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ARTEFACTE DIN MUNȚII ORĂȘTIEI AFLATE ÎN 
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POPULARĂ DIN ORĂȘTIE 
 
 

Adrian Cătălin Căsălean* 
 
 
* Muzeul Civilizației Dacice și Romane, Deva; adicasalean@yahoo.co.uk 
 
 
Abstract. The present paper aims to contribute to the archaeological literature regarding the 
small finds from the second Iron Age by analysing a series of artefacts rediscovered in the 
inventory of the Museum of Ethnography and Folk Art from Orăștie. The current pieces are 
characterized by a wide range of functional categories, consisting from: weapons, horse bits, 
coins, bronze vessels, bodily ornaments and weights. Their exact context of discovery is cur-
rently unknown, thus making any detailed interpretations difficult. Although, the writing of 
the package of one of the pieces indicates that, at least that piece was discovered within the 
site from Sarmizegetusa Regia. In the absence of a clear archaeological context the analysis 
of the objects published in the current paper contributes, from the statistic point of view, to 
the wide range of artefacts discovered in the Orăștie Mountains.  
 
Keywords: Orăștie Mountains, Second Iron Age, Museum from Orăștie, situlae, horse bits, 
                   pondus, spearhead Dacian, Mediterranean. 
 
 

1. Introducere 
Muzeul de Etnografie și Artă Populară din Orăștie dispune de o vastă colecție 

de patrimoniu mobil etnografic și arheologic. De la înființarea sa în anul 1956, muzeul 
și-a îmbogățit constant colecția, fiind adăugate din diverse donații, artefacte antice pro-
venite din castrul de la Cigmău, Germisara, cetatea de la Ardeu și diverse obiecte din 
mai multe stațiuni arheologice situate în Munții Șureanu, cunoscuți în literatura de 
specialitate drept Munții Orăștiei1. Dintre artefactele inventariate și aflate în depozitul 
muzeului orăștian, se remarcă un lot de piese, redescoperite în cadrul colecției de mate-
riale antice a muzeului, ce fac subiectul acestui studiu. Proveniența fiecărui obiect și 
data la care a fost descoperit acest lot de artefacte sunt incerte. Cu toate acestea o nota-
ție pe ambalajul unei piese indică, pentru artefactul în cauză, spre situl Sarmizegetusa 
Regia de la Grădiștea Muncelului. Artefactele din cadrul acestui lot se bucură de o diver-
sitate morfologică, materială, tipologică și cronologică. Pornind de la această observație, 
prezentarea artefactelor va ține cont tocmai de aceste criterii în cadrul analizei. Sco-
pul principal al acestui demers fiind, punerea în circuitul științific a unor artefacte, care 
pot contribui cel puțin din punct de vedere statistic și tipologic, la gama largă de obiecte 

                                                      
1 Ferencz, 2017, p. 137; Iliescu, Istrate, 1974, p. 323-235. 
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antice descoperite în Munții Orăștiei. 

2. Descrierea pieselor  
Prima piesă descrisă în cadrul acestui studiu este un pond realizat din bronz 

(Fig. 1.1). Pe suprafața ambalajului în care a fost depozitată piesa se poate distinge o 
notație a locului de descoperire. Este foarte probabil ca acest pond să fi fost descoperit 
în cadrul sitului de la Grădiștea de Munte, recuperat de pe suprafața uneia din terasele 
locuite în antichitate ale sitului. Pondul este de formă sferoidală ușor alungit în zona 
polului de suspendare, prevăzut cu o urechiușă atașată corpului sferic. Atât urechiușa, 
cât și corpul sferic al pondului au fost realizate din bronz, care prezintă zone poroase 
de coroziune. De asemenea, urechiușa artefactului este mai îngustă în zona superioară, 
probabil datorită utilizării îndelungate. Artefactul cântărește 76,6 de grame în starea 
actuală de conservare, fiind apropiată de greutatea unui quadrans = 3 uncii = 81,86 g2. 
Astfel de ponduri au fost descoperite în Munții Orăștiei la Grădiștea de Munte3 și Cos-
tești-Cetățuie4, fiind realizate din plumb și gresie, prevăzute cu o urechiușă de suspen-
dare realizată din fier. Cu toate acestea diferențierea pondurilor în funcție de materialul 
din care au fost realizate nu este suficient de relevantă, punându-se accent în cadrul 
literaturii de specialitate asupra observaților legate de morfologia și greutatea obiec-
tului5. Din punct de vedere funcțional, ponduri asemănătoare cu cel descris în acest 
studiu, au fost folosite în cadrul unor cântare "rapide" (schnellwaagen). Din punct de 
vedere cronologic, astfel de cântare au fost folosite în lumea romană din a doua jumă-
tate a sec. I îHr. De asemenea, descoperirile monetare de la nord de Dunăre sugerează 
cunoașterea sistemului ponderal roman de către autohtoni pe toată durata secolului I 
dHr6. 

Un alt artefact redescoperit în depozitul muzeului din Orăștie este un ataș de 
situlae (Fig.1.2). Acesta a fost realizat din bronz, prevăzut la extremități cu doi delfini 
afrontați, sumar stilizați. Partea centrală a piesei cuprinde o reprezentare în relief al 
unui motiv vegetal. În partea superioară, sub inel, artefactul a fost prevăzut cu o protu-
beranță rectangulară, care nu s-a păstrat. Patina obiectului este de calitate, având urme 
minore de coroziune. Astfel de atașuri de situlae au mai fost descoperite în cadrul ori-
zontului dacic, prezentul artefact făcând parte din tipul Costești-Tilișca, mai exact sub-
tipul Tilișca, datorită extremităților libere7. Un ataș asemănător a fost descoperit în 
situl eponim tipului. Din punct de vedere cronologic situlae de tip Tilișca aparțin pri-
mei jumătăți a secolului I îHr, având origini necunoscute deocamdată în cadrul litera-
turii de specialitate8. 

În cadrul lotului de la Orăștie se mai regăsește un artefact din bronz în forma 
unui picioruș cel mai probabil provenind de la un vas din bronz (Fig.1.3). Artefactul 

 

                                                      
2 Gheorghiu, 2004, p. 76. 
3 Gheorghiu, 2001, p. 191. 
4 Gheorghiu, 2004, p. 75. 
5 Lang, 1964, p. 24. 
6 Gheorghiu, 2001, p. 194. 
7 Rustoiu, 2005, p. 59. 
8 Rustoiu, 2005, p. 59. 
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prezintă o zonă de desprindere cu profil ovoidal, care în partea inferioară se îngustează 
sub aspectul unui triunghi rotunjit. Pe suprafața piciorușului se pot observa o serie de 
incizii paralele, care creează aspectul unui membru de animal. Vase din bronz prevăzute 
cu piciorușe se regăsesc în cadrul vaselor de tip situlae, a bazinelor, lighenelor, caza-
nelor și a vaselor de tip krater9. Cu toate acestea, o analogie exactă pentru piesa în cauză 
nu a putut fi identificată, dat fiind decorul și morfologia piesei realizate într-o manieră 
schițată, comparativ cu cele regăsite la tipurile menționate anterior. Cel mai probabil, 
prezentul artefact provine de la o cupă de tipul Tassinari M1220, situlae de tip Tassi-
nari X1912, sau de la un krater Y1100 realizate în mediul provincial roman10.  

Cel de-al patrulea artefact este o verigă cu noduri realizată din bronz, cu o stare 
bună de conservare dezvoltând o patină nobilă (Fig. 1.4). Piesa, de mici dimensiuni, 
a fost prevăzută cu grupuri de câte trei noduri dispuse distanțat la intervale uniforme. 
Din punct de vedere tipologic, veriga din depozitul de la Orăștie se încadrează în tipul 2, 
după Aurel RUSTOIU11 și grupei 2b, subvarianta 2b1, conform lui Ioan GLODARIU12. 
Verigile cu noduri sunt larg răspândite în cadrul orizontului celtic, scordisc și dacic, 
fiind utilizate din Hallstatt-ul final până în La Tène-ul D13. Veriga prezentată anterior, 
se aseamănă cu exemplare descoperite la Costești14, Piatra Craivii15 sau Sighișoara-
Wietenberg16, ultima fiind datată în sec. I îHr. În cadrul literaturii de specialitate, ast-
fel de piese au fost privite drept obiecte multifuncționale, fiind considerate în funcție 
de dimensiuni: inele, brățări, substitute de catarame, obiecte folosite la atârnarea ele-
mentelor decorative pe centuri, obiecte necesare suspendării ofrandelor în temple sau 
piese de harnașament17.  

Alte descoperiri realizate din bronz sunt două monede (Fig. 1.6‒7), cu urme 
evidente de uzură și puternic corodate fiind acoperite de un strat omogen de oxid ver-
zui de cupru. Pornind de la reprezentările de pe aversul și reversul monedelor, acestea 
sunt emisiuni histriene de tipul "Apollo"18. Aversul primei monede (Fig.1.6) reprezintă 
bustul zeului, cu cunună de lauri, orientat spre dreapta. De asemenea, în partea inferi-
oară a aversului se distinge o contramarcă circulară, care îl reprezintă pe Helios. Iar 
pe revers se poate observa acvila situată deasupra delfinului, ambele făpturi fiind orien-
tate spre stânga, deasupra lor fiind inscripționat IΣTPI. Greutatea acestei monede este 
de 4,1 g, fiind circulară, cu un diametru de 1,9 cm.  

Cea de-a doua monedă (Fig.1.7), a cărui uzură și stare de conservare este sem-
nificativ mai precară în comparație cu precedenta, prezintă pe avers figura lui Apollo, 
cu cunună de lauri, orientat spre dreapta, fiind vizibilă o contramarcă circulară cu repre-
                                                      
9 Tassinari, 1993; Eggers, 1951.  
10 Tassinari, 1993, p. 166, 335, 344. 
11 Rustoiu, 1996, p. 106. 
12 Glodariu, 1984, p. 63-80. 
13 Rustoiu, 1996, p. 106-107. 
14 Rustoiu, 1996, p. 291, fig. 55/7. 
15 Rustoiu, 1996, p. 292, fig. 56/7. 
16 Rustoiu, 1996, p. 293, fig. 57/5; Rustoiu, 1996, p. 107. 
17 Rustoiu, 1996, p. 107. 
18 Dima, 2018, p. 52-54; Găzdac, 2018, p. 56-58. 
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zentarea lui Helios, amplasată în dreapta axului central al piesei. Pe revers se poate 
observa acvila, sub care probabil era reprezentat și delfinul. În partea inferioară a rever-
sului se poate distinge inscripția M…Ξ. Această monedă are greutatea de 3,9 g și un 
diametru de 2 cm. 

În zona munților Orăștiei astfel de descoperiri monetare au mai fost înregistrate 
atât în cadrul unor descoperiri întâmplătoare, cât și în cazul unor contexte arheologice19. 
La Călan și Costești au fost descoperite două depozite monetare, care aveau în com-
ponență monede histriene de tipul "Apollo". Monedele histriene menționate din depo-
zitul de la Costești-Cetățuie, depuse într-un context sacru, au fost emise între 170 și 
70 îHr. Cu toate acestea, contextul de descoperire, observații asupra contramărcilor 
și cadrului istoric al perioadei sugerează depunerea acestora în cadrul depozitului în 
a doua jumătate a sec. I îHr20.  

O altă componentă a lotului de la Orăștie este un vârf de lance din fier (Fig. 
2.1). Starea de conservare este precară, fiind puternic corodată, iar vârful lipsește. Di-
mensiunile păstrate ale piesei sunt următoarele: lungimea totală este de 37,6 cm, din 
care tubul de în mănușare este de 13 cm, iar lungimea lamei este de 24,6 cm, lățimea 
maximă a lamei este de 5,5 cm, iar diametrul tubului de înmănușare este de 2 cm; gro-
simea peretelui tubului de în mănușare este de 0,3 cm. Lama vârfului de lance este de 
formă triunghiulară și romboidal în secțiune, prevăzută cu o nervură centrală. Tubul 
de înmănușare este circular în secțiune, prevăzut cu două decupaje paralele în partea 
inferioară. Astfel de vârfuri de lance sunt comune în cadrul La Tènului târziu, fiind 
adesea descoperite în contexte funerare sau descoperiri întâmplătoare. Din punct de 
vedere tipologic, prezenta lance se încadrează în tipul 2.1 al tipologiei vârfurilor de 
lance întocmite de Ivan DRNIĆ21. Exemplare similare au fost descoperite în contexte 
funerare la Belgrad-Karaburma sau în cadrul sitului de la Hunedoara-Grădina Caste-
lului22. Din punct de vedere cronologic, piesele de la Belgrad-Karaburma se încad-
rează în LT D1, iar contextul funerar de la Hunedoara se încadrează în LT C2-D23. 
Printre artefactele din fier aflate în depozitul de la Orăștie se numără și o coasă din fier 
(Fig. 2.2). Dimensiunile păstrate ele piesei sunt următoarele: lungimea lamei este de 
34,8 cm, lățimea este de 3,8 cm, iar tija de fixare are înălțimea de 2,5 cm. Cur-bura 
lamei este puțin accentuată, fiind îndreptată în zona dinspre tija de fixare. Artefac-tul se 
află într-o stare avansată de corodare, fiind conservat sumar. Astfel de unelte au fost 
descoperite și în alte situri ce aparțin orizontului dacic, piesa de față încadrân-du-se în 
tipul I descris de Ioan GLODARIU și Eugen IAROSLAVSCHI24. Astfel de unelte 
dispun de o datare largă, fiind atribuite secolului I dHr, întâlnite atât în orizontul dacic, 
cât și în cel celtic25.  

                                                      
19 Găzdac, 2018, p. 58. 
20 Găzdac, 2018, p. 59-60. 
21 Drnić, 2015, p. 116-117. 
22 Drnić, 2015, p. 117; Rustoiu, 2008, p. 146, fig. 72/1. 
23 Rustoiu, 2008, p. 142. 
24 Glodariu, Iaroslavschi, 1979, p. 73. 
25 Glodariu, Iaroslavschi, 1979, p. 73; Glodariu, Iaroslavschi, 1979, fig. 32/1. 
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Din lotul de la Orăștie provin o serie piese de harnașament printre care se numă-
ră: o zăbală întreagă, o atârnătoare în forma literei omega, ambele realizate din fier și o 
rotiță din bronz prevăzută cu patru protuberanțe conice (Fig. 1.5; 2.3‒4). 

Zăbala păstrată integral (Fig. 2.3) este compusă din psalii masive în forma li-
terei S aplatizate la centru, unde a fost aplicat un orificiu necesar joncțiunii cu muș-
tiucul. Capetele psalilor sunt de asemenea aplatizate, cel din dreptul barei transversale 
(Kinnstange), fiind prevăzut cu un orificiu, iar extremitatea inferioară a fost prelucrată 
în forma unui cârlig, a cărui terminație nu s-a păstrat. Muștiucul a fost torsadat, iar bara 
transversală a fost realizată în forma literei omega. La capătul barei transversale se 
poate observa un fragment dintr-o atârnătoare în forma literei omega (omegaförmoigen 
Trensenanhänger). Zăbala este într-un stadiu avansat de corodare și puternic defor-
mată, lățimea actuală la nivelul muștiucului fiind de 9,5 cm, iar lungimea psalilor este 
de 17 cm. În cadrul tipologiei stabilite de I. Glodariu și E. Iaroslavschi, zăbalele în 
formă de S cu muștiucul torsadat și bară transversală în forma literei omega se încad-
rează în tipul I, cunoscute și sub denumirea de zăbale "tracice", datate în perioada cup-
rinsă de sec. I îHr și sec. I dHr, cu unele exemplare ce se încadrează doar în sec. I dHr26. 
De asemenea, acest tip de zăbală se încadrează și în tipologia lui W. M. Werner, la 
tipul XVII. fiind destul de răspândit în contextul cetăților și așezărilor din sud-vestul 
și centrul Transilvaniei. Din punct de vedere cronologic, pe baza informațiilor contex-
tuale, acest tip de zăbală se încadrează în sec. I îHr având posibilitatea unei utilizări 
mai îndelungate până la începuturile veacului următor27.    

Cea de-a doua piesă (Fig. 2.4), atârnătoarea în forma literei omega, realizată 
din fier, datorită stării de conservare poate fi încadrată mai exact cronologic și tipolo-
gic. Extremitatea piesei se prezintă sub o formă rectangulară. Aceasta a fost prevăzută 
cu un orificiu la bază pentru a putea fi agățată de bara transversală. Atașat de atârnă-
toare se remarcă o piesă de fier compusă din două plăcuțe rotunjite la un capăt formând 
un orificiu și unite printr-un nit. Astfel de atârnătoare s-au observat în cadrul litera-
turii de specialitate ca fiind părți componente a mai multor tipuri de zăbale, printre 
care se numără și cea prezentată anterior. O analogie perfectă a piesei în cauză a fost 
descoperită la nord de Dunăre, în zona Porților de Fier, probabil dintr-un context ce 
aparține grupului Padea-Panagjurski Kolonii28. 

Cea de-a treia piesă de harnașament (Fig. 1.5) a fost realizată sub forma unei 
roți prevăzute cu 4 spițe și osie amplasată puțin descentrat în cadrul descris de roată. 
De asemenea, partea interioară a piesei prezintă patru protuberanțe conice amplasate 
la joncțiunea dintre spițe și roată. Artefactul este masiv, produs din bronz ce prezintă 
o patină nobilă având o spiță și un segment al roții secționate. Diametrul roții este de 
7,9 cm, diametrul exterior al osiei fiind de 2,4 cm, iar diametrul interior al aceluiași 
element este de 0,9 cm. Astfel de piese sunt cunoscute în cadrul orizontului dacic fiind 
descoperite atât în interiorul arcului Carpatic cât și în exteriorul acestuia. Piesa în cau-
ză se încadrează, din punct de vedere tipologic, în tipul VIII a lui W. M. Werner. Din 

                                                      
26 Glodariu, Iaroslavschi 1979, p. 124-126 
27 Rustoiu 2002, p. 16 
28 Spânu, 2003, p.2, fig. 6. 
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punct de vedere cronologic, astfel de elemente de harnașament aparțin perioadei cuprin-
se între a doua jumătate a sec. II îHr și prima jumătate a sec. I îHr29. 

3. În loc de concluzii 
Artefactele prezentate se caracterizează printr-o diversitate materială, funcțio-

nală și tipologică, încadrându-se cronologic între a doua jumătate a sec. II îHr și sec. 
I dHr. Prezența unor artefacte ca piesele de harnașament și vârful de lance în contextul 
aceluiași lot de descoperiri sugerează totodată posibilitatea ca piesele menționate să fi 
fost asociate în cadrul aceluiași context, similar celui funerar de la Călan, spre exem-
plu30. De asemenea, piesele din bronz ‒ pondul, atașul de situlae și piciorul de vas ‒, 
datorită observațiilor cronologice, tipologice și presupusa zonă de descoperire pot fi 
considerate ca fiind importuri mediteraneene, asemenea altor descoperiri de acest tip 
înregistrate în cuprinsul orizontului dacic. 

Diversitatea funcțională a pieselor sugerează mai cu seamă colectarea lor din 
mai multe locuri, fiind reunite ulterior și depozitate în cadrul muzeului din Orăștie. 
Cunoașterea locului de proveniență a unuia dintre artefacte poate indica proveniența 
lotului în cadrul siturilor care aparțin orizontului dacic situate în Munții Orăștiei. Cu 
toate acestea, observația menționată anterior trebuie tratată cu rezervele de rigoare, lip-
sa contextului împiedicând o interpretare detaliată a obiectelor.  

* 
*     * 

This work was supported by a grant of Ministry of Research and Innovation, CNCS- 
UEFISCDI, project number PN-III-P4-ID-PCE-2016-0353, within PNCDI III. 
  

                                                      
29 Werner, 1988, p. 48-49, Taf. 24/172. 
30 Rustoiu, 2002, p. 47-55. 
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