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CATALOGUL DESCOPERIRILOR CERAMICE  

HALLSTATTIENE TIMPURII DIN OLTENIA. II (H-V)* 

SIMONA LAZĂR** 

Abstract: In this article we will present the second part of the catalog of 
sites where pottery from the beginning of the Iron Age was discovered. 
The discoveries are characterized by the presence of the ceramics 
grooved, Vârtop type or the imprinted ceramics of Insula Banului type. 
The chronology of the Early Iron Age from Oltenia has a first stage 
characterized by the grooved ceramics; it might be dated, in the  absolute 
chronology, roughly, in the 12 th – 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. 
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În acest articol vom prezenta partea a doua a catalogului cu situri 

arheologice1 în care a fost descoperită ceramică de la începutul epocii fierului. 
Descoperirile incluse în acest catalog se caracterizează prin prezenţa 
ceramicii canelate, de tip Vârtop sau a celei incrustate, de tip Insula Banului.  

Întocmirea unui repertoriu arheologic al României a fost încă din secolul al 
XIX-lea, un proiect de anvergură, un prim pas putând fi considerat Cestionarul 
arheologic, inițiat de Alexandru Odobescu, dar din păcate nefinalizat. Ulterior, 
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 perioadei de început a epocii 
fierului din Oltenia. Datele de care dispunem provin din două surse: informaţii 

 
* Acest articol face parte din proiectul de cercetare Comunitățile umane în 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 si structuri de putere. 
Descoperiri arheologice în Oltenia. 
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1 Prima parte a acestui material a fost publicată in numărul anterior: S. Lazăr, Catalogul 
descoperirilor ceramice hallstattiene timpurii din Oltenia. I (A–G) în „Arhivele Olteniei”, 34, 2020, 
pp. 23–38. 
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bibliografice şi cercetări arheologice personale. Fiecare din aceste două surse are 
specificul ei, ceea ce impune o analiză  atentă. 

Începutul primei epoci fierului ar putea fi situat între secolele al XII-lea şi 
al XI-lea a. Chr., perioadă de timp care, în literatura arheologică mai este cunoscută 
și sub denumirea de Hallstatt A. Generalizarea decorului canelat pe ceramica 
din categoria fină este, totodată, convenţional, considerată ca desemnând 
începutul epocii fierului.  

Fenomenul apariţiei ceramicii canelate, se înscrie de fapt, în evoluţia 
culturii materiale specifice Bronzului târziu. Inovaţiile ce apar în cursul 
perioadei Bronzului târziu în aproape toate siturile, intens cercetate, constau în 
tendinţa de înlocuire a ornamentelor incizate cu decorul plastic, canelat. Astfel, 
aspectelor culturale ale Bronzului târziu – sfârşitul culturii Gârla Mare, grupul 
cultural Bistreţ-Işalniţa, ultimele manifestări ale culturii Verbicioara (grupul 
Govora) – le urmează, aproape uniform în această regiune, ceramica canelată. 
Această evoluţie continuă până la înlocuirea inciziei cu canelura, situaţie constatată 
în descoperirile de tip Vârtop sau Hinova. Acest proces corespunde în bună măsură 
cu cel observat în Banat, în evoluţia ceramicii din necropolele de la Cruceni, 
Bobda, Ticvaniu Mare şi în tumulul de la  Susani. 

În vestul Olteniei această etapă caracterizată de prezența ceramicii canelate 
este urmată de etapa în care se constată apariția ceramicii imprimate de tip Insula 
Banului – Gornea-Kalakača, care se datează între secolele al X-lea şi al IX-lea a. Chr. 

 

*** 

 
55. Hinova, comună, jud. Mehedinţi. – Necropola plană de incineraţie în 

urna a fost descoperită cu ocazia săpăturilor efectuate în castrul roman de 
la Hinova şi a oferit materiale de o importanţă deosebită pentru începutul 
epocii fierului. Au fost săpate 45 de morminte care conţineau o urnă şi 
vase adiacente. Urnele sunt în marea majoritate de forma bitronconică, cu 
pereţii lustruiţi, de culoare brună sau neagră, ornamentate cu caneluri şi 
faţete. Alături de urne se aflau şi vase de ofrandă (străchini, castroane, 
căni, ceşti). Din inventarul mormintelor au făcut parte mai multe de 
obiecte din bronz: cuţitaşe sau brice, ace, tutuli.  
În anul 1980 a fost descoperit în cuprinsul necropolei și un tezaur de 
podoabe din aur. Vasul în care era depus avea forma bitronconică cu 
buza răsfrântă, prezentând un decor format din patru caneluri orizontale 
care încep de sub buza, iar pe pântecul vasului canelurile au oblice. –  
M. Davidescu, Necropola tracică de la Hinova, în Symposia 
Thracologica, 1, 1984, p. 11; Idem, Tezaurul de podoabe tracice de la 
Hinova, în Arhivele Olteniei, 1981, pp. 41–44; Idem, Un tezaur de 
podoabe tracice descoperit la Hinova – Mehedinţi, în Thraco – Dacica, 
II, 1981, pp. 7–22; M. Davidescu, A. Vulpe, The urnfield in Hinova, 
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Mehedinţi county, în Dacia NS, 54, 2010, pp. 43–96; Idem, Necropola de 
incineraţie de la Hinova, jud. Mehedinţi, în „Drobeta”, XX, 2010, pp. 
117–179. 

56. Hotaru, com. Grojdibod, jud. Olt, R. – Pe malul bălţii a fost găsit un 
vas bitronconic cu gât tompetiform şi proeminenţe late pe pântec; 
înălţimea vasului este de 0,30 m iar diametrul maxim 0,16 cm. –  
D. Berciu, O colecţie de Antichităţi din judeţul Romanaţi –  
Gh. Georgescu Corabia, Buletinul Comisiunii Monumentelor 
Istorice, 27, 1934, Bucureşti, 1935, p. 10.  

57. Hotaru, com. Grojdibod, jud. Olt. – Într-o periegheză efectuată de I. 
Chicideanu şi C. Buzdugan pe grindul „Nisipul Mare”, la circa  
4 kilometri sud de satul Hotaru, a fost descoperită o întinsă aşezare 
hallstattiană timpurie cu mult material ceramic decorat cu caneluri. 
Unele materiale se află în colecţia Muzeului National de Istorie al 
Romaniei. – I. Chicideanu, O descoperire de la începutul primei 
epoci a fierului la Cârna, SCIVA, 1, 43, 1992, p. 52, nota 10. 

58. Insula Banului, jud. Mehedinţi. – În anii 1966–1967 au fost realizate 
săpături sistematice pe Insula Banului. Autorii săpăturii au împărţit în 
mod conventional așezarea din prima epocă a fierului în 4 sectoare A–D, 
ceramica hallstattiană găsindu-se în sectoarele A, B şi D. În sectorul B au 
fost săpate două gropi care conţin numai ceramica canelată. In celelalte 
complexe de locuire s-a putut observa alături de prezența ceramicii 
canelate și apariţia celei decorate cu ornamente imprimate şi incizate. 
Principalele forme ceramnice sunt vasele mari bitronconice, cu corpul 
bombat şi marginea evazată care aveau pe zona de maximă rotunjime a 
vasului 4 proeminenţe dispuse în cruce, sau câte 2 una sub alta, paralele. 
Apar frecvent ceştile de dimensiuni mici şi mijlocii, cu corpul 
bombat, gât cilindric şi marginea uşor arcuită în exterior cu toartele 
late, puţin supraînalţate, avand un buton cilindric la partea 
superioară, sau proeminenţe de tip „ansa cornuta” sau „ansa lunata”. 
Strachinile au marginea arcuită în interior şi sunt ornamentate 
adesea cu caneluri. Au mai fost găsite vase borcan (lucrate din pasta 
grosieră, cu pereţii uşor bombaţi, decorate numai cu brâuri în relief 
sau 2 proeminenţe apucători, lăţite orizontal), fragmente de vas 
dublu și vas cuptor. Decorul ceramicii era realizat prin canelare, 
imprimare, incizare. Cele mai frecvente elemente decorative sunt 
benzile de linii paralele, triunghiurile cu interiorul haşurat, 
ghirlandele, S-urile alăturate sau înlănţuite, W-uri. Uneori mai multe 
tehnici de ornamentare se găsesc asociate pe acelasi vas. Un 
exemplu în acest sens îl constituie vasele mari bitronconice ale căror 
proeminenţe constituie puncte centrale în suita de ghirlande. Uneori 
aceste vase au buza decorată în interior cu motive imprimate, iar pe 
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gât şi pe pântec apar linii imprimate cu un instrument ce lasa urme 
asemanatoare torquesului, zig-zaguri marcate la capete cu cercuri 
concentrice imprimate. Unele străchini şi castroane au interiorul 
ornamentat cu caneluri în ghirlanda, iar exteriorul cu decoruri 
imprimare. În acest sit au fost găsite şi câteva piese de bronz  
(o brăţara de bronz cu secţiunea rotundă, capetele îngroşate suprapuse, 
ornamentată cu linii gravate în W-uri, un ac, sulă, un con de tablă, 
fragment pandantiv, fragment brăţară cu secţiunea planconvexă) şi  
un topor de fier cu aripioare. – S. Morintz, P. Roman, Un nou  
grup hallstattian timpuriu în sud-vestul Romaniei, SCIV, 20, 1969, 
3, pp. 393–423; B. Hänsel, Beiträge zur regionalen und 
chronologischen Gliederung der alteren Hallstattzeit an den unteren 
Donau, Bonn, 1976, pp. 3, 13, 73, 151–155, 157, 160–164, 169, 
180, 185, 190, 221, 233, pl.18, 67, 8–10; A. Vulpe, Zur Enstehung 
der getodakischen Zivilisation. Die Basarabi Kultur, Dacia, NS, 30, 
1986, p. 59.  

59. Izâmşa, com. Obârşia de Câmp, jud. Mehedinţi. – În 1966, cu ocazia 
unor lucrări de amenajare a eleşteului, în apropierea şoselei Turnu 
Severin - Calafat, au fost identificate mai multe fragmente ceramice de 
tip Gârla Mare şi Hallstatt. – D. Galbenu, Descoperiri arheologice 
întâmplătoare în judeţul Mehedinţi, în Drobeta, I, 1974, p. 257–264;  
G. Crăciunescu, Cultura Verbicioara în jumătatea vestică a Olteniei, 
Craiova, 2004, p. 35; M. Şandor Chicideanu, Cultura Žuto-Brdo Gârla 
Mare. Contribuţii la cunoaşterea epocii bronzului la Dunărea mijlocie şi 
inferioară, Cluj, 2003, p. 235. 

60. Grădiștea, com, jud. Vâlcea. – Pe „Dealul Muierilor” mărginit la est de 
râul Olteț, la vest de valea Amaradiei și spre nord de valea Gilortului se 
afle o cetate fortificată, cu diametrul de aprox. 80 m. Valul de apărare 
este înalt de aproximativ 1 m și lat de 20 m. El este din lemn întărit cu lut 
bine batatorit. Au fost găsite puține fragmente ceramice de la începutul 
epocii fierului. S-a presupus că așezarea avea caracter de refugiu. –  
D. Berciu Arheologia preistorică a Olteniei, Craiova, 1939, p. 202 : 
Fl. Marinescu Cercetări din cetatea Hallstattiană de la Grădiştea, 
judeţul Vâlcea, Studii şi Materiale de Istorie Militară, 1981-1982,  
p. 47.  

61. Jupâneşti, com. Cireşu, jud. Mehedinţi. – În punctul „Peştera lui 
Iepuran” au fost găsite câteva fragmente de vase borcan şi un 
fragment ceamic ornamentat cu caneluri în ghirlandă aparţinând 
culturii Vârtop. – G. Calotoiu, Prima epocă a fierului în nordul 
Olteniei, p. 41. 

62. Locusteni, com. Daneţi, jud. Dolj. – În timpul săpăturilor sistematice 
desfășurate în anii 1969–1979, pe malul sâng al pârâului Predeşti, la 
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aproximativ 3 km sud de necropola romană, s-a descoperit un nivel de 
locuire cu materiale ceramice hallstattiene timpurii care este suprapus de 
un alt nivel cu materiale de tip Basarabi. – G. Popilian, M. Nica,  
C. Tătulea Raport asupra cercetărilor arheologice de la Locusteni 
(judeţul Dolj), Materiale şi cercetări arheologice, Tulcea, 1980,  
pp. 254–280; F. Ridiche, Noi date privind cunoaşterea culturii 
Verbicioara I în „Oltenia Studii şi Comunicări”, XII, 2000, p. 63. 

63. Măru, com. Logreşti, jud.  Gorj. – Pe „Dealul Muierilor” care este 
mărginit la est de râul Olteţ, spre vest de valea Amaradiei, iar în partea 
nordică de valea Gilortului, a fost menţionată, încă din 1896 de către 
profesorul Teohari Antonescu, o cetate fortificată. Cetatea avea o incintă 
circulară cu diametrul nord-sud de aprox. 90 m şi era apărată de un val 
construit din lemn, piatra şi lut bătătorit. Atât la interior cât  şi la exterior 
exista câte un parament din blocuri de piatra legate cu lut în spatele 
acestor paramenţi se afla o construcţie de bârne dispuse atât longitudinal 
cât şi vertical. În interiorul cetaţii au fost identificate două niveluri de 
locuire: unul aparţinând culturii Verbicioara şi altul hallstattian timpuriu, 
de tip  Vârtop. – Gh. Calotoiu, I. Mocioiu, V. Marinoiu, Mărturii 
arheologice în Gorj, Târgu Jiu, 1987; A. Băltăţeanu, Contribuţii 
privind începutul primei vârste a fierului în judeţul Gorj, „Litua”, 4, 
1988, pp. 10–22; F. Ridiche, Noi date privind cunoaşterea culturii 
Verbicioara II, în „Oltenia. Studii şi comunicări”, XIII, 2001, p. 36. 

64. Morăreşti, com. Brădeşti, jud. Dolj. – Cu ocazia unor cercetări de 
suprafaţă efectuate în 1992, la sud de sat, în punctul „Groapa Fântânii” 
au fost observate, în ruptura terasei, două gropi cenuşii care conțineau 
ceramică hallstattiană timpurie. Nivelul de locuire al epocii fierului avea 
o grosime de aproximativ 0,30–0,40 metri. – S. Lazăr, Contribuţii la 
repertoriul arheologic al judeţului Dolj, în „Arhivele Olteniei”, SN, 14, 
1999, pp. 19–37. 

65. Nichitoaia, jud. Dolj. – În zona satului au fost găsite fragmente 
ceramice decorate cu caneluri aparţinând 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. 

66. Ocnele Mari, oraş, jud. Vâlcea. – În punctul „Cărpiniş”, la poalele unui 
deal, la intersecţia a două drumuri locale, a fost identificată o aşezare de 
tip „cenuşar”, cu un singur nivel de locuire. În aceiasi zonă s-a descoperit 
şi un mormânt de inhumaţie, şi câteva piese de bronz (nu se ştie dacă 
aparţin mormântului sau aşezării). Descoperirile au fost atribuite culturii 
Verbicioara şi aspectului hallstattian timpuriu. – D. Berciu, Noi date 
privind sfârşitul culturii Verbicioara, SCIVA, 27, 2, 1976, pp. 176–177, 
pl. 1, 7/2, 3; S. Morintz, Contribuţii arheologice la istoria tracilor 
timpurii, I, 1978, p. 68; Petre Govora, Contributions à l’etude de la fin 
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du Bronze et du commencement du Hallstatt dans le nord-est de 
l’Oltenie, Actes de II-e Congres International de Thracologie, Bucarest, 
1976 (Bucureşti, 1980), I, pp. 138–142; Idem, Un orizont hallstattian 
timpuriu în nord-estul Olteniei, Thracodacica, 4, 1–2, 1983, p. 85; Idem, 
O preistorie a nord-estului Olteniei, 1995, p. 53; G. Crăciunescu, L’Âge 
du Bronze moyen et final, p. 118, pl. III, IV; F. Ridiche, Noi date privind 
cunoaşterea culturii Verbicioara II, în „Oltenia. Studii şi Comunicări”, 
XIII, 2001, p. 54. 

67. Ocnele Mari, jud. Vâlcea. – În punctul „Valea Goruneilor” care se află 
pe terasa stângă a Pârâului Sărat, la 300 m nord-est de biserica Trăistari 
s-a găsit o aşezare de tip Verbicioara IV-V şi materiale arheologice 
hallstattiene timpurii. – Petre Govora, Necropola şi aşezarea din epoca 
fierului de la Gătejeşti, SCIV, 22, 4, 1971, p. 561, pl. 4/1–3; Idem, 
Contributions à l’etude de la fin du Bronze et du commencement du 
Hallstatt dans le nord-est de l’Oltenie, în „Actes du II-e Congres 
International de Thracologie”, Bucarest, 1976 (Bucureşti, 1980), I,  
pp. 138–142; Idem, O preistorie a nord-estului Olteniei, 1995, p. 53;  
G. Crăciunescu, L’Âge du Bronze moyen et final, p. 118, pl. III, IV;  
S. Lazăr, Câteva consideraţii cu privire la sfârşitul epocii bronzului în 
judeţul Olt, în „Oltenia. Studii şi comunicări”, nr. 1/1998, pp. 26–34;  
F. Ridiche, Noi date privind cunoaşterea culturii Verbicioara II, în 
„Oltenia. Studii şi Comunicări”,  XIII, 2001, p. 54. 

68. Ocnele Mari, jud. Vâlcea. – În punctul „Valea Sărată”, pe partea dreaptă 
a Pârâului Sărat a fost descoperit întâmplător un mormânt din prima 
epocă a fierului, format dintr-o urnă şi vase adiacente, care nu au mai 
putut fi recuperate. – Gh. Petre Govora, Descoperiri arheologice din 
epoca fierului în judeţul Vâlcea, Materiale, IX, 1970, p. 471. 

69. Ocniţa, localitate componentă a oraşului Ocnele Mari, jud. Vâlcea. –  
Cu ocazia săpăturilor din cetatea dacică de la Ocniţa a fost găsită ceramică 
datând din hallstattul timpuriu. – D. Berciu, Buridava Dacică, Bucureşti, 
1989, p. 14; G. Crăciunescu, Cultura Verbicioara în jumătatea vestică a 
Olteniei, Craiova, 2004, p. 40. 

70. Oreviţa Mare, oraş Vânju Mare, jud. Mehedinţi. – În această zonă a fost 
realizată o cercetare de suprafaţă în anul 1978, iar între anii 1987–1988 şi 
1994–1995 săpături sistematice. Punctul „La Părău” se află situat pe 
dealul Măroiu, la 2 km est de localitate. Aici a fost descoperită o 
succesiune de locuir aparţinând culturii Glina, Verbicioara IV–V şi 
Hallstattului timpuriu. Stratul atribuit culturii Verbicioara are o grosime 
ce variază între 0,50–0,80 m. Tot în această zonă s-a găsit o seceră de 
bronz, fragmente de vase şi un fragment de statuetă de tip Gârla Mare.  
O parte din materiale au fost atribuite ulterior grupului Bistreţ Işalniţa. –  
I. Chicideanu, Die Frühthrakische Kultur. Zur Bronzezeit in Sudwest 
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Rumänien, în Dacia, NS, 30, 1986, p. 45; G. Crăciunescu, Cultura 
Verbicioara în judeţul Mehedinţi, în SympThrac, 9, 1992, p. 100; Idem, 
Cultura Verbicioara în judeţul Mehedinţi, în „Drobeta”, 7, 1996, pp. 41, 
45; Idem, L’Âge du Bronze moyen et final, p. 118, pl. III, IV; F. Ridiche, 
Noi date privind cunoaşterea culturii Verbicioara II, în „Oltenia. Studii 
şi Comunicări”, XIII, 2001, p. 39; M. Nica, Date noi cu privire la 
evoluţia şi geneza culturii Verbicioara, „Drobeta”, 7, 1996, p. 29.  
G. Crăciunescu, Cultura Verbicioara în jumătatea vestică a Olteniei, 
Craiova, 2004, p. 41. 

71. Orlea, jud. Olt. – In punctul „Măgura Gradiştea” a fost găsit un vas 
dublu cu o toartă înaltă, în bandă lată. Este lucrat din lut negru cu unele 
nuanţe cenuşii, lustruit pe exterior. Pe umăr are faţete oblice, iar pe gât 
caneluri înguste, puţin adâncite. Lungimea vasului este de 46 cm. iar 
înălţimea fără toartă este de 13 cm. – D. Berciu, Noi descoperiri 
preistorice în judeţul Romanaţi, în „Arhivele Olteniei”, nr. 119–122, 
1942, p. 14; S. Morintz, Contribuţii arheologice la istoria tracilor 
timpurii, I, 1978, p. 39. 

72. Ostrovu Corbului, com. Hinova, jud. Mehedinţi. – În colecţia Muzeului 
Olteniei se găseşte un vas cu decor caracteristic aspectului cultural Insula 
Banului, despre care se ştie că provine de la Ostrovul Corbului. –  
S. Lazăr, Sfârșitul epocii bronzului și începutul epocii fierului în sud 
vestul României, Craiova, Editura Universitaria, 2011, p. 246. 

73. Ostrovu Mare, jud. Mehedinţi. – În punctul numit „Pichetul ars” situat 
pe Insula Ostrovul Mare, cu ocazia cercetărilor făcute în 1932 de  
I. Nestor şi D. Berciu a fost găsită ceramică hallstattiană timpurie, de tip 
Vârtop. – D. Berciu, E. Comşa, Săpăturile de la Balta Verde şi 
Gogoşu (1949 şi 1950), în Materiale 2, 1956, p. 475; B. Hänsel, 
Beiträge zur regionalen und chronologischen Gliederung der alteren 
Hallstattzeit an den unteren Donau, Bonn, 1976, pp. 102–103, 115, 
150, 153. 

74. Ostrovu Mare, jud. Mehedinţi. – În punctul „Bivolării”, la 4 km de 
localitate a fost descoperită o necropolă de incineraţie de tip Gârla Mare, 
distrusă în mare parte de apele Dunării. – D. Berciu, Arheologia 
preistorică a Olteniei, 1939, pp. 102–137; V. Dumitrescu, Arta 
preistorică, București, 1974, fig. 369–375, 396–400; M. Şandor 
Chicideanu, Cultura Žuto Brdo Gârla Mare.Contribuții la cunoașterea 
epocii bronzului l Dunărea Mijlocie și Inferioară, Cluj, Editura 
Nereamia Napocae, 2003, p. 248. 

75. Ostrovu Şimian, jud. Mehedinţi. – Pe insulă s-au efectuat săpături 
sistematice care au evidenţiat locuirea ei din prioada neolitică, Coţofeni, 
Verbicioara, Gârla Mare, Hallstatt şi Latène. – G. Crăciunescu, Cultura 
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Verbicioara în judeţul Mehedinţi, în „Drobeta”, 7, 1996, p. 35–48; Idem, 
Cultura Verbicioara în jumătatea vestică a Olteniei, Craiova, 2004, p. 43. 

76. Peştera Ponicova, com. Dubova, jud. Mehedinţi. – În această zonă a 
fost găsită ceramică de tip Insula Banului. – S. Morintz, P. Roman, 
Un nou grup hallstattian timpuriu în sud-vestul Romaniei, SCIV, 20, 
1969, 3, p. 417, fig. 1; B. Hänsel, Beiträge zur regionalen und 
chronologischen Gliederung der alteren Hallstattzeit an den unteren 
Donau, Bonn, 1976, p. 153, nr. 2   

77. Pieleşti, jud. Dolj. – La capătul de est al satului Nichitoaia pe terasa 
inferioară a Tesluiului au fost găsite, în urma unei cercetări de suprafaţă, 
fragmente ceramice de culoare neagră, lustruite, aparţinând hallstattului 
timpuriu şi câteva fragmente de chirpic. – M. Nica, Contributii 
Istorice, I, 1972, p. 203; S. Lazăr, Contribuţii la repertoriul arheologic 
al jud. Dolj, în Arhivele Olteniei, SN, 14, 1999, pp. 19–37; Idem, 
Sfârșitul epocii bronzului și începutul epocii fierului în sud-vestul 
României, Craiova, Editura Universitaria, 2011, p. 248. 

78. Plopşor, com. Salcuţa, jud. Dolj. – La nord-nord-vest de sat,  
C.S. Nicolăescu Plopşor a descoperit obiecte de silex şi ceramică 
hallstattiană aparţinând culturii Vârtop. Într-un tumul, a fost 
descoperită ceramică neagră, canelată, aparţinând culturii Vârtop. 
Materialele se găsesc în Muzeul Olteniei. – C.S. Nicolaescu Plopşor, 
în „Arhivele Olteniei”, nr. 56–58, 1931, p. 407; D. Berciu, 
Arheologia preistorică a Olteniei , 1939, p.155; S. Lazăr, Contribuţii 
la repertoriul arheologic al jud. Dolj, în „Arhivele Olteniei”, SN, 14, 
1999, pp. 19–37. 

79. Plosca, com. Bistreţ, jud. Dolj. – În urma unor cercetări sumare efectuate 
în 1935 de D. Berciu, a fost semnalată o aşezare din prima epocă a 
fierului şi o necropolă de incineraţie în urnă din aceeaşi perioadă. –  
D. Berciu, Colecţia de Antichităţi, „Gh. Georgescu Corabia” , 1937, 
27; S. Lazăr, Contribuţii la repertoriul arheologic al jud. Dolj, în 
„Arhivele Olteniei”, SN, 14, 1999, pp. 19–37. 

80. Portăreşti, jud. Dolj. – La Portăreşti, judeţul Dolj, a fost săpată o 
aşezare care cuprinde materiale ceramice aseamănătoare, în parte cu cele 
din aria culturii Vârtop. Ceramica găsită aici este fină şi de uz comun. 
Din prima categorie fac parte vasele mari, pântecoase cu corp 
bicontronic, gât înalt şi margini late. Pe pântece sunt ornamentate cu 
caneluri late, oblice sau orizontale iar pe gâtul vasului, cu benzi de linii. 
Castroanele au fundul plat, pereţii oblici, umăr rotunjit şi marginea 
răsfrântă brusc la exterior. Străchinile sunt decorate cu caneluri late 
orizontale sau oblice pe margini, iar cănile au corpul rotunjit, gât înalt şi 
buza răsfrântă. O ultimă formă o constituie ceştile cu două toarte şi 
fundul boltit, care erau decorate cu caneluri fine, oblice sau verticale, pe 
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partea superioară a corpului. În afară de ceramică s-a mai descoperit o 
brăţară de bronz,un ac fragmentar și un ac de tip Rollenkopfnadel, datat 
Ha A. Cetatea fortificată era apărată de un val de pământ lat de 7,50-8 m 
şi şanţ. Deşi la momentul săpării valul de pământ era mult aplatizat, 
autorul săpăturii estimează că înălţimea acestuia a fost de 2,50 m faţă de 
nivelul antic de călcare şi 4,50 m faţă de fundul şanţului. Valul era 
construit având la bază un strat de pământ calcaros, bine tasat, deasupra 
căruia au fost depuse, în lungul valului, trei şiruri de lespezi şi 
sfărâmături de gresie, care au fost apoi acoperite cu pământ argilos ce 
conţinea concreţiuni calcaroase. Spre exterior, coboară în pantă, spre 
şanţul în formă de pâlnie, larg de 17 m şi adânc de 1,93 m. Trei 
paramente din piatră sunt atestate în structura valului. Urmele de chirpic, 
precum şi arsură observate în spatele valului, sugerează prezenţa unei 
elevaţii din lemn în structura sa. - C. M. Tătulea, Cercetări în aşezarea 
hallstattiană timpurie de la Portăreşti, jud. Dolj, în „Thraco Dacica”, 
3, 1982, p. 126; S. Lazăr Sfârșitul epocii bronzului și începutul epocii 
fierului în sud-vestul României, Editura Universitaria, 2011, p. 128. 

 81. Pristol, jud. Mehedinţi. - În Muzeul din Turnu Severin se află un vas 
bitronconic, ornamentat cu caneluri, de tip Vârtop. - I. Chicideanu, Ein 
neuer Fund vom beginn der Hallstattzeit aus der kleinen Walachei, în  
Dacia, NS, 43-45, 1999-2001,  pp. 197-229. 

 82. Râureni, jud. Vâlcea. -  La trei kilometri sud de Râmnicu Vâlcea, pe 
malul înalt al Oltului au fost  săpate  în  anii 1971 - 1972 două  necropole: 
una de  incineraţie  în  urnă aparţinind hallstattului timpuriu şi alta 
reprezentată de opt tumuli cu mantaua din bolovani de râu,  din hallstattil 
târziu - Ferigile. Necropola de incineraţie hsllstattiană timpurie este 
compusă din aproape 100 de morminte individuale înşirate de-a lungul 
malului Oltului, fiecare urnă conţinând o mare cantitate de oase arse. Ea 
este parţial suprapusă de necropola tumulară amintită anterior. În două 
urne diferite, au fost găsite două cuţite de bronz considerate ca 
datând din Hallstaltt A (sec. al XII lea a.Chr). - E. Moscalu, 
Probleme ale culturii traco - geto - dacice din Oltenia, în „Oltenia. 
Studii şi Comunicări”, Craiova, 3, 1981, p. 17; Idem, Ceramica, 
Bucureşti, 1983, p. 246; S. Purice, M. Iosifaru, Probleme ale 
Hallstattului în nordul Olteniei, Symp.Thrac., 6, 1980, pp. 56-57. 

 83. Reşca, com. Dobrosloveni, jud. Olt. - Romula, au fost găsite şi 
fragmente ceramice aparţinând culturii Vârtop. - I. Chicideanu, Ein neuer 
Fund vom beginn der Hallstattzeit aus der kleinen Walachei, în  Dacia, 
NS, 43-45,  1999-2001,  pp. 197-229. 

 84. Salcia, jud. Mehedinţi. - În punctul numit “Livezul Satului” au fost 
găsite fragmente ceramice de culoare neagră la exterior şi cărămizie 
în   interior care   au  fost  atribuite  primei  epoci  a  fierului  şi  care 
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suprapuneau un nivel cu ceramică din epoca bronzului. – D. Berciu, 
„Arhivele Olteniei”, nr. 119–122, 1942, p. 14; Idem, Arheologia 
preistorică a Olteniei, 1939, p. 151; I. Chicideanu, O descoperire de 
la începutul primei epoci a fierului la Cârna, SCIVA, 1, 43, 1992, 
p. 52, nota 8. 

85. Salcia, jud. Mehedinţi. – Spre malul Gârlei, în locul „Podul lui 
Argetoianu”, a fost găsită ceramică fragmentară, de culoare neagră, 
lustruită, ornamentată cu caneluri, aparţinând primei epoci a 
fierului. – D. Berciu, „Arhivele Olteniei”, nr. 119–122, 1942, p. 14; 
Idem, Arheologia preistorică a Olteniei, 1939, p. 151; I. Chicideanu,  
O descoperire de la începutul primei epoci a fierului la Cârna, 
 SCIVA, 1, 43, 1992, p. 52, nota 8. 

86. Săpata, com. Măceşu, jud. Dolj. – In colecţia Gh. Georgescu – 
Corabia se află o urnă bitronconică din prima epoca a fierului. –  
D. Berciu, Colecţia Gh. Georgescu Corabia, 1937, pp. 27–28; S. 
Lazăr, Contribuţii la repertoriul arheologic al judeţului Dolj, în 
„Arhivele Olteniei”, SN, 14, 1999, pp. 19–37. 

87. Sărata, com. Călăraşi, jud. Dolj. – Este menţionat un câmp de urne din 
prima epoca a fierului. – D. Berciu, Arheologia preistorică a Olteniei, 
1939, p. 151; S. Lazăr, Contribuţii la repertoriul arheologic al 
judeţului Dolj, în „Arhivele Olteniei”, SN, 14, 1999, pp. 19–37. 

88. Vârtop, jud. Dolj. – Într-un studiu publicat 1934 de D. Berciu se arăta 
că în urma săpăturilor efectuate de C.S. Nicolăescu Plopşor în perimetrul 
comunelor Vârtop şi Plopşor a fost identificat un grup de morminte 
tumulare alături de care „se afla o serie de tumuli-aşezări cu colibe 
ovale”. Discuţia despre tumulii de la Vârtop şi Plopşor deşi va fi reluată 
ulterior în mai multe rânduri nu aduce detalii detalii în plus referitoare la 
săpătura propriuzisă. Nu se dau detalii despre cele cinci vase publicate  
de D. Berciu în fotografia din „Arheologia preistorică a Olteniei”, nu 
avem un complex închis, iar singura piesă de metal – un ac de bronz 
(neilustrat) – aparţine inventarului unei locuinţe. În lucrarea amintită, 
materialele ce nu provin din locuinţe sunt prezentate ca aparţinând unor 
morminte tumulare, dar se precizează că numai într-un singur caz s-au 
găsit printre pietre şi fragmente ceramice câteva oase calcinate. Tumulii 
au fost ridicaţi pe un postament de pământ bătătorit, pe care s-au asezat 
vasele funerare ce au fost acoperite cu o manta, formată din pietre mari 
de râu peste care s-a pus pământ adus din imprejurimi. Inventarul acestor 
morminte îl constituie ceramica, cu o singura excepţie – o sârmă de aur 
ce ar fi fost găsită de C.S. Nicolăescu Plopşor într-o urnă de la Vârtop. 
Încercând identificarea pe teren a tumulilor de la Vârtop am reuşit o 
localizare mai precisă: punctul „Isteag”, numit de localnici şi 
„Furdui”, se află situat la aproximativ 3 km nord-vest de sat, în 



 Catalogul descoperirilor ceramice hallastattiene timpurii din Oltenia. II. (H–V) 35 

dreptul unei cismele. În apropiere se mai observă două movile 
aplatizate cu diametrul de aproximativ 10 metri. La aproximativ 
500–600 m de acestea se afla „pădurea Vârtopului”. În colecţia 
Muzeului Olteniei am găsit mai multe fragmente ceramice aduse în 
1931 de C.S. Nicolaescu Plopşor. Cioburile au fost găsite în doi 
tumuli situaţi la sud de pădure. Este posibil să fie vorba de cele două 
movile amintite mai sus, din spusele localnicilor nemaiexistând în 
zona alte movile. Putem mentiona fragmente din două vase mari, 
bitronconice, decorate cu caneluri oblice pe pântec, sub care avem 
un ornament format din grupuri de trei cercuri concentrice cu 
diametrul între 2,5 cm şi 0,5 cm. Pe gât se afla un şir de caneluri 
oblice încădrate de două rânduri de caneluri orizontale.  A mai fost 
găsit un fragment de ceaşcă cu toarta supraînălţată, ruptă din vechime, cu 
marginea uşor arcuită; pasta este fină de culoare neagră, ceaşca fiind 
ornamentată cu două caneluri, probabil în ghirlandă, pe burta. 
Fragmentul de buză provenind dintr-un vas mare, uşor răsfrânta în 
exterior, canelată pe suprafaţa exteriorară şi faţetată în interior, de 
culoare castanie. Mai avem fragmente de strachina evazată, de culoare 
neagră şi un alt fragment de buză de culoare neagră, lustruit, faţetat în 
interior şi exterior, din pastă fină. Vase mari de formă bitronconică, cu 
faţete largi pe pântec, dispuse oblic cu caneluri la baza gâtului, pot 
fi ornamentate şi cu caneluri în ghirlandă sau în  forma de stea; între 
unghiurile formate de ghirlande se află trei cercuri concentr ice. Sunt 
prezente şi fragmente provenind de la ceşti, cu una sau două toarte 
supraînălţate, lucrate din pasta de culoare neagră atât în interior cât 
şi în exterior. O altă formă întâlnită aici este strachina cu invazată. – 
D. Berciu, Arheologia preistorică a Olteniei, 1939, p. 144 urm.;  
B. Hänsel, Beiträge zur regionalen und chronologischen Gliederung 
der alteren Hallstattzeit an den unteren Donau, Bonn, 1976, pp. 99, 
101, 103–105 114–115, 165–168, 181, pl. 12, 1–9, 37–39); S. Lazăr, 
Contribuţii la repertoriul arheologic al jud. Dolj, în Arhivele Olteniei, 
SN, 14, 1999, pp. 19–37; Idem, Sfârșitul epocii bronzului și începutul 
epocii fierului în sud-vestul României, Craiova, Editura Universitaria, 
2011, pp 48–61. 

 


