas dublu ornamentat cu caneluri, găsit în 1871 de 
maiorul D. Papazoglu, care aparţinea Hallstattului timpuriu. – S. Lazăr, 
Contribuţii la repertoriul arheologic al jud. Dolj, în „Arhivele Olteniei”, 
SN, 14, 1999, pp. 19–37. 

39. Dobreşti, jud. Dolj. La confluenţa pârâului Predeşti cu Jiul, a fost 
semnalată o cetate întărită cu şanţ de apărare. Cele câteva fragmente 
ceramice găsite la suprafaţă aparţin hallstattului timpuriu. Materialele se 
afla în Muzeul Olteniei. – S. Lazăr, Contribuţii la repertoriul arheologic 
al judeţului Dolj, în „Arhivele Olteniei”, SN, 14, 1999, pp. 19–37;  
S. Lazăr, Sfârşitul epocii bronzului şi începutul epocii fierului în sud-
vestul României, Craiova, Editura Universitaria, 2011, p. 128 

40. Dobridor, com. Moţăţei, jud. Dolj. La vest de sat, lângă „Măgura Lată” 
fost identificată o cetate de pământ, de formă rotundă fortificată cu şanţ 
şi val de apărare, aparţinând primei epoci a fierului. – D. Berciu, Şantierul 
arheologic de la Verbicioara Dolj, SCIV, 1, 1950, p. 106; S. Lazăr, 
Contribuţii la repertoriul arheologic al judeţului Dolj, în „Arhivele 
Olteniei”, SN, 14, 1999, pp. 19–37.  

41. Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinţi. În zona castrului roman de la 
Drobeta au fost găsite fragmente de străchini şi ceşti, pe care autorul 
descoperirii, G. Crăciunescu, le atribuie aspectului cultural Insula 
Banului. – G. Calotoiu, Prima epocă a fierului în nordul Olteniei, Târgu 
Jiu, Editura „Alexandru Ștefulescu”, 2002, p. 40. 

42. Dubova, Peştera Ponicova, jud. Mehedinţi. Ceramica găsită de V. Boroneat, 
autorul săpăturilor, aparţine primei epoci a fierului, fiind încadrată în 
grupul Insula Banului. – S. Morintz, P. Roman, Un nou grup hallstattian 
timpuriu în sud-vestul României, în SCIV, 20, 1969, 3, pp. 393–423;  
M. Gumă, Civilizaţia primei epoci a fierului în sud – vestul României, 
București, 1993, p. 288; S. Lazăr, Așezări de la sfârșitul epocii bronzului 
și începutul epocii fierului în sudul Olteniei, în „Arhivele Olteniei”, SN, 
23, 2009, pp. 17–34. 
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43. Dubova, com. Plavişeviţa, jud. Mehedinţi. În punctul „Cuina Turcului” 
s-a găsit ceramică decorată cu caneluri şi câteva fragmente cu ornamente 
imprimate, de tip Insula Banului. – S. Morintz, P. Roman, Un nou grup 
hallstattian timpuriu în sud-vestul României, în SCIV, 20, 1969, 3, 
pp. 393–423; M. Gumă, Civilizaţia primei epoci a fierului în sud – vestul 
României, București, 1993, p. 288. 

44. Galicea Mare, jud. Dolj. A fost semnalată o cetate de pământ cu şanţ şi 
val de apărare, datată în prima epoca a fierului de autorii descoperirii. – 
D. Berciu şi colaboratori, Şantierul arheologic de la Verbicioara Dolj în 
SCIV, 1, 1950, p. 106; S. Lazăr, Contribuţii la repertoriul arheologic al 
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CATALOG OF EARLY HALLSTATT CERAMIC 
FINDS FROM OLTENIA 

(Abstract) 

In the middle of the 20th century, was initiated an important project: the drawing up 
of the archaeological repertoire from Romania. Because this initiative proved to be 
extremely difficult, was considered to be useful the outlining of repertoires on counties or 
regions. In such a context is considered the attempt to gather the information that refers to 
the archaeological discoveries that belong to the Iron Age in Oltenia. 

The chronology of the Early Hallstatt from Oltenia has a first stage characterized by 
the grooved ceramics; it might be dated, in the absolute chronology, roughly, in the 12th – 
11th centuries B.C. The second stage, with imprinted ceramics of Insula Banului – Gornea – 
Kalakača type is dated in the 10th – 9th centuries B.C., being followed by the Basarabi 
culture that begins the earliest at the end of the 9th century or the beginning of the 8th century. 

 
Keywords: Oltenia, Iron Age, ceramics, the archaeological discoveries. 


