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UN NOU PUNCT ARHEOLOGIC NEOLITIC 
ÎN SUD-ESTUL TRANSILVANIEI, 
ORAŞUL RUPEA (JUD. BRAŞOV) 

 
 

Silviu Gridan* 
 
 
* Universitatea “Lucian Blaga”, Sibiu, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane; 
   gridan.silviu@yahoo.com 
 
 
Abstract. Following the surface investigations conducted in the spring of 2014 in the area 
within the territories of  Rupea city (Brașov county), several points of archaeological interest 
were identified. The archeological artifacts collected from one of these points (called Rupea 4, 
about 2.5 ha) were classified as belonging to the Ariuşd, Bodrogkeresztúr, Notenkopf, 
Precucuteni and Starčevo-Criş cultures.  
The importance of the discoveries on the Rupea 4 site is given through the potential to bring 
new data about the chronology of the Notenkopf Culture and the trade routes used in prehis-
tory in south-eastern Transylvania. 
 
Keywords: Neolithic, Eneolithic, south-eastern Transylvania, Starčevo-Criş, Notenkopf. 
 
 

1. Câteva date privind demararea cercetărilor de teren 
În primavara anului 2014, am demarat o campanie de cercetare de teren 

(periegheze) în judeţul Braşov. Cercetarea are ca scop identificarea unor noi puncte 
de interes arheologic, în special în zona grupei centrale a Munţilor Perşani şi în 
zonele depresionare aflate în imediata lor apropiere (depresiunile Făgăraşului şi Bâr-
sei), zone pe care aceşti munţi le separă (Fig. 1). 

Acest demers îl consider necesar pentru lărgirea orizontului de cunoaştere în 
ceea ce priveşte evoluţia locuirii umane în arealul amintit, din preistorie până în 
zilele noastre, prin însumarea informaţilor arheologice, istorice şi etnografice deja 
publicate cu informaţile pe care le vom obţine prin cercetările viitoare1. 

Până în prezent am descoperit 11 puncte de interes arheologic (ce aparţin 
mai multor epoci: neolitic, eneolitic, epoca bronzului, epoca fierului, epoca romană 
şi post-romană, epoca feudală). Între aceste descoperiri se găseşte şi zona pe care o 
voi denumi în continuare Rupea 4 (deoarece este al patrulea punct de interes arheo-

                                                      
1 Această idee s-a născut în anul 2013 cu ocazia descoperirilor pe care le-am făcut în patru 
peşteri situate în amonte de satul Comăna de Sus, jud. Braşov (Elena-Cristina Niţu, Marin 
Cârciumaru, Ovidiu Cîrstina, Radu Ştefănescu, Tiberiu Musca, Silviu Gridan, Sebastian 
Gabriel Şerbănescu, Florin Ionuț Lupu, Alberto Marian Niţu, prezentate la prima ediţie a 
Simpozionului Național “ArheoVest”, 2013, nepublicat încă). 
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logic pe care l-am descoperit în apropierea oraşului Rupea), zonă pe care doresc să o 
prezint în acest articol. 

 
 Fig. 1. Localizarea Munţilor Perşani. 

  2. Generalităţi privind amplasarea geografică a zonei de interes arheo- 
             logic Rupea 4 

Oraşul Rupea, jud. Braşov, se află aproximativ la mijlocul distanţei dintre 
oraşele Braşov şi Sighişoara, pe drumul european E60, în partea de nord a județului. 

Din punct de vedere geografic, localitatea este situată la 46° 02′ 18″ N, 25° 
13′ 19″ E2. Altitudinea este de cca 460‒470 m față de nivelul mării. Este situat în 
zona de contact dintre Podişul Transilvaniei şi Carpaţii Orientali, punct de trecere 
dinspre Valea Oltului spre Valea Târnavelor3 (de la est la vest) şi dinspre Depresiu-
nea Făgăraşului spre Depresiunea Homoroadelor (de la sud la nord). 

Datorită acestei amplasări geografice şi datorită resurselor naturale bogate 
(inclusiv depozite de sare4, izvoare cu apă sărată), Rupea a fost considerat punct 
strategic în perioada stăpânirii romane (la apoximativ 10 km spre est se găseşte cas-
trul roman de la Hoghizi), ca şi în epoca medievală, când aici s-a construit şi dezvol-
tat o importantă cetate. 

Conform “Planului Urbanistic General” al oraşului Rupea, publicat pe site-
ul oficial al primăriei din localitateii, Rupea 4 se afla în zona arabilă, în partea de est 
al teritoriului administrativ, la limita acestui teritoriu, ce se învecinează cu teritoriul 
administrativ al comunei Ungra (în partea dreaptă a drumului european E60 Braşov‒
Sighişoara, la aproximativ 150 m înainte de intersecţia acestuia cu drumul care intră 
                                                      
2 Determinare Google Earth.  
3  http://primariarupea.ro/despre/ (accesat 28.08.2014). 
3  Costea, 2004, p. 144. 
4  Costea, 2004, p. 150. 
5  http://primariarupea.ro/urbanism/rupea_5000_existent/ (accesat 28.08.2014). 
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în oraşul Rupea, pe terasa înaltă a râului “Valea Mare”, mărginit în partea de vest de 
limita terasei, la est de un drum agricol, la sud de drumul european E60 şi la nord de 
râul “Valea Mare”) (Fig. 2). 

 
Fig. 2. Situl Rupea 4 pe Plan Urbanistic General al Oraşului Rupea. 

Această suprafaţă nu este inclusă în nicio arie naturală protejată, pe teritoriul 
administrativ al oraşului Rupea existând două astfel de zone. 

De asemenea, zona Rupea 4 nu se află pe Lista Monumentelor Istorice (2010), 
publicată de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional. 

Faţă de punctele de interes arheologic, semnalate în literatura de specialitate, 
zona Rupea 4 se află la o distanţă suficient de mare de oricare dintre acestea5, astfel 
încât semnalarea lui ca punct de interes arheologic, poate fi considerată o noua des-
coperire. 

Zona Rupea 4 se află pe o terasă înaltă, care în trecut era înconjurată din 
două parţi de o zonă mlăştinoasă întinsă (astăzi asanată), învecinându-se în partea de 
sud-vest cu o zonă împădurită înaltă, aşa cum se poate vedea pe ridicarea topografi-
că iosefină (Fig. 3). Pe aceeaşi hartă sunt marcate, în apropiere, trei puncte din care 
se exploata sarea6. Din cercetările noastre, în zonă există mai multe izvoare cu apă 
sărată (unele încă folosite de comunitatea locală). 

În zona oraşului Rupea sunt semnalate mai multe descoperiri arheologicedin 
diferite perioade istorice (paleolitic, neolitic7, eneolitic, trecerea la epoca bron-zului, 

                                                      
5 Costea, 2004, fig. 18. 
6 Pe aceiaşi hartă se poate observa că terasa poarta numele de Krieg B[erg] (Dealul Războiu-
lui), ceea ce subliniază importanţa strategică a terasei.   
7 Luca, Suciu, 2010, p. 118. 
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epoca bronzului, epoca fierului, epoca dacică, epoca romana, epoca post-romană, 
epoca feudală8). 

 
Fig. 3. Zona Rupea 4 (marcată cu contur oval) şi zonele de exploatare a sării 
(marcate cu contur patrulater) reprezentate pe ridicarea topografică iosefină  

(Josephinische Landesaufnahme, p. 225, 1769‒1773). 

Toate aceste informaţii ne relevă importanţa pe care comunităţile umane au 
acordat-o zonei de-a lungul timpului, iar descopririle de material ceramic şi litic din 
zona Rupea 4 vin să întărească această constatare.  

3. Natura descoperirilor 
Datorită observării unei “anomalii” în configuraţia terenului (un grui ‒ cu 

coordonatele GPS ale centrului de 46° 02′ 03.77″ N / 25° 15′ 01.20″ E ‒, care nu are 
alt corespondent pe suprafaţa terasei la care am făcut referire mai sus), am început 
cercetările de teren în această zonă. Încă de la începutul lor am putut observa cu 
uşurință un număr mare de cioburi ceramice, pe toată suprafaţa gruiului, până la 
limitele celor două suprafeţe agricole care acoperă şi îl depăşesc (voi denumi în con-
tinuare această suprafaţă Rupea 4a) (Fig. 4). De asemenea, pe această suprafaţă am 
identificat fragmente de chirpic şi material litic (debitaje de silex şi obsidian, micro 
lame de silex şi obsidian şi un percutor de mici dimensiuni din silex). 
 
 
 

                                                      
8 Costea, 2004, p. 13, 29, 54, 80, 120, 150, 185. 
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Fig. 4. a. Imagine aeriană (Google Earth); b. Gruiul – vedere dinspre NV. 

Ulterior, am extins cercetările asupra parcelelor agricole din apropierea zonei Rupea 
4a identificând mai multe suprafețe cu material ceramic şi litic. Zona pe care am 
identificat aceste parcele agricole are o suprafă de  aproximativ 2,5 ha (Fig. 5). 

 
Fig. 5. Zona Rupea 4, vedere aeriană (Google Earth). 

Perieghezele au ţinut cont de limitele suprafeţelor agricole, materialele recoltate fiind 
înregistrate ca aparţinând acestor suprafeţe. În acest scop am denumit suprafeţele cu 
litere de la “a” la “h”. În unele situaţii am fost nevoit să folosesc o notaţie suplimen-
tară, adăugând literelor cifre, pentru o mai bună localizare a zonei de unde am recol-
tat materialele (ex: a1, a2 etc.9). 
 
 
 

                                                      
9  Pentru exemplificare vezi Fig. 4.a. 
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4. Materiale recoltate 
4.1. Ceramica 
Pe toate suprafeţele cercetate ceramica este puternic fragmentată (sunt rare 

fragmentele a căror suprafaţă depăşeşte dimensiunea de 16 × 8 cm), şi foarte puţine 
au pe suprafaţa lor ornamente incizate, excizate sau alte tipuri de decor. 

Pe baza caracteristicilor morfologice se disting trei categorii: 
1. Ceramica grosieră, care conţine ca degresant pleavă, pleavă în amestec cu cioburi 
pisate şi pleavă în amestec cu nisip cu pietricele. Arderea a fost realizată în atmos-
feră oxidantă, rezultând suprafeţe de culoare portocalie, cărămizie şi brună (pe unele 
fragmente apar flecuri negre), sau la temperaturi joase, rezultând un miez de culoare 
neagra10, gri sau de ambele culori. 
2. Ceramica semifină, care conţine ca degresant pleavă în amestec cu nisip, cioburi 
pisate, cioburi pisate în amestec cu nisip şi nisip cu granulaţie fină. Arderea a fost 
realizată în atmosferă oxidantă, rezultând suprafeţe de culoare portocalie, cărămizie, 
brună, galbui-cărămizie, gălbuie, cenuşie; temperatura de ardere fiind una bună. 
3. Ceramica fină, care conţine ca degresant cioburi pisate. Arderea a fost realizată în 
atmosferă oxidantă, rezultând suprafeţe de culoare portocalie, cărămizie; temperatu-
ra de ardere fiind ridicată, ceramica are aceiaşi culoare, atât pe suprafeţe cât şi în miez. 

După forma lor, fragmentele ceramice provin din: corpuri de vase (în mare 
parte neidentificabile datorită dimensiunilor reduse ale fragmentelor), buze de vase, 
funduri de vase, toarte. 

 
Fig. 6. Fragment de figurină zoomorfă 

(cap de taur). 

Inedită este o piesă ceramică provenită 
din fragmentarea unui idol zoomorf: un  
cap de taur, de dimensiuni reduse, căru-
ia îi lipseşte un corn (Fig. 6). 
Din punct de vedere al ornamentării 
ceramicii deosebim mai multe tehnici: 
angobare, impresiuni realizate cu vârful 
degetului, impresiuni realizate cu unghia, 
excizare, incizare, incizare şi canelare, 
împunsături şi incizare (Fig. 7). 
Pe baza decorurilor şi a tehnologiei cera-
mice materialul ceramic se atribuie cul-
turilor Ariuşd, Bodrogkeresztúr, Cerami-
că liniară cu note muzicale, Precucuteni, 
Starčevo-Criş11.  
Există, de asemenea, material ceramic  

care, datorită gradului ridicat de fragmentare, nu a putut fi atribuit niciunei culturi. 

                                                      
10  Tudorie, 2013, p. 50 
11 Determinările au fost făcute de către domnul profesor dr. Gheorghe Lazarovici, căruia îi 
mulţumesc și pe această cale. 
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Acest articol având ca scop semnalarea zonei Rupea 4 ca punct de interes 
arheologic, nu voi insista asupra analizei detaliate a materialelor descoperite, urmând 
ca această analiză să fie facută în rapoartele arheologice, după demararea unor cerce-
tări mai ample.  

 
a 

 
b 

 
c d 

 
e 

 
f 

 
g 

Fig. 7. Exemple de fragmente ceramice ornamentate prin: a – angobare; 
b ‒ impresiuni realizate cu vârful degetului; c ‒ impresiuni realizate cu unghia 
şi excizare; d, e – incizare; f ‒ incizare şi canelare; g ‒ împunsături şi incizare. 
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4.2. Materialul litic 
Materialul litic, bine reperezentat pe toată suprafaţa cercetată, dar mai ales 

pe suprafaţa gruiului, este compus din aşchii provente din procesul de debitare, 
lame, micro lame, un percutor de dimensiuni reduse, fragmente de râşniţe şi o cute 
bine pastrată, utilizată probabil la prelucrarea materilor dure animale (Fig. 8). 

 
Fig. 8. Cute fragmentată. 

Din punct de vedere al materiei prime 
folosită pentru obţinerea materialului 
litic (mai puţin fragmentele de râşniţă 
şi fragmentul de cute), am identificat 
patru tipuri de rocă: silex (64,84%), 
obsidian (9,25%), jasp (7,40%) şi gre-
sie silicoasă (18,51%) (Fig. 9). 
Numărul total de lame, micro lame,  
aşchii, incluzând şi percutorul, desco-
perit până în prezent este de 54 de pie-
se (Fig. 10). 
Conform observaţilor macroscopice, 
dintre toate tipurile de silex utilizat de 
comunităţile umane care au locuit în 
zona Rupea 4, cel mai des folosit este 
silexul galben-miere, care are adesea 
în compoziţia rocii pete albicioase. 

 
Fig. 9. Reprezentare grafică a distribuţiei  

materiei prime a materialului litic. 

Pe lângă culoarea galben-miere am identificat silex maroniu, maroniu deschis, cenu-
şiu şi rubiniu. 
Din punct de vedere al coloritului şi al transparenţei, obsidianul descoperit până în 
prezent este negricios/translucid, cenuşiu-negricios/translucid, cenuşiu/transparent. 
 

Materie primă ( % )

18.51%

7.40%
64.84%

9.25%

silex obsidian jasp gresie silicoasă
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Fig. 10. Exemplu de material litic găsit la Rupea 4. 

4.3. Material osteologic  
Până în prezent nu am găsit material osteologic, care să poată fi pus în legă-

tură directă cu locuirea preistorică din zona Rupea 4.   

5. Concluzii 
Cantitatea relativ mare de material ceramic (deşi puternic fargmentat), apar-

ţinând mai multor culturi neolitice, răspândită pe o suprafaţă de aproximativ 2,5 ha, 
împreună cu o promiţătoare cantitate de material litic, descoperită pe terasa denu-
mită Rupea 4 (terasă pe care o putem considera ca având o  poziţie strategică), con-
feră noului punct de interes arheologic de la Rupea un important potenţial ştiinţific, 
din perspectiva a două problematici: 
‒furnizarea de noi date în ceea ce priveşte cronologia Culturii ceramicii liniare cu 
note muzicale, relativ la Cultura Starčevo-Criş şi Cultura Precucuteni12;  
‒întregirea imaginii de ansamblu cu privire la rutele comerciale, atât pe distanţe 
scurte cât şi pe distanţe lungi, folosite în epoca neolitică în sud-estul Transilvaniei, 
prin determinarea surselor de materie primă pentru materialul litic. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
12  Despre Cultura ceramicii liniare cu note muzicale autorii lucrării “Arhitectura Neoliticului 
şi Epocii Cuprului din România”, Cornelia-Magda Lazarovici şi Gheorghe Lazarovici, 
afirmau: “din punct de vedere cronologic este de presupus o coexistenţă pe anumite intervale 
de timp cu ultima etapă a culturii Starčevo-Criş, care o premerge şi respectiv Precucuteni, 
care îi urmează.” (Lazarovici C.-M., Lazarovici Gh., 2006, p. 461). 
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