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Abstract. New Data about the Late Bronze Age on the Middle Mureș Valley. The Site Aurel 
Vlaicu-Obreza (Hunedoara County). The motorway A1 is developed along the 4th pan-
European transportation corridor, in southern Transylvania (along the middle Mureş valley) 
and occasioned the preventive archaeological research campaign 2012 on the newly 
discovered site Aurel Vlaicu-Obreza. The preventive archaeological investigations took place 
in summer 2012 and confirmed a substantial presence of archaeological vestiges, yet the 
upper part of the archaeological deposit being disturbed by prior anthropogenic activities. 
Throughout an open area archaeological excavation it was fully investigated an area of about 
1 ha, where 133 archaeological complexes were identified and excavated (e.g. semi-sunken 
pit dwellings, refuse pits, extraction pits and remains of the “culture layer”). The archaeolo-
gical discoveries made in here indicate the existence of a prehistoric settlement, most probably 
with a single layer of habitation (significantly disturbed in the upper part). It is to be mentio-
ned the rather small number of pottery within the complexes’ inventories, the high grade of 
fragmentation of the ceramic material (except six vessels broken in situ); on the same time, 
one has to notice the large quantity of animal bones. Other finds consisted of bronze objects, 
bone tools and fragmentary lithic objects used for metal processing. Among the ceramic finds 
are to be mentioned a series of fragments characteristic for the pottery of the Noua culture, as 
well as fragments of black polished grooved/fluted pottery, a feature of the early Hallstatt 
period (Gáva culture). 
 
Keywords: Late Bronze Age, Early Hallstatt, settlement, Noua culture, Gáva culture. 
 
 

1. Date introductive 
Existenţa sitului de la Aurel Vlaicu-Obreza a fost semnalată iniţial în 

toamna anului 2008, în contextul efectuării diagnosticului arheologic preliminar de 
către o echipă de arheologi de la Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane (Deva) pe 
traseul – mai mult sau mai puţin cert la acea dată – viitoarei autostrăzi A1: Orăştie – 
Sibiu, porţiunea situată în jud. Hunedoara1. Cu acel prilej au fost efectuate numai 
recunoaşteri de teren – pe o arie cu mult mai extinsă decât traseul prezumtiv al 

                                                      
1 Riscuţa et alii, 2011, p. 62. 
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viitoarei autostrăzi –, precum şi o serie de investigaţii documentare. Ulterior, având 
în vedere definitivarea proiectului viitoarei căi rutiere, o echipă de specialişti din 
cadrul Muzeului Național de Istorie a României2 au realizat în toamna anului 2011 
un diagnostic teoretic şi de teren, inclusiv o serie de sondaje care să permită o deli-
mitare mai exactă a zonelor cu potenţial arheologic ce urmau să fie direct afectate de 
construirea viitoarei autostrzăi. Cu acelaşi prilej au fost documente diverse date 
preliminare de ordin geografic și istorico-arheologic cu privire la arealul în care se 
află amplasat situl amintit (Fig. 1). 

 
Fig. 1. Încadrarea sitului pe ortofotoplan (2004–2005). 

Se cuvine menţionat faptul că până în toamna/iarna anului 2011 zona sitului 
a fost acoperită de o livadă de pomi fructiferi, care a afectat semnificativ configura-
ţia şi stratigrafia sitului. De asemenea, în zona sitului a existat anterior şi un sistem 
de irigaţie cu elemente subterane (conducte de aducţiune) care a afectat, de aseme-
nea, depunerile arheologice. 

Cercetările arheologice cu caracter preventiv, efectuate în vara anului 2012, 
de-a lungul a 6 săptămâni (iulie–august 2012), au confirmat prezenţa substanţială a 
potenţialului arheologic semnalat anterior, fiind identificate şi investigate exhaustiv 
133 de complexe arheologice distribuite pe o suprafaţă de circa 1,75 ha, între km 
4+900 şi 5+150 ai traseului viitoarei autostrăzi A1: Orăştie – Sibiu, tronson 1 (km 0 
– 24+000). Cercetările au fost întreprinse de către o echipă de arheologi din cadrul 

                                                      
2 Damian et alii, 2012, p. 280. 
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Muzeului Național de Istorie a României, colectivului de cercetare adăugându-i-se 
pentru diverse intervale şi doi arheologi din cadrul Muzeului Civilizaţiei Dacice şi 
Romane, subcontractant al Muzeului Național de Istorie a României în cadrul con-
tractului pentru lucrări arheologice preventive aferent construirii tronsonului 1 (Oră-
ştie – Sebeş) al viitoarei autostrăzi A1: Orăştie – Sibiu3.  

 
Fig. 2. Planul general al săpăturii. 

În acest context a fost investigată exhaustiv, prin săpătură arheologică de tip “open 
area excavation”4, o suprafaţă de 9.521 m2, situată între km 4+900 şi 5+150 ai viitoa-
rei autostrăzi A1, anume în ampriza acesteia cu o deschidere de circa 70–75 m. Prac-
tic, prin deschiderea secţiunilor magistrale (S001 – S007) s-a putut observa preliminar 
faptul că vestigiile arheologice se concentrau preponderent în zona cuprinsă între km 
5+020 şi 5+150; iar odată cu deschiderea suprafeţelor de cercetare (SI – SXI) acest 
fapt a fost clar confirmat (Fig. 2). Date fiind caracteristicile şi distribuţia comple-
xelor arheologice identificate a fost posibilă extinderea săpăturii arheologice spre N 
cu circa 15–20 m dincolo de zona de impact propriu-zis a traseului viitoarei auto-

                                                      
3 Borș et alii, 2013, p. 211-212. 
4 Principiul pe care se bazează săpătura de tip “open-area excavation” (n.n. săpătură în supra-
faţă deschisă) este acela că astfel, în chip ideal, este investigat întregul sit, prin expunerea, 
înregistrarea şi îndepărtarea fiecărui “depozit” arheologic, în mare măsură în ordinea inversă 
a formării respectivelor depuneri. De exemplu, vezi Drewett, 2011, p. 92-93. 



276 
 

străzi, între km 5+020 şi 5+150 până la limita de proprietate rezultată din exproprie-
rile pentru construirea acestei căi rutiere.  

Prezentul articol cuprinde date preliminare generale referitoare la rezultatele 
cercetărilor arheologice preventive efectuate în perimetrul sus-menţionat în vara 
anului 2012, respectiv ale analizelor post-săpătură desfășurate începând din toamna 
anului 2012 și până în prezent în legătură cu materialele arheologice descoperite în 
cadrul sitului Aurel Vlaicu-Obreza. Cercetarea arheologică preventivă a acestui sit a 
urmărit să determine, pe cât mai mult posibil, natura şi poziţionarea spaţială a even-
tualelor vestigii arheologice în cuprinsul zonei direct afectate de viitoarele lucrări de 
construire a autostrăzii amintite. Astfel au fost utilizate diverse metode, tehnici şi 
bune practici de specialitate uzuale în domeniul arheologiei preventive şi cercetării 
de teren vizând salvgardarea prin înregistrare (preservation by record)5 a contextelor 
şi vestigiilor arheologice, acestea fiind considerate ca necesare pentru atingerea 
obiectivelor stabilite prin proiectul de cercetare. 

2. Localizarea geografică a sitului 
Situl arheologic Aurel Vlaicu – Obreza este situat la circa 0,5 km sud de tra-

seul DN 7/E 68, între localităţile Şibot (jud. Alba), spre E şi Orăştie (jud. Hune-
doara), spre V, aproximativ la limita administrativă dintre cele două judeţe (coordo-
nate: 45° 54′ 37″ N / 23° 16′ 40″ E). Din punct de vedere administrativ, situl este loca-
lizat pe teritoriul jud. Hunedoara, unitate administrativ-teritorială aflată în partea 
sud-vestică a Transilvaniei şi care ocupă o porţiune din bazinele hidrografice ale 
Mureşului şi Jiului (Fig. 1). 

Din punct de vedere geografic, situl în discuţie se află poziţionat în cuprin-
sul Culoarului Orăştiei, situat pe cursul mijlociu al Mureşului, între localităţile Sebeş 
şi Orăştie6; Culoarul Orăştiei este mărginit la nord de Carpaţii Apuseni de sud (Mun-
ţii Metaliferi şi Trascăului), iar la sud de Carpaţii Meridionali (Munţii Şureanu). 

                                                      
5 În general, sub acest concept se înţelege identificarea şi cercetarea exhaustivă a unor situri 
(vestigii) arheologice, efectuate în contextul ameninţării integrităţii acestora de către viitoare 
activităţi de construire sau în cel al realizării unui studiu de impact asupra mediului (situaţie 
prevăzută în Convenţia La Valletta şi legiferată în legislaţia românească referitoare la prote-
jarea patrimoniului arheologic). O asemenea abordare este complementară – după caz, în fun-
cţie de semnificaţia şi importanţa descoperirilor – demersului de conservare in situ a unora 
dintre vestigii, precum şi cu o serie de măsuri preventive ce pot fi întreprinse pentru a salv-
garda un sit identificat, dar ne-excavat. Conceptul de “prezervare prin înregistrare”/“salvgar-
dare prin studiu” este relativ nou şi relativ neclar explicitat – pentru moment – în cadrul poli-
ticilor de protejare a patrimoniului arheologic prevăzute de legislaţia românească de specia-
litate, dar este aplicat, pe scară largă, în numeroase ţări europene şi în SUA. Pentru mai buna 
înţelegere a acestui concept în practica arheologică internaţională vezi: preservation by record 
– Roskams, 2001, p. 35-36; Grant, Gorin, Fleming, 2008, p. 348; PPG16, secţiunea 25; 
mitigation through data recovery – Neumann, Sanford, 2001, p. 201-242; Green 2002, p. 
104-105; Grant, Gorin, Fleming, 2008, p. 30, 348; sauvegarder par l’étude – în sensul dat în 
Franţa de legea arheologiei preventive, respectiv Legea nr. 2001–44/2001. 
6 Orghidan, 1969, p. 112. 
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Din punct de vedere geologic, teritoriul judeţului Hunedoara suprapune două 
mari unităţi tectonice structurale: autohtonul danubian şi pânza getică7. Astfel, Carpaţii 
Meridional aparţin zonei cristalino-mezozoice, iar Carpaţii Apuseni de sud zonei 
sedimentar vulcanice. Culoarul Orăştiei are un caracter deluros în partea sa sudică, 
în vreme ce partea sa nordică este alcătuită din terase şi lunci8.  

În ceea ce priveşte reperele hidrografice, zona sitului Aurel Vlaicu-Obreza 
este mărginită la nord de valea mijlocie a Mureşului, la est de râul Cugir şi la vest de 
pârâul Vaidei. Situl arheologic este situat în partea nordică a Dealului Înalt (altitu-
dine maximă 498 m), aparţinând Dealurilor Subcarpatice Meridionale, fiind situat în 
zona de contact cu lunca extinsă a Mureşului mijlociu.  

Dealurilor înalte din acest areal le corespund solurile brune şi brun-roşcate 
de pădure, slab sau puternic podzolite sau podzolite secundar, în vreme ce pe tera-
sele şi dealurile piemontane din depresiuni sunt frecvente asocierile de cernozio-
muri, soluri brune de terasă, solurile brune şi cele brun roşcate de pădure9. De-a lun-
gul văii Mureşului, râu cu luncă extinsă, există soluri aluviale, gleice şi cernoziomuri 
levigate. 

Pentru micro-zona geografică unde este situat situl sunt întrunite caracteris-
ticile unui climat continental moderat de deal. 

Deşi documentele cartografice din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea 
nu arată clar acest lucru, este de presupus că până în a doua jumătate a secolului XX 
zona sitului va fi fost acoperită de păşuni şi/sau păduri de foioase, ulterior însă aceasta 
a fost defrişată pentru practicarea agriculturii, iar după anii '70 pentru plantarea şi 
exploatarea unei livezi de pomi fructiferi (meri, peri). 

3. Descoperiri arheologice anterioare din vecinătatea sitului 
În ceea ce privește localitatea Aurel Vlaicu (jud. Hunedoara), există puţine 

semnalări de interes istorico-arheologic în literatura de specialitate. Este vorba exclu-
siv de descoperiri întâmplătoare efectuate în cursul secolului trecut în mai multe 
puncte din vecinătatea localităţii amintite. Informaţii destul de generale cu privire la 
aceste descoperiri sunt cuprinse și în Arhiva Repertoriului Arheologic al României10, 
respectiv în Repertoriul Arheologic al judeţului Hunedoara11. Astfel, principalele 
descoperiri arheologice din vecinătatea sitului, cunoscute anterior desfășurării cerce-
tării preventive a acestuia sunt: 
–la est de sat, în apropierea clădirilor IAS au fost semnalate materiale ceramice 
aparţinând culturii Wietenberg12; 
–la vest de sat, pe prima terasă de pe malul stâng al Mureşului, a fost indicată exis-
tenţa unei aşezări preistorice încadrabilă în perioada timpurie a epocii bronzului13; 

                                                      
7 *** 1982, p. 513. 
8 *** 1982, p. 514. 
9 *** 1980, p. 33. 
10 Resursă disponibilă on-line la http://www.cimec.ro/scripts/ARH/RAR-Index/sel.asp (acce-
sat 15.10.2014). 
11 Luca et alii, 2008, p. 23. 
12 Andriţoiu, 1979, p. 16. 
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–la nord de sat, către Mureş, în punctul numit Voievozi, există menţiuni referitoare la 
vestigii de epocă romană şi post-romană (sec. IV–V)14; 
–la sud de sat, în zona căii ferate Arad–Teiuş, cu ocazia unor lucrări la terasament, 
în anul 1957 a fost descoperit un depozit de bronzuri (constituit dintr-un fragment 
din partea superioară a unei spade cu limbă la mâner şi o seceră cu cârlig fragmen-
tară), încadrat în seria Uriu–Domăneşti (BzD – HaA)15; 
–la sud de sat, în punctul “Izvorul Rece” (imediat la nord de traseul DN 7/E 68), pe o 
terasă situată la est de localitate, mărginită la vest de un pârâu şi la sud de calea ferată 
Arad–Teiuş, au fost recoltate fragmente ceramice databile în perioada Hallstatt-ului 
timpuriu şi epoca romană16; 
–din zona localităţii, fără alte precizări, din prima jumătate a secolului XX este men-
ţionată o ceaşcă databilă în perioada hallstattiană, aflată, cel mai probabil, în colec-
ţiile Muzeului Brukenthal (Sibiu)17;  
–din zona localităţii, probabil chiar în albia râului Mureş, provine un fragment de 
cazan medieval (sec. XI–XIII), păstrat, cel mai probabil, în colecţiile Muzeului Bru-
kenthal (Sibiu).  

4. Principalele repere ale cercetărilor și descoperirilor arheologice 
din campania 2012  
Campania de diagnostic arheologic de teren s-a desfășurat în toamna anului 

2011; cu acest prilej, între km 4+900 – 5+150, au fost deschise 15 sondaje arheolo-
gice (identificate cu siglele S 400 – S 405; S 632 – S 640)18. Situl se află situat pe o 
terasă cu altitudine medie (circa 420–450 m), în raza administrativ-teritorială a loca-
lităţii Aurel Vlaicu (com. Geoagiu, jud. Hunedoara). Zona sitului a fost afectată de o 
plantaţie de pomi fructiferi (meri) şi de o serie de canale de aducţiune componente 
ale unui sistem de irigaţie existent anterior aici, probabil în legătură cu infrastructura 
fostei staţiuni de cercetare pomicolă şi plantaţiile de hamei existente încă în anii '90 
ai secolului trecut la poalele terasei, spre N, către traseul DN 7/E 68. De asemenea, la 
începutul anului 2012 zona estică a sitului a fost parţial afectată de amenajările de 
şantier pentru construirea autostrăzii. Din punct de vedere stratigrafic, cu prilejul 
realizării sondajelor s-a constatat următoarea situaţie:  
–nivel de sediment de culoare brună-maronie, cu textură preponderent argiloasă, afâ- 

                                                                                                                              
13 Popa, 1998, p. 52. 
14 Andriţoiu, 1979, p. 15-16; Blăjan, 1989, p. 292; Popa, 2002, p. 29. 
15 Rusu, 1963, p. 205; Alexandrescu, 1966, p. 131; Petrescu-Dâmboviţa, 1977, p. 52, pl. 22 / 
11-12; Andriţoiu, 1988-1991, p. 28; Bratu, 2009, p. 230. 
16 Andriţoiu, 1979, p. 15; Giurgiu-Ardeu, 1995-1996, p. 194-195; Popa, 2002, p. 28. 
17 Andrieşescu, 1912, p. 68, nr. 145; Horedt, 1944, p. 108, nr. 44. 
18 Pentru informații în detaliu vezi documentaţia de specialitate, anume Raport de diagnostic 
arheologic, realizată de către Muzeul Național de Istorie a României şi predată către Minis-
terul Culturii – Comisia Națională de Arheologie și Direcția pentru Cultură și Patrimoniu 
Cultural Național a județului Hunedoara; un exemplar al acestei documentații se păstrează în 
arhiva Secției de Arheologie Pre- și Protoistorică, Clasică, Medievală și preventivă a Muzeului 
Național de Istorie a României. Pentru date generale (vezi Damian et alii, 2012, p. 280). 
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nat, deranjat de lucrările agricole (arătură), strat vegetal actual; dispus de la nivelul 
actual de călcare (nivel 0) până la cota de 0,30 m;  
–nivel de sedimente de culoare neagră, compact, lutos, cu fragmente ceramice, pig-
menţi de cărbune, pietricele, oase, chirpici, nivel de cultură, dispus de la adâncimea 
de 0,30 m până la 0,55/0,90 m;  
–nivel de sediment de culoare brun roşiatică, compact lutos, cu fragmente ceramice 
şi oase în compoziţie. Acesta este nivelul de la care sunt surprinse complexele, dis-
pus de la adâncimea de 0,55/0,90 m până la 1,25/1,40 m.  

Pe baza observaţiilor efectuate şi a materialului arheologic recoltat cu prile-
jul realizării diagnosticului în teren a fost delimitată o zonă de habitat, databilă în 
epoca bronzului. A fost identificată preliminar o locuinţă de suprafaţă cu podea, 
amenajată din pietre de mici dimensiuni şi o vatră de formă circulară. Totodată au 
fost recoltate o serie de artefacte (material ceramic), ce se datează în Hallstatt tim-
puriu, ceea ce părea să indice posibila existenţă unui sit pluristratificat19. După cum 
se va vedea în cele ce urmează concluziile studiilor de diagnostic arheologic (2008, 
2011) au fost numai parţial confirmate de cercetările arheologice preventive din vara 
anului 2012.  

Obiectivele campaniei de cercetare arheologică preventivă din vara anului 
2012 au constat în stabilirea limitelor sitului (în special spre V şi E), identificarea 
distribuţiei spaţiale, a caracteristicilor şi elementelor constitutive ale structurilor 
arheologice, cât şi recuperarea tuturor artefactelor şi ecofactelor descoperite, dată 
fiind natura sitului cercetat, anume o zonă de locuire (aşezare preistorică deschisă, 
nefortificată), afectată în partea superioară a depunerilor arheologice de intervenţii 
antropice moderne. Astfel obiectivul principal al colectivului de cercetare arheolo-
gică a vizat cercetarea exhaustivă a tuturor vestigiilor delimitate în zona afectată 
direct de lucrările de construire a autostrăzii, dar şi identificarea altor zone cu poten-
ţial arheologic situate în imediata vecinătate – dar în afara – traseului acesteia.  

Principalele constrângeri existente cu privire la derularea cercetărilor arheo-
logice preventive au fost determinate de actualizarea pe parcurs a proiectului tehnic 
de construire a autostrăzii (iniţial limita de expropriere pentru construirea autostrăzii 
nefiind materializată în teren), condiţiile meteo (perioade de caniculă), calendarul de 
lucrări arheologice pe acest tronson20 şi termenele de lucru.  

Următoarea etapă a cercetărilor în legătură cu situl arheologic Aurel Vlaicu-
Obreza o constituie analiza post-săpătură a datelor referitoare la vestigiile arheolo-
gice cercetate şi de conservarea şi catalogarea bunurilor arheologice mobile. În con-
formitate cu principiile şi practicile ce definesc o cercetare arheologică, obiectivele 
strategice referitoare la salvgardarea patrimoniului arheologic în contextul unei abor-
dări de tip “salvgardare prin înregistrare” sunt atinse numai prin derularea unor ase-
menea activităţi, care vizează evidenţa patrimoniului arheologic mobil (posibil cla-

                                                      
19 Vezi supra n. 18. 
20 Este de remarcat faptul că echipa de cercetare a sitului 2 a fost implicată anterior, în peri-
oada martie–iulie 2012, în cercetarea unui alt sit preistoric situat pe traseul aceluiaşi tronson 
al viitoarei autostrăzi, între km 14+100 – 14+500.  
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sarea unora dintre bunurile descoperite) şi valorificarea rezultatelor cercetărilor, în 
special prin publicarea acestora (prin articole, studii sau chiar volume cu caracter 
monografic). 

 
Fig. 3. Planul general al complexelor arheologice. 

Pentru a obţine o imagine cât mai pertinentă referitoare la stratigrafia gene-
rală a sitului de la Aurel Vlaicu-Obreza, prima fază a cercetării arheologice preven-
tive a vizat deschiderea unor secţiuni magistrale (S001 – S005) situate, aproximativ, 
de-a lungul axului median al viitoarei autostrăzi. De asemenea, pentru delimitarea 
certă a sitului au fost deschise o serie de suprafeţe de cercetare (SI, SII, SIII, SVI, SVII 
şi SXI). Astfel a fost infirmată prezenţa structurilor arheologice în partea vestică a 
zonei de interes, aproximativ între km 4+860 şi 5+020 (Fig. 2 și Fig. 3). Pe cale de 
consecinţă, datele obţinute prin diagnosticul de teren din toamna 2011 şi prima etapă 
a cercetării din campania 2012 (a doua jumătate a lunii iulie) au putut fi coroborate 
mai exact, indicând în mod evident o concentrare a locuirii preistorice în zona estică 
a sitului, către pantele de NE şi E ale platoului pe care acesta este situat. Foarte 
probabil locuirea preistorică va fi existat şi la E de km 5+150, dar această zonă a fost 
anterior (înainte de începerea cercetărilor arheologice preventive) afectată de siste-
mele de irigaţii şi lucrările de amenajare a şantierului de construire a autostrăzii.  

Într-o a doua etapă, pornind de la observaţiile preliminare efectuate pe pro-
filele longitudinale ale secţiunilor magistrale S004 şi S005, strategia de săpătură a vizat 
deschiderea unor suprafeţe de cercetare (SIV, SV, SVIII, SIX, SX) pentru identificarea şi 
delimitarea complexelor arheologice. Stratigrafia generală a sitului a fost completată 



281 
 

cu o serie de observaţii efectuate pe profilele transversale ale suprafeţelor de cerce-
tare situate între km 5+020 şi km 5+150, de o parte şi de alta a axului viitoarei auto-
străzi. Au putut fi astfel înregistrate o serie de observaţii de detaliu în ceea ce priveşte 
stratigrafia sitului în zona cu concentraţie maximă de vestigii arheologice. Astfel la 
nivel general, a putut fi stabilită următoarea succesiune stratigrafică pentru situl Aurel 
Vlaicu-Obreza:  
–primul nivel (de la suprafaţa actuală de călcare), este reprezentat de solul vegetal – 
identificat prin sigla (1)21; acesta diferă la de la o zonă la alta a sitului fiind nivelul 
cel mai puternic afectat de intervenţiile antropice contemporane (livada de pomi 
fructiferi, lucrărilor agricole moderne etc.); acesta a fost observat între cota 0 (nive-
lul actual de călcare) şi adâncimea de -0,1 m şi până la -0,4 m, variind în diversele 
porţiuni ale sitului; pe toată suprafaţa sitului, în acest nivel s-au observat fragmente 
ceramice, oase şi chirpici amestecate, dar şi multe rădăcini de pomi în urma defri-
şării zonei; materialele arheologice (în special ceramica) datează din diverse epoci 
istorice (preistorie – epoca bronzului şi până în perioada medievală – fragmente de 
ceramică smălţuită, sec. XVI–XVII(?) şi chiar material modern); 
–cel de-al doilea nivel are o grosime constantă între 0,3 şi 0,4 m, reprezentând un 
strat de pământ negru (2), compact, foarte uscat datorită pătrunderii aerului în spa-
ţiile din care au fost extrase rădăcinile pomilor; a fost observat între -0,1/-0,4 m şi 
până la -0,4/-0,8 m; acest nivel este neuniform pigmentat cu chirpici şi conţine o 
cantitate ridicată de material arheologic, atât din perioada preistorică / antică, dar şi 
din epoci mai recente; 
–cel de-al treilea nivel este reprezentat de resturile stratului de cultură (preistoric), în 
acest context (3) fiind identificate la diferite adâncimi sau chiar la baza sa majori-
tatea complexelor arheologice; acest strat are o grosime de aproximativ 0,3 m în păr-
ţile de V şi de E ale sitului, în vreme ce între km 5+040 şi 5+085/5+090 s-a observat 
o alveolare accentuată (viroagă?), care pe alocuri atinge adâncimea de -1,8 m de la 
nivelul actual, având circa 1 m grosime; este caracterizat de un sol brun-cenuşiu, 
amestecat cu chirpic, cărbune şi cenuşă (3), dar cu mai puţin material arheologic 
comparativ cu nivelul (2); în suprafaţa de cercetare SV unele complexe au apărut 
aproximativ la jumătatea acestui nivel, făcând destul de dificilă conturarea gropilor 
în contextul asemănării de culoare şi textură a umpluturilor gropilor cu stratul preis-
toric; chiar şi acest nivel este – în unele locuri – afectat de fosta livadă ce a existat 
aici, însă în mai mică măsură comparativ cu nivelurile (1) şi (2);  
–ultimul nivel (4), steril din punct de vedere arheologic este constituit de un sol de 
culoare galben, care are o consistenţă diferită în funcţie de caracteristicile terenului; 
în jumătatea de E a sitului, acesta coincide cu un strat nativ de pietriş şi calcar, în 
vreme ce în partea centrală are o consistenţă nisipoasă, iar în partea de V (unde com-
plexele apar mult mai sus) este lutos; acest nivel s-a putut observat la adâncimi 
variind de la -0,8 m până la -2,00 m de la nivelul actual. 

                                                      
21 Sigla (1) coincide cu numerotarea utilizată la legenda planşelor pentru profilele magistrale 
înregistrate pe latura nordică a SV, pe o lungime de circa 90–100 m; similar pentru siglele 
utilizate pentru nivelurile (2), (3) şi (4). 



282 
 

 
Fig. 4. Profil magistral S IX, km 5+020 – km 5+114, orientare SV–NE. 
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Aşa cum s-a menţionat anterior, profilele longitudinale ale secţiunilor magis-
trale şi ale suprafeţelor de cercetare deschise au permis observarea a 3 straturi, de 
grosimi variabile, în funcţie de teren. Având în vedere diversitatea lor pe întreaga 
suprafaţă a sitului, a fost ales pentru exemplificare profilul nordic al suprafeţei de 
cercetare SIX, pornind de la km 5+020 şi până la km 5+114, totalizând 94 de metri 
liniari (Fig. 4).  

Date fiind caracteristicile sitului (stabilite odată cu deschiderea secţiunilor 
magistrale S003 – S005 pe direcţia V–E), timpul (circa 6 săptămâni, program de lucru 
de 6 zile pe săptămână, 10 ore zilnic) şi logistica avută la dispoziţie (echipă de 
muncitori cu un efectiv mediu de circa 30–35 persoane, 3 excavatoare cu cupă de 
taluz lată şi 3 camioane) s-a optat pentru efectuarea decapării exclusiv cu mijloace 
mecanice (pe direcţia E–V, mai întâi în zona situată de S de axul autostrăzii şi apoi 
în cea situată la N de acesta). De asemenea, cunoscând faptul că situl a fost afectat 
anterior de existenţa livezii şi a sistemului de irigaţie, s-a optat pentru decaparea 
nivelului (2) tot cu mijloace mecanice, sub strictă supraveghere arheologică.  

 
Fig. 5. CPL 048: 1. Grund şi profil; 2–4. Imagini din timpul  

cercetării complexului. 

Astfel a fost posibil ca – în timpul avut la dispoziţie şi cu logistica existentă – nive-
lul (3) şi complexele arheologice să fie săpate manual, până la nivelul solului viu. 
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De asemenea, în aceste condiţii a fost posibilă extinderea cercetării în partea de N şi 
NE a sitului, cu circa 15–20 m faţă de expropriere propriu-zisă, între km 5+020 şi 
5+150. Astfel toate complexele/contextele arheologice identificate au fost săpate 
manual, cu efectuarea ritmică a observaţiilor şi înregistrărilor arheologice. Metoda 
folosită pentru delimitarea complexelor a constat în serii de răzuieli succesive, care 
au urmat decapării nivelurilor (1) şi (2) cu mijloace mecanice, sub strictă suprave-
ghere arheologică.  

 

Fig. 6. CPL 019: 1. Grund şi profil; 
2–3. Imagini din timpul cercetării complexului. 

În ceea ce priveşte modalitatea de înregistrare a informaţiilor, au fost folo-
site metode descriptive uzuale în arheologie, anume însemnările de teren (texte des-
criptive, desene – grund şi profil, fotografii, măsurători altimetrice şi topografice 
etc.). Astfel au fost realizate planuri şi profile (generale şi de detaliu), cât şi fotogra-
fii în format digital pentru diferitele stadii de cercetare ale complexelor (conturare / 
secţionare / finalizare).  

Într-o descriere preliminară succintă, descoperirile arheologice provenite din 
cadrul sitului de la Aurel Vlaicu-Obreza aparţin unei locuiri/aşezări preistorice des-
chise. Absenţa unor elemente constructive de tipul pereţilor, podinelor, vetrelor etc. 
in situ în majoritatea complexelor cercetate ne fac să fim rezervaţi – cel puţin pentru 
moment – în stabilirea funcţionalităţii certe a structurilor investigate, cu o serie de 
excepţii care vor fi prezentate mai jos. Este de remarcat numărul destul de redus al 
materialelor ceramice din inventarul complexelor, dar și gradul mare de fragmenta-
ritate al acestora. În egală măsură trebuie menţionat faptul că a fost descoperită – 
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atât în strat, cât şi în inventarul gropilor – o cantitate relativ mare de oase de animal. 
Coroborarea acestor aspecte constituie unul din temeiurile care susțin ipoteză că 
situl de Aurel Vlaicu-Obreza este o stațiune arheologică ce se adaugă repertoriului 
de descoperiri al culturii Noua. Alţi doi factori de natură să determine o abordare 
prudentă în ceea ce priveşte încadrarea cronologică a sitului şi funcţionalitatea com-
plexelor cercetate sunt gradul mare de perturbare antropică contemporană a depune-
rilor arheologice superioare şi stadiul preliminar al procesării post-săpătură a mate-
rialului.  

 
Fig. 7. CPL 055 – CPL 056: 1. Grund şi profil; 
2–5. Imagini din timpul cercetării complexului. 

Totuşi, în stadiul actual de analiză a materialului arheologic descoperit pot fi 
formulate consideraţii preliminare asupra categoriilor funcţionale ale structurilor 
cercetate. Astfel, per ansamblu complexele arheologice cercetate se încadrează în 
următoarele categorii: bordeie/locuinţe adâncite, gropi menajere (structuri de tip refuse 
pit), gropi de provizii şi gropi fără funcţionalitate certă (unele dintre acestea putând 
fi simple gropi de lut), respectiv rest de strat de cultură.  
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Este de remarcat cantitatea relativ importantă de material osteologic faunis-
tic prelevat din inventarul complexelor, respectiv pentru 90 dintre acestea dintr-un 
total de 133 de complexe/contexte cercetate. Altfel spus 67,66% sau 2/3 dintre com-
plexele investigate au furnizat probe osteologice, acestea fiind în prezent în curs de 
analiză şi determinare pentru elaborarea unui studiu arheozoologic22. 

 
Fig. 8. CPL 045: 1. Grund şi profil; 

2. Imagine din timpul cercetării complexului. 

Cercetarea arheologică efectuată în perioada iulie–august 2012 pe traseul 
viitoarei autostrăzi A1: Orăştie–Sibiu, în raza satului Aurel Vlaicu (com. Geoagiu, 
jud. Hunedoara), punct “Obreza”, a condus la investigarea completă a zonei sitului 
arheologic A1 – OS1 / sit 2 (km 4+900 – 5+150) afectată de viitoarele lucrări de 
construire a autostrăzii A1, respectiv a unei porţiuni situate la nord de aceasta, astfel 
fiind delimitate şi cercetate 133 complexe arheologice. În condiţiile şi circumstan-
ţele prezentate a fost cercetat integral tot perimetrul care urma să fie afectat de lucră-
rile de construire ale autostrăzii Orăștie–Sibiu. 

Analiza distribuţiei spaţiale a complexelor arheologice şi observaţiile strati-
grafice indică în mod cert că situl este numai parţial afectat de construirea viitoarei 
autostrăzi, astfel că la nord şi sud de traseul acesteia rămân porţiuni care vor putea fi 
investigate prin cercetări arheologice cu caracter sistematic (Fig. 3). 

Cercetarea arheologică preventivă a confirmat numai parţial datele prelimi-
nare obţinute prin studiile de diagnostic arheologic (teoretic şi de teren) din anii 
2008 şi 2011. Astfel, în cazul de faţă este vorba de un sit cu un singur nivel de locu-
ire (şi nu pluristratificat aşa cum s-a considerat anterior, în momentul redactării 
raportului de diagnostic), depunerea arheologică fiind semnificativ perturbată de 

                                                      
22 Studiul arhezoologic al materialului faunistic provenit din situl Aurel Vlaicu-Obreza este 
în desfășurare, fiind realizat de către dr. Adrian Bălășescu și dr. Valentin Radu, din cadrul 
Secției de Investigații a Muzeului Național de Istorie a Românei, cărora le mulțumim și pe 
această cale pentru demersul lor. 
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intervenţii antropice recente (o fostă livadă şi un sistem de irigaţii cu elemente sub-
terane); observaţiile stratigrafice şi materialul arheologic descoperit (preponderent 
ceramică) nu susţin ipoteza, formulată prin studiul de diagnostic din toamna anului 
2011, conform căruia situl ar fi unul pluristratificat, cu niveluri de locuire aparţinând 
sfârșitului epocii bronzului şi perioadei timpurii a primei epoci a fierului23. 
Recunoaşterea pe teren efectuată la nord şi sud de traseul viitoarei autostrăzi, pe de o 
parte în zona dintre traseul auto-străzii A1 şi actualul traseu al lui DN7, respectiv 
zona livezii şi terenurilor agricole aflate la sud de traseul autostrăzii, coroborate cu 
observaţiile stratigrafice şi planul general al descoperirilor din porţiunea cercetată a 
sitului au oferit indicii semnificative privind faptul că vestigiile staţiunii preistorice 
de la Aurel Vlaicu-Obreza există și în afara perimetrului investigat prin cercetări 
arheologice preventive de amploare în vara anului 2012. 

5. Concluzii preliminare 
Analiza preliminară a materialului arheologic descoperit (ceramică, piese 

de metal şi resturi faunistice) arată faptul că, din punct de vedere cronologic, 
această staţiune preistorică se datează, foarte probabil, în perioada de la finalul 
epocii bronzului și începutul celei a fierului (Bz C/D – Ha A1, sec. XIV/ XIII–XII 
îHr), fiind de subliniat asocierea unor elemente caracteristice culturii Noua (ca de 
exemplu ceşti cu buton, omoplaţi crestaţi) (Fig. 9, 12, 16, 17) cu materiale 
hallstattiene timpurii (precum cele din orizontul cu ceramică neagră cu decor cane-
lat) (Fig. 10, 11/5–6, 16, 17), atât în stratul de cultură (destul de perturbat însă de 
intervenţii antropice moderne), cât şi în cadrul unora dintre complexe.  

 
Fig. 9. Fragmente ceramice de tip Noua:  

1–2. CPL 120; 3. CPL 015; 4. CPL 012; 5. CPL 048. 

În ceea ce priveşte contextul arheologic general al sitului, este de subliniat, 
încă o dată, faptul că nivelurile superioare ale depunerii arheologice şi configuraţia 
terenului au fost semnificativ perturbate de livada de pomi fructiferi şi conductele de 
aducţiune ale sistemului de irigaţie care au existat aici în ultimele 3–4 decenii. Prin 
urmare încadrarea cronologică propusă – având caracter de ipoteză de lucru, în con-
textul procesării preliminare post-săpătură a materialului arheologic – pentru acest 
sit se bazează, în special, pe asocierile de material din complexe (considerate ca şi 
contexte certe) (Fig. 16, 17) şi nu pe materialul descoperit în nivelurile arheologice 
(nivelul 2 şi nivelul 3, vezi supra).  
                                                      
23 Vezi supra n. 18. 
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Fig. 10. Fragmente ceramice cu decor canelat: 1–2. CPL 012; 

3. CPL 001; 4–7. CPL 097; 8–11. CPL 051; 12. CPL 041; 13. CPL 013. 

Există însă o serie date preliminare care indică faptul că situl de la Aurel 
Vlaicu-Obreza ar putea constitui una dintre cele mai vestice staţiuni arheologice în 
care este documentată existenţa unor materiale caracteristice ale culturii Noua24, 
coroborat cu o serie de indicii noi privind o evoluţie târzie a unor elemente tardive 
ale acestei culturi în zona vestică / sud-vestică a Transilvaniei şi contemporaneita-
tea acestora cu elemente specifice perioadei Hallstatt-ului timpuriu (orizontul cu 
ceramică neagră cu decor canelat)25. Prin urmare, chiar şi în acest stadiu prelimi-
nar al analizei post-săpătură, situl de la Aurel Vlaicu-Obreza oferă argumente în 
sprijinul ipotezei formulate anterior de o serie de cercetători ai domeniului referitor 
la un anumit “sincronism” între finalul culturii Noua (o eventuală fază a III-a) şi 
începuturile primei epoci a fierului (Hallstatt-ului timpuriu), caracterizate inclusiv 

                                                      
24 Florescu, 1991, p. 101, nr. 394 (Petreşti, jud. Alba); p. 118, nr. 488 (Sibişeni–Vințu de Jos, 
jud. Alba); p. 123, nr. 518 (Șoimuş, jud. Hunedoara); p. 126-127, nr. 534-535 (Tărtăria, jud. 
Alba); p. 142, nr. 595 (Vințu de Jos, jud. Alba). Este de remarcat că unul dintre cele mai ves-
tice puncte cunoscute cu material tipic culturii Noua este cel de la Șoimuş (jud. Hunedoara); 
acestuia i se adaugă o serie de descoperiri din cuprinsul Culoarului Orăştiei, precum şi din zona 
Alba Iulia–Sebeş. De asemenea, pentru alte descoperiri de tip Noua în zona vestică a Transil-
vaniei vezi Ciugudean, 2010, p. 159-160. 
25 László, 2001, p. 325; Ciugudean, 2010, p. 163. 
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prin ceramică canelată, pentru spaţiul vestic şi sud-vestic al României26. Desigur, 
toate acestea reprezintă pentru moment numai ipoteze de lucru, care urmează să fie 
validate sau nu odată cu finalizarea procesării post-săpătură a materialelor şi date-
lor colectate cu prilejul cercetării unei părţi a sitului27, dar şi de alte cercetări viitoare 
în cadrul sitului arheologic Aurel Vlaicu-Obreza. 

 
Fig. 11. Vase ceramice: 1. Profil magistral nordic al S V; 

2. CPL 111; 3. CPL 081; 4–7. CPL 056. 

                                                      
26 Ciugudean, 2010, p. 163-165, 172 (inclusiv cu bibliografia mai veche referitoare la această 
problematică); p. 184, fig. 4. 
27 Publicarea monografică a rezultatelor cercetărilor arheologice preventive efectuate în anul 
2012 în cadrul sitului Aurel Vlaicu-Obreza este preconizată pentru anul 2015. 
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Fig. 12. Piese din os prelucrat. 

 
Fig. 13. Rotițe de car miniatural. 

 
Fig. 14. Material litic (unelte și forme de turnare). 

 
Fig. 15. Piese din bronz (ace, pumnal, cuțitaș). 
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Fig. 16. Dispunerea materialului arheologic. 

 
Fig. 17. Ceramică de tip Noua și ceramică decorată cu caneluri. 
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