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Introducere
Articolul îşi propune prezentarea principalelor rezultate obţinute în urma
cercetărilor arheologice desfăşurate în apropierea localităţii Rapoltu Mare, în
perioada 2013–2015, în punctul La Vie. Cercetarea fost posibilă ca urmare a
parteneriatului existent între Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva şi
Archaeotek Canada1. Metodologia de abordare a sitului, într‑o primă etapă, a
constat în efectuarea unor periegheze, urmate apoi de sondaje de diagnostic,
iar ulterior au fost deschise suprafeţe. Scopul iniţial al proiectului de cercetare
fiind acela al determinării evoluţiei construcţiei de tip villa rustica, identificată
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arheologic la finalul secolului trecut, cu toate că semnalările acesteia erau mult
mai vechi (sfârşitul secolului al XIX‑lea).

Localizarea sitului
În partea de nord‑vest a satului Rapoltu Mare, pe a doua terasă a râului
Mureş, la o distanţă de 1,5 km faţă de malul drept al acestuia şi la aproximativ
440 m nord de drumul interjudeţean 107A, se găseşte obiectivul arheologic cu
toponimul La Vie2. Situl poate fi localizat în partea de nord‑vest a Culoarului
Orăştiei, în sudul Munţilor Metaliferi, la circa 1,5 km în amonte de zona de
confluenţă a Streiului cu Mureşul şi la aceeaşi distanţă de neck‑ul vulcanic al
Măgurii Uroiului3 (Pl. I/1–2).
Aspectul actual al terasei pe care se află situl de la Rapoltu Mare‑La Vie a
fost influenţat în primul rând de factorul antropic, dovadă fiind urmele locuirilor preistorice identificate pe cuprinsul sitului, dar mai ales a construcţiilor
de epocă romană care au modificat în timp geomorfologia terenului, partea de
vest fiind mai înaltă, iar cea de est mai joasă. Terasa urcă lin dinspre vest, pentru
ca, ulterior, să cunoască o coborâre înspre sud, către botul acesteia. La răsărit,
aceeaşi formă de relief prezintă o cădere puţin mai pronunţată.
Câţiva factori naturali au creat premise favorabile pentru habitatul
comunităţilor umane pentru o perioadă îndelungată în locul numit de
localnici La Vie, iar aici i‑am enumera pe cei geografici cum sunt expunerea
aproape totală a terasei la lumina solară, vizibilitatea foarte bună înspre lunca
Mureşului, dar şi geologici, prezenţa unor materii prime cum ar fi şisturile,
cuarţitele, andezitele şi travertinele (calcare). Existenţa unor surse de apă în
imediata vecinătate, a unor văi şi izvoare cu un debit relativ constant, dintre
care unele chiar carbogazoase, pot fi argumente pentru rolul jucat de resursele
naturale în întemeierea unor aşezări. Totodată, prezenţa mai multor cavităţi
carstice în proximitatea sitului, dintre care cea mai apropiată se află în partea
de nord, au crescut considerabil potenţialul habitatului uman pe cuprinsul
terasei, fiind astfel optimă pentru locuirile din aproape orice perioadă (Pl. I/2,
XVI/1–4).

Scurt istoric al cercetărilor
Una dintre primele semnalări ale sitului La Vie, de pe teritoriul localităţii
Rapoltu Mare, este în legătură cu descoperirile efectuate de Téglás Gábor în
via lui Dénes Györfy unde, în cursul anului 1884, au fost identificate materiale
arheologice aparţinând epocii romane, fapt care i‑a determinat pe unii autori,
2
3

   Coordonate GPS: latitudine N: 45° 51’ 58.8’’, longitudine E: 23° 3’ 49.9’’, altitudine: 214 m.
   Badea, Buza, Cîndea 1987, 360; Badea, Mărculeţ 2012, 305; Mărculeţ 2013, 9, 13, fig. 4.
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mai târziu, şi pe baza altor argumente, să presupună existenţa unei construcţii
de tip villa rustica4.
Tot în literatura arheologică au mai fost efectuate menţiuni ale unor piese
epigrafice şi sculpturale de epocă romană descoperite între localităţile Rapoltu
Mare şi Uroi, în acelaşi timp semnalându‑se şi existenţa unor materiale de
construcţie aparţinând aceluiaşi moment cronologic5.
În toamna anului 1999 s‑a practicat un sondaj pentru verificarea informaţiilor din bibliografia mai veche, pe marginea terasei cu toponimul La Vie6.
Rezultatele au oferit o cantitate semnificativă de artefacte specifice secolelor
II–III p. Chr. (ceramică romană, fragmente de terra sigillata, obiecte din
fier şi sticlă etc.) şi, în acelaşi timp, au pus în evidenţă existenţa unui zid în
jurul căruia au fost surprinse stratigrafic materiale caracteristice arhitecturii
romane provinciale, cum sunt blocurile de piatră prelucrate, cărămizi, ţigle,
olane, totodată sondajul relevând şi câteva piese ceramice specifice evului
mediu7.
Cele mai recente cercetări au avut loc în intervalul 2013–2015 şi au constat
în evaluarea potenţialului arheologic al terasei de aici, atât prin sondaje de
diagnostic, cât şi prin cercetări arheologice sistematice a căror principale
rezultate ne propunem să le prezentăm în rândurile următoare8.

Metodologia de abordare a sitului
Terasa pe care este amplasat situl a fost abordată în campania din vara anului
2013, prin patru sondaje de diagnostic arheologic (C1, C2, C3 şi C4), majoritatea trasate în partea sudică, înspre marginea acestei forme de relief (Pl. II,
III/1–4). În timpul cercetărilor desfăşurate în anul 2014 a fost deschisă o unitate
de cercetare SpI, împărţită în patru secţiuni (S1, S2, S3 şi S4) cu suprafeţe de
4 × 4 m, despărţite de martori intermediari cu lăţimea de 1 m (Pl. II, IV/1–2).
Aceeaşi suprafaţă (SpI) a fost extinsă în anul următor (2015) spre sud şi est cu
un număr de alte patru secţiuni (S5, S6, S7 şi S8) de aceleaşi dimensiuni (Pl. II,
XXI/1–2).

   Téglás 1902, 150; Mitrofan 1974, 45; Bălos 2001, 17; Oltean 2007, 125; Luca 2008, 137–138,
nr. 328/2a.
5
   Russu 1968, 102, nota 7; TIR L 34, 95; Tudor 1968, 128; Mărghitan 1974–1975, 41; IDR
III/3, 207–209, 213.
6
   Sondajul arheologic a fost realizat în via lui Octavian Josan, locul purtând denumirea de
Prijman (Bălos 2001, 17).
7
   Bălos, Ţuţuianu 2000, 80, nr. 114; Bălos 2001, 17; Luca 2008, 137–138, nr. 328/2a.
8
  Băeştean et alii 2015a, 121–122; Băeştean et alii 2016, 67–68.
4
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Rezultatele cercetărilor arheologice
Diagnosticul arheologic (2013)
Prima campanie, demarată în vara anului 2013, şi‑a propus evaluarea potenţialului arheologic al terasei înalte, aflate în hotarul vestic al satului Rapoltu
Mare. Pentru verificarea informaţiilor oferite de către Téglás Gábor la începutul
secolului al XX‑lea, conform cărora în locul numit La Vie ar fi funcţionat în
perioada romană o villa9, am început cercetarea prin realizarea unor sondaje
arheologice pe buza sudică a terasei, precum şi în interiorul acesteia.
Casetele: C1/2013 (2 × 3,5 m; est‑vest) şi C3/2013 (2 × 4 m; nord‑sud).
Caseta C1 a fost amplasată în marginea sudică a terasei de la Rapoltu Mare‑La
Vie, iar la 0,5 m vest de această unitate de cercetare a fost poziţionată caseta
C3. La final, prin demontarea martorului dintre ele, s‑a obţinut o suprafaţă
de cercetare extinsă, având forma literei „L”, prin care s‑a reuşit punerea mai
bine în evidenţă a situaţiei arheologice surprinse în această zonă (Pl. III/1).
Întreprinderea sondajelor de diagnostic arheologic au relevat zidul de incintă
de pe buza sudică a terasei ocupate de locuirea romană. Zidul, denumit Z1,
este orientat pe direcţia est‑vest, fiind dezvelit pe o lungime de 6,40 m. Z1 se
păstrează la nivel de fundaţie, aceasta fiind constituită dintr‑un amestec de
pietre, de dimensiuni relativ mici, din calcar şi andezit, legate cu mortar alb.
Fundaţia, adâncă de 0,50 m, are o lăţime de 0,75 m şi se termină în partea
superioară cu un pat de aşteptare de mortar, pe care s‑au păstrat doar sporadic
urme ale elevaţiei, formată (atât cât se păstrează) din lespezi late din calcar local
(Pl. III/2). În interiorul incintei (la nord de zidul Z1), la o adâncime de aproximativ 0,35 m, a fost documentat arheologic nivelul de călcare roman, constituit
dintr‑o curte pavată cu bucăţi de calcar local.
Şanţul de fundare al lui Z1 a fost săpat până într‑un strat de pământ gălbui,
dens, nivel în care au fost identificate materiale ceramice aparţinând primei
epoci a fierului şi neoliticului timpuriu, precum şi fragmente litice cioplite.
Casetele au fost săpate până la o adâncime de 1,2 m, acolo unde a apărut un
nivel de sol galben, dens, bogat în concreţiuni calcaroase, steril din punct de
vedere arheologic.
Caseta: C2/2013 (2 × 2 m). Această unitate de cercetare a fost amplasată
în interiorul terasei, la aproximativ 12 m nord faţă de C1. Caseta C2 a scos
la lumină marginea estică a unei clădiri, delimitate de un zid (Z2) din calcar
local, orientat nord‑sud, dărâmat până la nivelul fundaţiei încă din perioada
romană (Pl. III/3). Z2 a fost surprins parţial în profilul vestic al casetei, cea
mai mare parte a acesteia punând în evidenţă un nivel de dărâmătură, datorată
incendierii clădirii din care făcea parte Z2. Nu cunoaştem lăţimea zidului Z2,
9

   Téglás 1902, 150.
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însă s‑a putut determina faptul că dispunea de o fundaţie adâncită cu 0,50 m
de la nivelul roman de călcare. Fundaţia era constituită din fragmente de calcar
local, legate cu mult mortar alb. Clădirea în discuţie a fost distrusă de o incendiere puternică, în vecinătatea ei fiind descoperit mult cărbune, urmele unor
bârne arse, materiale de construcţii (piatră, cuie din fier, ţigle şi olane) calcinate,
precum şi artefacte cu vădite urme de ardere (fragmente ceramice glazurate)
(Pl. XX/1–4), resturi osteologice, o monedă din bronz (Pl. XX/5) şi un stylus
din fier (Pl. XIX/2). După distrugerea amintită, clădirea nu a mai fost refăcută,
deasupra dărâmăturii fiind amenajat un strat bătătorit de pământ, care a reprezentat nivelul de călcare pentru curtea din cea de a doua fază de funcţionare
a vilei. Sub depunerile arheologice de epocă romană, la aproximativ 0,90 m
adâncime faţă de nivelul de călcare actual, au fost surprinse fragmente ceramice
şi litice aparţinând neoliticului timpuriu.
Caseta: C4/2013 (2 × 3 m; nord‑sud). Unitatea de cercetare a fost amplasată
la aproximativ 30 m vest faţă de caseta C2. Imediat sub nivelul arăturii a fost
identificată o aglomerare de cărămizi romane (ceea ce în campania din 2014 se
va dovedi a fi rezultatul spolierii unui pavaj de epocă romană), lângă care a fost
descoperit un inel din argint de factură medievală (Pl. XX/6). Toate acestea se
aflau din punct de vedere stratigrafic deasupra unui nivel compact de acoperiş
roman, format din ţigle şi olane întregi sau sparte pe loc (Pl. III/4). La finalul
campaniei din anul 2013, nivelul arheologic amintit a fost conservat, campaniile
următoare concentrându‑şi activitatea în acest sector al sitului cu un potenţial
arheologic sporit.
Cercetarea arheologică sistematică (2014–2015)
Începând cu anul 2014, cercetarea arheologică de la Rapoltu Mare‑La Vie a
devenit sistematică, zona vizată spre a fi cercetată fiind cea surprinsă în cadrul
casetei C4/2013 din campania precedentă. Astfel, în anul 2014 a fost trasată
suprafaţa SpI, cu dimensiunile de 9 × 9 m. SpI a fost împărţită în 4 secţiuni,
despărţite de un martor, sub formă de cruce, lat de 1 m. Secţiunile pătrate
(4 × 4 m), astfel obţinute, au fost numerotate S1, S2, S3 şi S4, începând din colţul
de nord‑est al suprafeţei SpI şi mergând crescător în sensul acelor de ceasornic
(Pl. IV/1–2). La începutul campaniei 2015, rezultatele cercetărilor arheologice
din anul anterior, precum şi rezultatele investigaţiilor non‑invazive au determinat extinderea suprafeţei SpI spre sud şi est, prin adăugarea unor noi secţiuni
cu dimensiuni de 4 × 4 m, dispuse după cum urmează: S5 a fost plasată la un
metru est faţă de S2, S6 a fost dispusă la un metru sud faţă de S5, S7 a fost trasată
la un metru spre vest faţă de S6 şi un metru spre sud faţă de S2, iar S8 a fost
amplasată la un metru vest faţă de S7 şi un metru sud faţă de S3 (Pl. II, XXI/1–2).
Secţiunea: S1/2014 (4 × 4 m). În S1, imediat sub nivelul arabil, a fost

278

descoperit un zid orientat pe direcţia est‑vest şi denumit Z3. Zidul prezenta o
fundaţie adâncă de 0,70 m şi lată de 0,65 m, constituită din bucăţi nefasonate
de andezit şi puţine fragmente tegulare, legate cu un mortar alb. În partea
superioară a fundaţiei a fost turnat un pat de aşteptare pentru elevaţie, din
mortar alb, gros de 2–3 cm. Prima asiză a elevaţiei se păstrează pe o lungime
de 1,20 m, fiind lucrată din bucăţi mari de andezit, dispuse sub forma a două
paramente, legate cu mortar alb, între care a fost adăugată o umplutură din
bucăţi mai mici, din acelaşi tip de rocă, înecate tot în mortar alb. Z3 nu dispune
de crepidă, lăţimea elevaţiei fiind astfel de 0,65 m. Ambele laturi ale zidului au
fost lucrate îngrijit, feţele exterioare ale pietrelor din paramente fiind nivelate
prin dăltuire, spre deosebire de celelalte feţe, care nu au fost cizelate. Spre sud
(spre partea interioară a clădirii), elevaţia lui Z3 este acoperită cu o tencuială
albă, groasă de 2–3 cm. În partea de vest, Z3 intră în martorul dintre secţiunile
S1 şi S4, continuând în cea din urmă. În partea de est, zidul Z3 se adosează
colţului unui alt zid (Z5), orientat nord‑sud, care iese din secţiunea S1 şi îşi
continuă traseul în secţiunea S2.
Z3 este zidul perimetral de nord al unei clădiri, care a fost surprinsă în toate
cele patru secţiuni cercetate în campania anului 2014, ale suprafeţei SpI. La sud
de Z3, la nivelul la care începe elevaţia acestuia, se conturează o podea din opus
signinum, care mai păstrează amprentele unui pavaj din cărămizi Am numit
această structură Cx 1 (Pl. V/1). Podeaua în cauză se regăseşte în toate cele
patru secţiuni ale suprafeţei SpI/2014 şi are o structură formată din mai multe
straturi. La baza ei, pământul nivelat a fost acoperit cu un strat compactat,
format din fragmente de calcar, puternic arse, amestecate cu piese tegulare (de
asemenea arse secundar) şi bucăţi de andezit. Peste acest prim nivel, gros de
aproximativ 10 cm, a fost turnat un strat de opus signinum, gros de 3–6 cm,
în care au fost fixate (cât timp mortarul era moale) cărămizi dreptunghiulare,
aşezate în rânduri paralele. Cărămizile de tip lidian (44 × 29 cm) se alternează
cu un tip special de cărămizi, concepute pentru a fi jumătăţi ale tipului mai sus
amintit (44 × 14 cm).
La nord de Z3, la o adâncime de 0,40 m (faţă de nivelul actual de călcare),
a fost identificată dărâmătura unui acoperiş, formată din ţigle şi olane întregi
sau sparte pe loc (Pl. V/1). La îndepărtarea acestui nivel, au fost recoltate
fragmente ceramice de mici dimensiuni, aparţinând atât epocii romane, cât
şi celei postromane (Pl. V/1). Sub acestea, la o adâncime de 0,50 m (faţă de
nivelul actual de călcare), a fost dezvelită o curte amenajată peste un nivel de
dărâmătură bine tasat. Nivelul de demolare, ce conţine fragmente tegulare cu
urme puternice de arsură, foarte bine mărunţite şi compactate, oase de animale
şi fragmente ceramice, a fost transformat în substrucţia noii curţi, substrucţie
în care a fost descoperită şi o fibulă cu genunchi, din bronz (Pl. XIX/1). Din

279

pavajul propriu‑zis al curţii s‑au păstrat doar câteva lespezi din calcar de dimensiuni reduse, iar în paralel cu Z3 şi adosat acestuia, un trotuar, gros de 10 cm şi
lat de 0,40 m, constituit din fragmente de andezit şi bucăţi de materiale tegulare,
bine compactate (Cx 2) (Pl. V/2).
Depunerea arheologică a nivelului din prima fază a vilei romane era sărac
în materiale, grosimea acestuia având 5–6 cm.
Sub nivelul roman din prima fază a vilei (curtea) a fost identificat un strat
arheologic brun deschis, dens la săpare, având aproximativ 0,30 m. Nivelul
aparţine mai multor etape ale preistoriei, mai cu seamă perioadei hallstattiene,
epocii bronzului şi eneoliticului, sporadic fiind descoperite şi fragmente
ceramice specifice neoliticului timpuriu, acestea din urmă părând a fi „rulate”.
Următorul nivel, brun închis, avea o grosime a depunerilor arheologice de
aproximativ 0,10‑0,20 m, fiind mult mai bogat în concreţiuni calcaroase şi în
bucăţi de rocă calcaroasă (travertin) cu diametrul de 1–2 cm. Cercetarea arheologică a relevat faptul că nivelul conţinea în special materiale ceramice, litice şi
pigmenţi de culoare cărămizie caracteristice neoliticului timpuriu, cu toate că
în timpul cercetărilor au fost observate şi câteva fragmente ceramice aparţinând
bronzului timpuriu, acestea probabil fiind antrenate şi prin gangurile unor
crotovine (Pl. IX/1–2).
În urma cercetărilor derulate în sectorul de sud‑vest al sitului s‑a observat
faptul că depunerile preistorice cele mai consistente din acest areal aparţin
neoliticului timpuriu şi epocii bronzului, dovada fiind şi descoperirea unor
complexe, a căror prezentare o vom efectua în rândurile următoare.
La o adâncime de 0,88‑0,90 m au fost conturate două complexe preistorice
numerotate Cx 3 şi Cx 4, iar la 1,10 m a fost sesizat conturul unei gropi – Cx 5.
Complexul Cx 3 a fost cercetat parţial, deoarece intra în profilul de vest şi
nord al secţiunii S1/2014, şi s‑a dovedit a fi o locuinţă parţial adâncită, de formă
posibil eliptică, aparţinând cel mai probabil unei etape finale a epocii bronzului
(Bz. D/Ha. A)10. Din locuinţa de tip adâncit s‑a cercetat o suprafaţă de aproximativ 2,10 × 1,40 m în careurile 2A, 3A–3B, 4A–4B, fundul complexului aflându‑se la 1,10 m faţă de nivelul actual de călcare (Pl. VI/1–2).
Umplutura complexului era una de culoare brună închisă cu pigmenţi de
culoare cărămizie şi neagră, de la chirpiciul şi cărbunele antrenate la interior.
În colţul de nord‑est a fost surprinsă o vatră de foc care prezenta două etape de
utilizare, documentate prin făţuielile amenajate cu pleavă şi lut care, în urma
arderii, au dobândit culoarea portocaliu‑gălbuie (Pl. VII/3). Între cele două
10
   Iniţial, complexul Cx 3 din S1/2014 a fost considerat ca aparţinând unui orizont hallstattian
contemporan cu ultimele manifestări ale culturii Basarabi (Băeştean et alii 2015a, 121), dar
cercetările recente au oferit noi materiale ceramice care ne indică legături cu etapele finale ale
epocii bronzului în sud-vestul Transilvaniei.
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amenajări ale vetrei a fost deosebită şi o lentilă de culoare neagră, rezultată cel
mai probabil de la arderea materialelor vegetale care au alcătuit structura vetrei
din a doua etapă de funcţionare.
În privinţa vetrei de foc, aşa cum aminteam mai sus, aceasta prezenta două
etape de funcţionare, fiind amplasată pe locul unei gropi anterioare (Cx 5)
(Pl. VII/3–4). În amenajarea făţuielilor vetrei au fost folosite în special fragmente
ceramice definitorii pentru bronzul timpuriu (aflate în poziţie secundară) şi
târziu, diametrul crustei fiind de aproape un metru, pe axul est‑vest. Cercetarea
vetrei a fost parţială, ca urmare a faptului că intra în profilul de nord al secţiunii
S1/2014.
Materialul ceramic descoperit în locuinţa de tip adâncit era răspândit în
jurul vetrei de foc (Pl. VII/1, XVII/4–8), tot aici găsindu‑se şi o râşniţă confecţionată dintr‑o gresie de formă rectangulară (Pl. VI/1–2, VII/2). Marginea de
nord‑vest a complexului s‑a dovedit a fi bogată în fusaiole de formă bitronconică, trei exemplare provenind din acelaşi sector al locuinţei, doar una dintre
piese păstrându‑se în stare fragmentară (Pl. XVIII/4).
Din inventarul complexului mai face parte şi o rotiţă de lut cu bucşă, piesă
arheologică care ar putea fi atribuită şi unui orizont cronologic mai vechi şi
anume bronzului timpuriu (Pl. XVIII/3). Ne bazăm afirmaţiile noastre pe
factura piesei, uşor diferită de restul artefactelor ceramice identificate în
complexul adâncit Cx 3, iar prezenţa unor materiale ceramice aparţinând cronologic bronzului timpuriu în diferite contexte: în stratul arheologic, în poziţie
secundară, aflate în interiorul locuinţei, dar mai ales la baza vetrei identificate
în cadrul complexului Cx 3, cel puţin ridică câteva semne de întrebare privind
cronologia artefactului, mai degrabă specific orizontului cu ceramică striată de
tip Gornea‑Foeni.
Complexul Cx 5 a fost conturat în careurile 3A–3B şi 4A–4B, la 1,10 m, în
partea inferioară a locuinţei de tip adâncit Cx 3, şi poate fi o groapă de provizii/
menajeră (Pl. VII/4). Diametrul complexului pe axul est‑vest era de 1,10 m, iar
adâncimea maximă de 1 m, profilul fiind în formă de pară. Umplerea rapidă a
gropii o putem justifica pe baza solului afânat negru‑cenuşiu, dar mai ales pe
baza tasării umpluturii, fapt care a condus la identificarea vetrei din Cx 3 sub
nivelul de călcare din locuinţă, practic în partea superioară a gropii Cx 5.
Groapa a străpuns stratul neolitic, dar şi pe cel de culoare gălbui‑deschisă
cu concreţiuni calcaroase de la baza nivelului neolitic, ultimii 0,30 m din partea
inferioară a lui Cx 5 fiind săpaţi în roca naturală, respectiv în travertin, practic
structura geologică a terasei.
Materialul arheologic cuprinde câteva fragmente ceramice apropiate ca factură
de cele din Cx 3, utilaj litic cioplit, respectiv ceramică aparţinând epocii bronzului
şi neoliticului timpuriu, tot din acelaşi complex fiind recuperat şi un coprolit.
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În partea de nord‑est a secţiunii S1/2014, în careurile 2A–2B şi parţial 2C
a fost cercetată o structură de suprafaţă (Cx 4) puţin adâncită în stratul arheologic, aparţinând complexului cultural Starčevo‑Criş (Pl. VI/2, VIII/1–2).
Aceasta s‑a dovedit a fi o aglomerare de materiale ceramice, litice şi osteologice
cu un diametru maxim de 1,70 m pe direcţia nord‑sud. Solul din partea centrală
a complexului arheologic a fost mai afânat şi prezenta o culoare brun închisă,
lucru care indica o groapă, mai exact o alveolare, care în urma cercetării nu
s‑a adâncit decât 0,05–0,16 m. Complexul a fost „delimitat” prin trei bucăţi de
rocă, respectiv travertin, diametral opuşi ca dispunere. Pe adâncimi, materialul
ceramic şi cel osteologic se grupa la 0,88–1,04 m. Piesele litice din interiorul
complexului puteau proveni de la amenajarea/ dezafectarea unor structuri
de suprafaţă de tip locuinţă, fiind diversificate din punct de vedere geologic:
andezit, travertin şi micaşist (cu urme de ardere), toate, în definitiv, reprezentând
roci cu caracter local. Câteva fragmente ceramice din partea superioară a unui
un vas de mari dimensiuni (Pl. VIII/1–2, XVII/1), constituie o bună parte din
inventarul ceramic, la care adăugăm şi descoperirea unui obiect din os (vârf sau
mâner?), aflat la rândul lui în stare fragmentară (Pl. XVIII/2). În opinia noastră,
complexul Cx 4 poate fi încadrat în categoria celor de tip menajer.
Cu toate că în timpul cercetărilor au fost descoperite şi materiale arheologice, în special ceramice, aparţinând eneoliticului final (Pl. XVII/2), bronzului
timpuriu (Pl. XVII/3) şi primei epoci a fierului, în cadrul celor două niveluri
preistorice, până în momentul de faţă, nu au fost surprinse şi complexe definitorii pentru secvențele cronologice enunțate.
Secţiunea: S2/2014 (4 × 4 m). Secţiunea S2 este străbătută de la nord la
sud de zidul Z5. Acesta din urmă are o lăţime de 0,65 m şi a putut fi cercetat în
cadrul campaniei din 2014, pe o lungime de 5,90 m, în campania anului 2015
fiind surprins şi în secţiunea S7. Fundaţia sa, construită din bucăţi de calcar
local şi andezit legate cu mortar alb, are o lăţime de 0,65 m. Elevaţia din andezit
a fost tencuită pe ambele feţe cu un mortar alb multistratificat. Iniţial, acest zid
constituia limita vestică a unei clădiri, al cărei pavaj a fost surprins la est de Z5
(Pl. X/1). Pavajul Cx 6, constituit dintr‑un strat de lut bătut şi acoperit cu lemn
carbonizat, se află la o adâncime cu 30 de cm mai mare faţă de pavajul clădirii
aflate la vest de Z5 (Cx 1). Pe pavajul Cx 6, care poartă urmele unei puternice
incendieri (un strat gros de cărbune), sunt întâlnite multe elemente ceramice
de paviment în poziţie secundară, dar şi alte materiale de construcţie, precum
cărămizi şi cuie din fier. La finalul campaniei 2015, cercetarea din secţiunea
S2 s‑a oprit la nivelul pardoselilor mai sus descrise. Astfel, Z5 constituie zidul
vestic al unei construcţii ce sfârşeşte în urma unui incendiu, la care a fost
adosată clădirea prevăzută cu pavaj din cărămizi, delimitată spre nord de zidul
Z3, surprins în secţiunea S1 (Pl. X/1).
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Secţiunea: S3/2014 (4 × 4 m). Cercetările arheologice întreprinse în
secţiunea S3 s‑au rezumat la dezvelirea şi curăţarea pavajului Cx 1, care ocupă
cea mai mare parte a acesteia (Pl. X/2). Pavajul are acelaşi aspect ca în S1 şi S2,
lucrările agricole distrugând însă, pe alocuri, partea sa superioară. În extremitatea vestică a secţiunii S3, de‑a lungul profilului de vest, a fost relevat un
zid denumit Z4, care închide către vest clădirea delimitată spre est şi nord de
zidurile Z5 şi Z3. Z4 intră în profil înspre sud şi trece în S4 către nord, acolo
unde face colţ cu zidul Z3, fiind construit în aceeaşi manieră ca acesta din urmă.
În secţiunea S3 s‑a hotărât conservarea podelei din opus signinum, motiv
pentru care pe acest nivel s‑a oprit, momentan, săpătura arheologică.
Secţiunea: S4/2014 (4 × 4 m). Şi cea mai mare parte a secţiunii S4 este
acoperită de clădirea delimitată de zidurile Z3, Z4 şi Z5. Zidul Z4, lat de 0,70 m,
construit în aceeaşi tehnică ca Z3, cu care se şi ţese, a fost surprins pe o lungime
de 7,80 m (în campania 2015 continuând şi în secţiunea S8). El are în componenţă bolovani de andezit legaţi cu mortar alb. Pavajul Cx 1 se păstrează în
condiţii foarte bune, în partea de vest, în imediata apropiere a lui Z4 conservându‑se şi câteva cărămizi din partea sa superioară. Cărămizile cu dimensiunile
de 44 × 28 cm şi 44 × 14 cm sunt alternate în şiruri orientate est‑vest (Pl. XI/3).
Colţul de nord‑vest al clădirii romane din ultimă fază, format din intersecţia zidurilor Z3 şi Z4, suprapune şi taie parţial colţul unei clădiri mai vechi,
dezafectate, cu ziduri din calcar/travertin local, situată în partea de nord‑vest a
secţiunii S4 (Pl. XI/1). Cele două ziduri din calcar (Z6 şi Z7) au un traiect uşor
defazat faţă de zidurile clădirii din andezit. Z6, orientat pe direcţia est‑vest, are
o lăţime de 0,80 m şi se păstrează la nivel de fundaţie, fiind alcătuit din bolovani
mari de calcar (travertin local), legaţi cu mortar alb. Şi Z7 (Pl. XI/2), orientat
nord‑sud, poartă aceleaşi caracteristici ca Z6, spaţiul cuprins între intersecţia
celor două ziduri şi colţul de nord‑vest al secţiunii S4 conţinând mult material
de construcţii, ars secundar. Cele două ziduri fac parte dintr‑o clădire distrusă
de o incendiere puternică şi mai apoi dezafectată.
Ca urmare a prezenţei structurilor zidurilor din fazele I şi II ale construcţiei
romane de tip villa (Z6, Z7 şi Z3), suprafaţa cercetată în cadrul campaniei
arheologice din vara anului 2015, care a oferit şi materiale ceramice, litice şi
osteologice preistorice, a fost restrânsă la două sectoare de aproximativ 1 × 1 m
fiecare, aflate în partea de nord a secţiunii S4/2014.
După cercetarea nivelurilor reprezentative pentru secolele II–III p. Chr., în
stratul arheologic preistoric au fost întâlnite artefacte ceramice, litice şi osteologice, toate aparţinând din punct de vedere cronologic neoliticului timpuriu,
bronzului timpuriu şi târziu. În colţul de nord‑vest al secţiunii S4/2014, la o
adâncime de 1 m, s‑a conturat o aglomerare de materiale ceramice, litice
şi osteologice pe o suprafaţă de aproximativ 1 × 1 m, care pe baza formelor

283

ceramice poate fi atribuită complexului cultural Starčevo‑Criş. Din păcate,
datorită condiţiilor de cercetare, sectorul respectiv aflându‑se la intersecţia
unor ziduri, nu s‑a reuşit surprinderea decât a unei posibile margini din respectivul complex, asta dacă nu cumva nu ne aflăm în faţa unui nivel arheologic mai
consistent (?) (Pl. IX/3).
La est de sectorul de cercetare descris anterior, în partea superioară a
nivelului neolitic timpuriu, în afara unor materiale ceramice caracteristice
epocii bronzului şi complexului cultural Starčevo‑Criş, a fost identificată o
piesă laminară care cândva alcătuia partea activă a unei seceri, acest lucru poate
fi argumentat pe baza modului în care s‑a patinat piesa (partea patinată, alburie,
fiind zona de înmănuşare) şi ca urmare a stigmatelor de utilizare („retuşe”)
vizibile pe cealaltă jumătate de artefact (Pl. XVIII/1).
Secţiunea: S5/2015 (4 × 4 m). Secţiunea S5, deschisă în campania din 2015 la
est de secţiunea S2, a scos la iveală, imediat sub nivelul arăturii, un strat gros de
aproximativ 25 cm, ce conţinea resturi mărunţite de ţigle şi olane, fragmente de
cărămizi, cenuşă, mult mortar, bucăţi masive de bârne carbonizate (Pl. XII/3),
cuie, tencuială pictată, precum şi foarte multe piese ceramice de paviment.
Acestea din urmă erau mai dispersate în centrul secţiunii şi mai compacte pe
lângă ziduri, uneori păstrându‑se şi fragmente din mortarul alb în care au fost
montate (Pl. XII/2). Sub acest nivel s‑a conturat o podea carbonizată din lemn,
groasă de 4–5 cm, care stătea pe o substrucţie de lut galben, pe alocuri uşor
înroşit. Am concluzionat că podeaua din lemn, cu substrucţie din lut, alcătuia
în perioada romană pavimentul parterului, în timp ce restul de materiale de
construcţii formaseră nivelul superior al clădirii în cauză, o încăpere ce dispăruse
în urma unei incendieri, resturile ei fiind răscolite în perioada medievală sau
modernă, pentru recuperarea materialelor de construcţii.
În unitatea de cercetare S5/2015 au fost conturate două ziduri care, împreună
cu zidul Z5 surprins în secţiunea S2, formau o clădire care avea funcţionalitatea unei porţi, dispuse pe latura sudică a incintei romane (Pl. XII/1). Zidul Z9,
construit din piatră (andezit şi calcar) legată cu mortar alb, constituia marginea
estică a acestei construcţii, în timp ce zidul Z8, construit în aceeaşi manieră
şi ţesut cu Z9, delimita partea nordică a edificiului. Z9, orientat nord‑sud, se
păstrează la nivel de fundaţie, elevaţia, acum dispărută, fiind montată peste un
pat de nivelare din mortar alb. Z9 are o lăţime de 0,75 m, spre nord oprindu‑se
la intersecţia cu Z8, iar spre sud trecând în secţiunea S6. Zidul Z8, orientat
est‑vest, este ţesut cu Z9 şi are o lungime de doar 0,60 m, oprindu‑se brusc
pentru a face loc unei intrări. Deocamdată nu cunoaştem modul în care intrarea
amintită continua spre vest, spre intersecţia cu Z5, situaţia pierzându‑se în
profilul nordic al secţiunii S5.
În campania din 2015 cercetarea secţiunii S5 s‑a finalizat la adâncimea
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de 0,55 m, urmând ca în campaniile următoare să se continue cu investigarea
fazelor anterioare de construcţie.
Secţiunea: S6/2015 (4 × 4 m). Situaţia din secţiunea S6 este foarte asemănătoare cu cea din S5. A fost surprinsă aceeaşi stratigrafie ca în unitatea de
cercetare descrisă anterior, şi aici campania din 2015 oprindu‑se la adâncimea
de 0,55 m. Zidul Z9 continuă spre sud până la intersecţia cu zidul de incintă
Z1, la care se adosează la nivel de fundaţie şi se ţese la nivel de elevaţie. Z1 are
un aspect identic cu segmentul său surprins în casetele C1 şi C3, cercetate în
campania din 2013. Se pare că este vorba de un zid de incintă cu două etape de
construcţie. O primă fază distrusă va fi fost refăcută pe acelaşi traiect, în acest
moment construindu‑se şi zidul Z9, precum şi celelalte ziduri ale intrării (Z5
şi Z8). Spre vest, la intersecţia lui Z9 cu Z1, apare un prag din calcar (un calcar
dens, probabil din cariera de la Măgura Călanului) care trece şi în secţiunea
S7, constituind poarta exterioară a intrării de pe latura de sud a incintei. În
continuarea lui Z9, spre sud, intrând în profilul de sud al secţiunii S6, se află
amplasat un bloc masiv din andezit de Măgura Uroiului, postat pe o substrucţie
din piatră şi mortar. Blocul fasonat are lăţimea de 0,75 m (aceeaşi cu zidul Z9),
înălţimea de 0,40 m şi lungimea deocamdată necunoscută.
Astfel, în secţiunea S6 au fost surprinse mai multe contexte arheologice
aparţinând ultimei faze de funcţionare a aşezării romane de aici. La vest de
Z9 se găseşte clădirea porţii de sud a incintei. La est de Z9 şi la nord de Z1 ne
aflăm în curtea aşezării, o curte al cărei nivel de călcare a fost pavat cu bucăţi
de calcar local. La sud de Z1 şi la sud de pragul de calcar al porţii se află zona
extramurană a aşezării, documentată printr‑un strat de dărâmătură a zidului de
incintă Z1, ce s‑a prăbuşit înspre sud (Pl. XIII/1).
Secţiunea: S7/2015 (4 × 4 m). În cea mai mare parte a secţiunii S7, amplasată
la sud de S2 şi la vest de S6, a fost surprins contextul de dărâmătură a porţii
de sud a aşezării de la Rapoltu Mare‑La Vie, la fel ca în S2, S5 şi S6. Zidul Z5,
descoperit în secţiunile S1 şi S2, continuă spre sud în S7, constituind limita
vestică a intrării de pe latura de sud aşezării şi în acelaşi timp, limita estică a
clădirii, prevăzute cu pavaj din opus signinum şi cărămizi, descrisă în secţiunile S1, S2, S3 şi S4. La fel ca în cazul zidului Z9 din secţiunea S6, şi Z5 se
continuă după intersecţia cu pragul de calcar al intrării, prelungindu‑se spre
sud cu un bloc masiv de piatră. În acest caz, blocul în cauză a fost extras de la
locul său în decursul timpului, însă amprenta acestuia în patul de mortar, ce îi
servea drept substrucţie, ne arată că avusese o lăţime de 0,75 m şi o lungime de
0,80 m. Zidul de incintă Z1’, dispus la vest de poartă, se află deplasat cu aproximativ 1 m mai spre sud faţă de echivalentul său de la est de pragul de calcar al
porţii. Z1’ se adosa blocului de piatră descris anterior, fapt ce îl face posterior
clădirii porţii de sud (poarta din ultima fază de funcţionare a aşezării romane)
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(Pl. XIII/2). Acest lucru ne face să presupunem că în acest sector exista, în
primă fază, un alt zid de incintă, plasat mai spre nord, fapt ce va fi verificat în
campaniile următoare.
Pragul de calcar, surprins în secţiunile S6 şi S7, constituie baza porţii
exterioare a ieşirii de pe latura de sud a aşezării (Pl. XIV/1). El pare a fi un bloc
masiv (nu cunoaştem deocamdată situaţia de sub martorul dintre S6 şi S7) din
calcar de bună calitate, ce se întinde de la Z5 până la Z9, pe direcţia est‑vest.
Blocul are o lungime de 4,5 m, înspre vest alipindu‑se zidului Z5, în timp ce spre
est se opreşte la o distanţă de 0,25 m faţă de zidul Z9. Acest spaţiu de 0,25 cm a
fost umplut cu o bucată fasonată de andezit. Înălţimea pragului este de 0,29 m
(un picior), iar lăţimea sa este de 0,59 m (două picioare).
Pragul are pe partea superioară o serie de orificii şi borduri, ce ţin de
funcţionalitatea sa, precis trasate şi măsurate în conformitate cu unităţile de
măsură romane. Întreaga parte de sud a acestuia (partea dinspre exterior) este
marcată de o bordură rotunjită, lată de 14–15 cm (jumătate de picior) şi mai
înaltă cu 4 cm decât nivelul de călcare. În extremitatea vestică pragul are o
bordură transversală sub forma unui trapez dreptunghic, înaltă de 4 cm şi lată
de 30 cm înspre sud (un picior) şi 15 cm înspre nord (jumătate de picior). Pe
toată lungimea acestei borduri, tencuiala de pe zidul Z5 trece şi pe prag, fapt
care indică o obturare a capătului pragului, cel mai probabil cu un stâlp din
lemn. Posibil că acelaşi lucru se întâmpla şi în extremitatea estică a pragului,
adaosul de andezit dintre blocul de calcar şi zidul Z9 fiind la rândul său obturat.
La 1,20 m (4 picioare) faţă de capătul vestic al blocului apare o altă bordură
transversală, de formă dreptunghiulară, înaltă de 4 cm şi lată de 29 cm (un
picior). Această bordură, ce susţinea probabil un alt stâlp, delimitează suprafaţa
pragului în două porţi de acces, prevăzute cu uşi ale căror spaţii de fixare a
ţâţânilor sunt încă vizibile.
Poarta dinspre vest, mai mică, destinată accesului pietonal, are o deschidere
de 0,90 m (3 picioare), în timp ce poarta mare, dinspre est, destinată accesului
cu atelaje, are o deschidere de 2,96 m (10 picioare). Poarta pietonală era
dispusă cu balamalele înspre vest, în capăt fiind vizibil orificiul în care stătea
ţâţâna cu un diametru de 8 cm, o adâncime de 5 cm şi cu amprente puternice
de uzură. De la el, spre est, pleacă un şanţ lat de 6 cm, lung de 30 cm şi adânc
de 3 cm, al cărui rol trebuie să fi fost legat de procesul de fixare a uşii. În
dreptul acestei uşi, pe nivelul de călcare a pragului, au fost surprinse stigmate
de uzură de forma unor arce de cerc, imprimate în piatră în urma unei intense
utilizării a porţii.
Poarta mare avea uşă dublă, orificiile ţâţânilor fiind sesizate atât în extremitatea estică, cât şi în cea vestică. Orificiile circulare prezentau un diametru
de 12 cm, fiind adâncite în prag 2–3 cm. Amprentele de uzură lăsate de ţâţânile
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porţii mari sunt mai puţin accentuate decât în cazul porţii mici, semn că circulaţia pe această cale de acces a fost mai puţin frecventă.
Pe bordura longitudinală dinspre exteriorul pragului sunt vizibile câteva
marcaje. La 0,6 m (2 picioare) de ţâţâna estică a porţii mari apare un mic şanţ
de formă dreptunghiulară, lung de 8 cm, lat de 4 cm şi adânc de 4 cm, cu rol
incert (poate fi legat fie de sistemul de închidere a porţii, fie de manipularea
blocului masiv în momentul amplasării sale). La 30 cm (1 picior) est faţă de
ţâţâna vestică a porţii mari, bordura longitudinală este brăzdată de o urmă de
uzură, lată de 8–9 cm, care probabil a fost cauzată de trecerea roţilor de car.
Perechea ei nu este vizibilă, fiind cel mai probabil sub martorul de pământ
dintre secţiunile S6 şi S7.
Nivelul de călcare din exteriorul clădirii (la sud de prag), constituit dintr‑un
strat de pietriş tasat, este cu 25 cm mai jos decât nivelul pragului, fapt ce impune
utilizarea unei rampe de lemn pentru acces.
Secţiunea: S8/2015 (4 × 4 m). Ultima secţiune a suprafeţei SpI amplasată la
1 m sud faţă de secţiunea S3 şi la 1 m vest faţă de secţiunea S7, a oferit în partea
sa mediană zidul de incintă Z1’, orientat de la est spre vest. Z1’ are lăţimea
de 0,80 m şi este construit dintr‑un amestec de bucăţi nefasonate de calcar şi
andezit, legate cu mortar alb (Pl. XV/1).
La nord de zidul amintit mai sus se adosează clădirea pavată cu opus
signinum şi cărămizi. Astfel, clădirea, necompartimentată, cu dimensiunile
interioare de 9,2 m (nord‑sud) şi 6,6 m (est‑vest), se adosează spre est clădirii
porţii de acces, prin utilizarea zidului Z5 şi se adosează, de asemenea, spre sud
zidului de incintă din cea de a doua fază de construcţie (Z1’).
În partea sudică a zidului de incintă (înspre exterior) a fost identificat un
nivel de dărâmare a acestuia, în care au fost surprinse asizele din pietre şi mortar
alb, ajunse în plan orizontal. Printre acestea a fost descoperit şi un fragment
de fus de coloană, din calcar (Pl. XV/2), cu diametrul de 24 cm, fragment ce
fie aparţinuse unei construcţii din prima fază şi a fost reutilizat în zid, fie face
parte dintr‑un portic care dublează zidul de incintă spre exterior (ipoteză ce
urmează a fi verificată în campaniile următoare). Tot aici au apărut şi o serie de
fragmente de tencuială pictată (Pl. XV/3).

Date preliminare privind cronologia descoperirilor arheologice
Neoliticul timpuriu. Întreprinderea unor cercetări arheologice de teren, în
diferite puncte ale sitului, au confirmat faptul că aproape întreaga suprafaţă a
punctului arheologic Rapoltu Mare‑La Vie a fost ocupată de membrii comunităţilor neoliticului timpuriu. Materialul ceramic din secţiunile S1 şi S4 ne indică
apartenenţa zonei de sud a aşezării neolitice la etapa Starčevo‑Criş IIA şi posibil
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la începutul subetapei următoare IIB, acelaşi orizont cronologic fiind susţinut
şi de fragmentele ceramice alături de plastica zoomorfă descoperită în cursul
perieghezelor11.
Din materialul ceramic obţinut în urma cercetării complexului Cx 4
remarcăm prezenţa unui fragment care alcătuia partea superioară a unui vas
de mari dimensiuni, cu grosimea pereţilor în medie de 2,5 cm (Pl. VIII/1–2,
XVII/1). Buza formei ceramice este puţin evazată, fiind prevăzută cu un canal
pe toată suprafaţa acesteia, iar imediat sub aceasta se găsesc două proeminenţe
duble, alungite, semicirculare (Tip HK)12. De la nivelul umărului porneşte un
ornament realizat prin incizii adânci şi late, dispuse oblic.
Fragmentul ceramic prezintă corespondenţe pentru formă, şănţuirea de pe
buză şi proeminenţele duble la Ocna Sibiului‑Triguri13 (nivelul II), cu precizarea
că motivele incizate într‑o astfel de manieră sunt o raritate la nivelul neoliticului
timpuriu în primele două faze ale complexului cultural Starčevo‑Criş, motiv
pentru care nu excludem o funcţionalitate aparte pentru vasele realizate după
acest tipar, mai ales datorită particularităţilor enunţate anterior.
Factura grosieră, slipul exfoliat, dar şi prezenţa unor ornamente incizate
într‑o cu totul altă manieră decât cele din fazele mai timpurii (Starčevo‑Criş
IC‑IIA), ne indică legături în etapa Starčevo‑Criş II, cel mai probabil, având în
vedere şi restul artefactelor ceramice, ne aflăm în faţa unui proces de „regionalizare”. Astfel, nu o dată, Gheorghe Lazarovici a subliniat faptul că la finalul fazei
Starčevo‑Criş IIA sunt cunoscute fenomene de „retardare” în cadrul inventarului ceramic al comunităţilor neoliticului timpuriu, aspect pe seama căruia
punem tehnologia nu foarte bună a ceramicii neolitice descoperită în Cx 414.
Eneoliticul final. Dintre materialele ceramice aparţinând eneoliticului final,
amintim un fragment specific culturii Coţofeni decorat prin incizii oblice care
alcătuiesc un motiv posibil sub formă de brăduţ (Pl. XVII/2). Având în vedere
şi restul obiectelor ceramice atribuite culturii Coţofeni de pe teritoriul sitului,
precizăm că descoperirea se leagă de faza a II‑a15. De pe cuprinsul aceleaşi
localităţi provin şi alte materiale ceramice, majoritatea inedite, aflate la acelaşi
palier cronologic, după cum sunt cele identificate în timpul perieghezelor din
punctul Şeghi sau în urma cercetărilor arheologice preventive şi sistematice de
la Ciupercărie şi Măgura Uroiului16.
Bronzul timpuriu. Din materialul ceramic aparţinând bronzului timpuriu
   Bărbat 2013, 9–10, 11–13, 16–19, fig. 3/1–2, 4/1–2.
   Lazarovici, Maxim 1995, fig. 51; Maxim 1999, 34, fig. 33.
13
   Ciută 2005, 85, 184–185, pl. XXXVII/1, 5, XLI/3.
14
   Lazarovici, Maxim 1995, 87–91; Lazarovici 1998, 23; Maxim 1999, 41.
15
   Roman 1976, 38–42; Ciugudean 2000, 48–49.
16
  Bălos et alii 2004, 251.
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aflat doar în nivelul preistoric sau antrenat în cadrul unor complexe arheologice
ulterioare cronologic (Cx 3 şi Cx 5), menţionăm o oală în stare fragmentară, cu
profilul în „S”, care este prevăzută cu un brâu crestat dispus pe marginea buzei
(Pl. XVII/3). Ornamentul dominant de pe corpul vasului este reprezentat de
tradiţionalul decor cu măturicea sau de tip Besenstrich, practic striuri dispuse
orizontal sau oblic.
După cum se cunoaşte din literatura arheologică, astfel de tipuri ceramice
evoluează cu precădere la finalul bronzului timpuriu, mai exact în etapa BT
III. Corespondenţele pentru asemenea forme ceramice, atât în privinţa registrului decorativ cât şi din punct de vedere al morfologiei vaselor, sunt de găsit în
descoperirile grupului Gornea‑Foeni17, fiind sesizate în special la Foeni‑Cimitirul
Ortodox18, Miceşti‑Cigaşe19, Semlac20 şi Valea Timişului‑Rovină21.
Bronzul târziu. Perioadei târzii a epocii bronzului îi corespunde descoperirea unor fragmente ceramice la suprafaţă sau în cadrul secţiunilor sau sondajelor arheologice, a căror încadrare culturală este greu de realizat, tocmai din
cauza lipsei unor elemente tipice. Complexele arheologice Cx 3 şi Cx 5 ar putea
aparţine ultimelor manifestări culturale ale epocii bronzului în acest areal
geografic, cu toate că materialul ceramic, uneori cu puţine motive decorative,
nu este suficient pentru o încadrare cronologică şi culturală mai exactă22. De
remarcat este că majoritatea ceramicii din Cx 3 este bine arsă, formele grosiere
prezentând în compoziţia luturilor o cantitate importantă de şisturi cuarţo‑feldspatice mărunţite, aflate din abundenţă în vecinătatea sitului atât sub forma
rocii native, cât şi în argilele locale.
Repertoriul ornamentelor nu este deloc diversificat, pe vasele de tip sac
aparţinând ceramicii grosiere fiind întâlnite decoruri cum sunt brâurile
alveolate orizontale (Pl. XVII/6) şi proeminenţele late (Pl. XVII/5). La tipurile
ceramice din categoria castroanelor cu buza invazată au fost observate caneluri
foarte puţin pronunţate, sub forma unor faţete, prezente în partea superioară a
formelor de acest gen (Pl. XVII/4), a căror analogii le sesizăm într‑o descoperire
de la Vinţu de Jos‑Podei23, la un moment care poate paralelizat cu etapa Ha. A.
Tot pe formele ceramice de tipul castroanelor au fost înregistrate motive
   Popa 2005, 77; Popa, Totoianu 2010, 49; Popa 2011, 168.
   Gogâltan 1996, 60, T. X/1–2.
19
   Popa 2005, 65, 117, 119, pl. 27/3, 29/1; Popa, Totoianu 2010, 31, 97, 99, pl. 27/3, 29/1.
20
   Gogâltan 1996, 59, T. IX/2.
21
   Gogâltan 1996, 64, T. XIV/5–7.
22
   Îi suntem recunoscători şi pe această cale colegului lect. dr. Cristian Ioan Popa (Universitatea
„1 Decembrie 1918” din Alba Iulia) pentru sprijinul acordat în vederea determinării cronologice
a materialelor arheologice descoperite în Cx 3.
23
   Popa, Totoianu 2010, 219, 284, pl. 77/2.
17
18
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decorative alcătuite din incizii care pornesc de sub buza vasului, organizate
oblic, în benzi de câte trei (Pl. XVII/7).
Un element important în eşantionul de materiale ceramice studiat, mai ales
pentru precizarea legăturilor cronologice, este oferit de o proeminenţă alveolată
în partea superioară (Pl. XVII/8) care poate fi pusă în legătură cu o piesă ceramică
similară din aria grupului Susani sau a descoperirilor de tip Susani‑Simeria de
la Brănişca‑Pescărie Vest24. O analogie mult mai apropiată tipologic este oferită
de un artefact ceramic de la Polgár 29 din mediul Proto‑Gáva din Ungaria25.
O primă concluzie asupra cronologiei relative a locuinţei de tip adâncit
Cx 3 şi a gropii Cx 5 este aceea că cele două complexe arheologice, prin analogiile tipologice ale materialelor ceramice, se leagă de manifestările târzii ale
epocii bronzului din sud‑vestul Transilvaniei, cel mai probabil la nivelul etapei
Ha. A. Atribuirea culturală a materialelor este mult mai greu de făcut, probabil
că evoluţia lor se înscrie într‑o perioadă contemporană cu faza finală a orizontului de descoperiri de tip Deva‑Româneşti şi/sau cu începutul celor de tip
Susani‑Simeria, în acelaşi timp prezentând elemente comune în mediul cultural
Proto‑Gáva din spaţiul ungar.
Prima epocă a fierului. Ca urmare a perieghezelor desfăşurate pe cuprinsul
sitului Rapoltu Mare‑La Vie, dar şi datorită cercetărilor arheologice din
SpI/2014, au fost colectate şi câteva fragmente ceramice care pot fi atribuite
primei epoci a fierului. Materialul arheologic descoperit se leagă de începuturile
primei epoci a fierului, respectiv de apariţia comunităţilor Gornea‑Kalakača şi
probabil Basarabi (?), fiind reprezentat doar de ceramică, majoritatea cu puţine
motive decorative caracteristice celor două culturi arheologice, cum sunt brâuri
crestate oblic sau incizia în val.
Prezenţa unor comunităţi aparţinând celor două entităţi culturale în zona
localităţii Rapoltu Mare este bine documentată, după cum ne indică câteva
fragmente ceramice adunate de la suprafaţă din punctul Şeghi26 sau ca urmare
a cercetării unor complexe arheologice la Măgura Uroiului27. Pe malul stâng
al Mureşului, în situl Uroi‑Pod Mureş, fiind atestată şi o locuire aparţinând
ultimelor manifestări ale culturii Basarabi în acest spaţiu geografic28.
Epoca romană şi postromană. Cea mai intensă activitate umană se înregistrează pe parcursul secolelor al II‑lea şi al III‑lea p. Chr., atunci când aici s‑a
dezvoltat o villa romană. După dispariţia provinciei Dacia, zona este în continuare folosită de către comunităţile umane, artefactele ceramice postromane
   Colţeanu, Bărbat 2015, 83, 99, pl. IV/12.
   Szabó 2002, fig. 68/3.
26
   Ursuţiu 2002, 94; Luca 2008, 137.
27
   Luca 2008, 178; Băeştean et alii 2015b, 122.
28
   Bărbat, Tutilă Bărbat, Mitar 2015, 289.
24
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fiind prezente în toate unităţile de cercetare abordate până în prezent. Pe
parcursul evului mediu şi a perioadei moderne, ruinele romane devin o sursă
de spolieri ale materialelor de construcţii (piatră şi cărămizi).
În ceea ce priveşte locuirea romană de la Rapoltu Mare‑La Vie, putem
afirma că aceasta a cunoscut mai multe faze de dezvoltare, planimetria rezultată
în urma investigaţiilor non‑invazive indicând prezenţa unei incinte patrulatere,
delimitată de un zid perimetral prevăzut cu câte o poartă de acces pe laturile
de est şi de sud (Pl. IV/2). Înăuntrul acesteia au putut fi observate mai multe
clădiri, de mari dimensiuni, adosate zidului de incintă, precum şi o serie de
corpuri de construcţii plasate în interiorul curţii (Pl. IV/2). Cercetările în curs
precum şi cele viitoare vor avea menirea de a identifica structurile arheologice
care, în lumina rezultatelor din prezent, susţin existenţa unei villa rustica pe
terasa de la Rapoltu Mare‑La Vie.
Privitor la fazele de construcţie ale vilei, în prima etapă putem vorbi deja de
o incintă fortificată şi despre mai multe corpuri de clădiri, surprinse în caseta
C2/2013 (Pl. III/3) şi în colţul de nord‑vest al secţiunii S4/2014 (Pl. XI/1–2). La
unul dintre corpurile de clădire la care am făcut anterior referire, construit doar
din bolovani de calcar legaţi cu mortar şi dezafectat în cea de a doua fază de
locuire, aflat la intersecţia zidurilor Z6 şi Z7, au fost sesizate urme vădite de arsură
ale materialelor prezente în structura acestuia, fapt care asigură distrugerea sa
în urma unui incendiu violent. Şi clădirea sondată prin caseta C2 poartă urmele
unei incendieri puternice, fiind demolată în perioada romană până la nivel de
fundaţie, deasupra ei amenajându‑se un nou nivel de călcare al curţii. Pentru
faza iniţială a vilei, realizată cel mai probabil în prima jumătate a secolului al
II‑lea p. Chr., a fost întrebuinţat ca materie primă pentru realizarea zidurilor, în
exclusivitate, calcarul degradat (travertinul), o rocă inferioară calitativ, locală,
aflată în vecinătatea terasei La Vie de la Rapoltu Mare (Pl. XVI/1). Urmele de
exploatare din epoca romană, ne indică faptul că roca poroasă a fost extrasă atât
de la suprafaţă (Pl. XV/4, XVI/1), cât şi din interiorul unei peşteri de la baza
carierei antice (Pl. XVI/4)29.
Toate indiciile descoperite până în acest moment denotă faptul că prima
fază de construcţie a dispărut în urma unei incendieri masive şi generale, fazele
următoare nefolosind zidurile acesteia, ci ridicând clădiri noi, pe o planimetrie
uşor diferită (Pl. XXI/1–2). Chiar şi zidul de incintă de la vest de intrarea
sudică pare să fie defazat faţă de zidul de incintă a primei etape de construcţie.
Deocamdată, este greu de datat momentul incendierii primei faze, însă o fibulă
cu genunchi (Pl. XIX/1) de tipul Cociş 19a1b1a30, descoperită în substrucţia
   Barbu 2014, 80.
   Cociş 2004, 89.

29
30

291

curţii din faza a doua, ne demonstrează faptul că această etapă de reconstrucţie
a fost realizată înaintea ultimului sfert al secolului al II‑lea p. Chr.
Suprafaţa SpI a pus în evidenţă două clădiri aparţinând celei de a doua faze
de construcţie. Este vorba despre clădirea porţii de pe latura sudică a incintei
şi o clădire adosată la vest de aceasta (Pl. XXI/1–2). Accesul pe latura de sud a
villa‑ei se făcea în faza finală printr‑un turn – poartă, a cărui faţadă era retrasă
cu 0,80 m înspre interior (nord) faţă de linia zidului de incintă. Construcţia
are plan dreptunghiular, fiind prevăzută cu un parter, ce constituia trecerea
efectivă din exteriorul în interiorul incintei şi un etaj, a cărui dărâmătură
răscolită în perioada medievală sau modernă indică o construcţie masivă.
Suprafaţa interioară a parterului de 35,5 mp (7,4 m nord‑sud şi 4,8 m est‑vest)
este delimitată spre est şi vest de două ziduri solide construite din andezit de
Măgura Uroiului, legat cu mortar (Z5 şi Z9). Spre nord, cele două ziduri mai sus
amintite se ţes cu câte un segment de zid care delimita intrarea dinspre interior.
Segmentul de zid dinspre est, cel care se ţese şi face colţ cu Z9, a fost cercetat
(Z8a) şi are o lungime de 0,6 m. Presupunând că echivalentul său dinspre vest
(Z8b), încă necercetat, are o structură şi dimensiune asemănătoare, putem
afirma că frontul acestei căi de acces dinspre curte avea o lăţime de aproximativ
3,60 m, cercetările în curs urmând să ofere şi detalii legate de caracteristicile
sale.
Descoperirea pragului de piatră (Pl. XIV/1) a înlesnit posibilitatea înţelegerii mult mai bine a porţii exterioare (dinspre sud). Aspectul pragului de
calcar a oferit informaţii importante care ne permit reconstituirea modului de
dispunere a diferitelor elemente arhitectonice ale acestei căi de acces în vila
romană. Cele două borduri laterale din extremităţile pragului, acoperite cu
tencuială, susţineau câte un stâlp, cel mai probabil din lemn sau din piatră. De
asemenea, pragul transversal care delimita intrarea pietonală de cea a atelajelor,
susţinea un alt stâlp, pe aceşti trei piloni sprijinindu‑se cadrul porţii, ceea ce
confirmă o intrare cu două porţi distincte. Cea dinspre vest (poarta pietonală),
largă de 0,9 m (3 picioare), având o singură balama, a lăsat urme accentuate
de utilizare, semn al unei folosiri intense şi îndelungate. Deschiderea dinspre
est (intrarea atelajelor), lată de 3 m (10 picioare), este prevăzută cu balamale în
ambele extremităţi, fapt ce relevă existenţa a două uşi din lemn. Bordura longitudinală dinspre exteriorul pragului, dar şi urmele de uzură lăsate pe pragul
din calcar ne sugerează faptul că atât uşa intrării pietonale, cât şi porţile mari se
deschideau spre interior. La exteriorul porţii, nivelul de călcare din afara vilae‑i
coboară sub cel al pragului cu aproximativ 0,25 m, fapt ce necesită prezenţa
unei rampe de lemn (cel puţin în cazul intrării mari) care să permită accesul
atelajelor.
Intrări prevăzute cu poartă pietonală alături de poartă pentru atelaje au fost
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surprinse şi în cazul altor aşezări din perioada romană, o situaţie foarte asemănătoare cu cea de la Rapoltu Mare‑La Vie fiind întâlnită în cazul casei A XI din
Olynth31 (Pl. XIV/2).
Parterul clădirii cuprinse între cele două porţi şi zidurile Z5 şi Z9 era pavat
cu o podea de lemn, a cărei urmă carbonizată continuă nivelul de călcare de pe
pragul de calcar (Pl. XIII/2). Substrucţia podelei era formată dintr‑un strat de
lut, gros de 5–6 cm care stătea, la rândul său, pe o substrucţie de piatră (preponderent andezit) mărunţită şi compactată. Etajul acestei construcţii, mărginită de
ziduri solide, a căzut odată cu incendierea care a pus capăt existenţei întregului
edificiu. Faptul că nivelul de dărâmătură cu urme de arsură se plasează strict
între pragul de calcar al porţii exterioare (spre sud), poarta interioară delimitată
de segmentele de zid Z8a şi Z8b (spre nord), zidul Z5 (spre vest) şi zidul Z9 (spre
est), demonstrează că toată această elevaţie a căzut relativ rapid în interiorul
clădirii. Amestecul de elemente de acoperiş mărunţite, bârne de lemn arse,
mici bucăţi de cărămizi, elemente de paviment ceramic, bucăţi de mortar alb cu
amprente din structura pavimentului, precum şi foarte mult mortar măcinat,
poate indica o răscolire a dărâmăturii, realizată cel mai probabil în perioada
medievală sau modernă, cu scopul de a colecta/reutiliza materiale (în special
cărămizi) pentru construcţiile medievale din satul Rapoltu Mare. Cantitatea
foarte mare de mortar poate să provină de la demontarea unei bolţi care ar fi
putut sprijini componentele etajului, pavajul din elemente ceramice împreună
cu stratul de mortar alb în care era fixat constituind o greutate destul de mare
pentru a fi susţinută doar de un plafon din lemn.
Posterior realizării clădirii porţii descrise mai sus, precum şi a zidului de
incintă din faza a doua, a fost ridicată o clădire la vest de poartă, pe care o
vom considera ca o subfază (faza II B) a fazei a doua de construcţie a vilae‑i
(Pl. XXI/1–2). Aceasta se adosează zidului vestic al porţii (Z5), precum şi
zidului de incintă Z1’, completând planul prin construirea altor două ziduri
spre nord (Z3) şi vest (Z4). Ultimele două ziduri amintite care se ţes la colţul
comun au fost ridicate din andezit legat cu mortar. Construcţia cu dimensiunile interioare de 6,6 m (est‑vest) şi 9,2 m (nord‑sud) nu era compartimentată.
Nivelul de călcare din interiorul ei, mai înalt cu 0,3 m decât cel din poarta de
acces, era format dintr‑un pavaj din opus signinum şi cărămizi (Cx 1), sprijinit pe
o bază formată din materiale refolosite (bucăţi de calcar şi materiale tegulare).
Acoperişul clădirii, căzut în curtea amenajată la nord de clădire, era format din
ţigle şi olane (unele fixate în structura de lemn cu ajutorul mai multor cuie
din fier). Curtea amenajată peste dărâmătura acoperişurilor din prima fază
de construcţie era pavată (cel puţin parţial) cu dale de calcar şi prevăzută cu
   Ginouvès 1992, pl. 26/4.
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un trotuar din fragmente de andezit compactate care se întindea de‑a lungul
zidului Z3.
Epoca medievală şi modernă. Cu toate că momentan nu a fost documentată
arheologic o locuire medievală propriu‑zisă în punctul La Vie, în stratul arabil/
vegetal (pe aproximativ 20–30 cm), pe parcursul celor trei campanii de cercetare
au fost descoperite diferite categorii de artefacte care atestă prezenţa comunităţilor umane în această vecinătate a satului Rapoltu Mare, chiar dacă unele dintre
piese se pot lega mai cu seamă de etapele târzii ale evului mediu şi/sau de epoca
modernă.
Pentru a ne face o imagine cât mai completă privind activitatea umană de pe
cuprinsul fostei vile romane în timpul evului mediu este necesar să subliniem că
prezenţa construcţiilor de epocă romană cu siguranţă că nu a trecut neobservată,
apariţia la suprafaţă a zidăriei romane a trezit interesul locuitorilor din zonă
pentru materiile prime care puteau fi recuperate. Astfel, în special cărămida
şi blocurile de piatră din andezit şi travertin, unele fasonate, au fost folosite în
arhitectura unor construcţii aparţinând evului mediu sau epocii moderne de pe
raza actuală a satului Rapoltu Mare, iar un exemplu este tocmai determinarea
în trecut şi recentă a unor astfel de materiale (spolia) în arhitectura bisericii
reformate de secolele XIV–XV (cod LMI HD‑II‑m‑A‑03421) din partea de
nord a localităţii sau la exteriorul zidului de incintă al castelului medieval
Józsika Dániel32. Pe de altă parte, tocmai descoperirea unui inel din argint cu
un motiv vegetal stilizat (o floare de crin?) redat pe chaton, în cadrul sondajelor de diagnostic arheologic din vara anului 2013 (sondajul cu numărul C4),
lângă o stivă de cărămizi romane adunate din podeaua unei încăperi aparţinând
complexului de tip villa rustica, confirmă faptul că zona a reprezentat o sursă de
materii prime pentru locuitorii din apropiere.
Obiectul de podoabă amintit, la o analiză sumară, este destul de comun din
punct de vedere al manufacturării pentru perioada evului mediu, fiind dificil de
încadrat într‑un interval de timp mai restrâns. Pe de altă parte, o privire atentă
a tipologiei artefactului33, în contextul unor obiecte similare publicate în trecut
de către Zsuzsa Lovag de pe teritoriul Ungariei, ne trimite către o serie de inele
medievale timpurii, arpadiene, apropiate de varianta descoperită la Rapoltu
Mare‑La Vie, considerate caracteristice secolelor XII–XIII34, după cum este şi
un inel de la Pécel35.
   IDR III/3, 213; Bălos 2001, 17; Burnichioiu 2002, 137, 139, nota 5.
   Mulţumim şi cu acest prilej colegului nostru dr. Ion Silviu Oţa (Muzeul Naţional de Istorie
a României, Bucureşti) pentru sugestiile bibliografice oferite în legătură cu cronologia inelului
medieval din argint.
34
   Lovag 1980, 221–223, Abb. 1/1–13.
35
   Lovag 1980, 222–223, Abb. 1/7.
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Din descoperirile arheologice efectuate până în prezent, iar aici am semnala
prezenţa unor gropi cu un diametru de circa 0,50–1,00 m în dărâmătura
construcţiilor de epocă romană, avem indicii privind existenţa unor activităţi
antropice pe terasa din punctul La Vie, care în contextul artefactelor din
epoca medievală târzie şi modernă documentate în locaţia amintită anterior,
ne confirmă una dintre ocupaţiile locuitorilor din Rapoltu Mare, şi anume
viticultura. Începând cu aceste etape istorice avem informaţii sigure privind
utilizarea acestui teren pentru cultivarea viţei de vie, după cum ne indică şi
reprezentările de pe hărţile austriece din secolele al XVIII‑lea şi al XIX‑lea,
unde sunt redate viile, toponimia punctului arheologic (La Vie) confirmând
activităţile legate de viticultură36.
Astfel, nu întâmplător, au fost descoperite artefacte specifice ultimelor
două‑trei secole, mai ales în partea superioară a suprafeţei SpI/2014–2015,
după cum ne atestă şi prezenţa a două monede din cupru de la finalul secolului
al XIX‑lea. Monedele au fost emise în anul 1899, una având valoarea de 1 fillér
bătută la Kremnica37, iar următoarea, cu nominalul de 2 heller, a fost emisă la
Viena38.
Cu toate că se află la marginea de nord a perimetrului cercetat, la baza
punctului în care se găseşte cariera de exploatare a travertinului din perioada
romană39 şi medievală/modernă, este necesară amintirea unei peşteri, actualmente închisă cu un zid din travertin, despre care bănuim că undeva în intervalul secolelor XVII–XVIII a fost fortificată40. Un argument înspre această
ipoteză este păstrarea către peretele de apus al peşterii a unui zid demantelat din
vechime, cu grosimea de peste 1 m, aflat chiar la intrarea în cavitatea naturală.
Posibila fortificaţie conţine blocuri sparte din andezit adunate probabil din zona
vilei romane sau obţinute din cariera de exploatare a andezitului de la Măgura
Uroiului, acestea din urmă fiind legate cu un mortar amestecat cu materiale
organice şi cărămidă/ţiglă mărunţită.
În lipsa unei cercetări arheologice sistematice sau a unor sondaje, nu putem
decât să bănuim că peştera fortificată ar fi putut funcţiona în perioada secolelor
XVII–XVIII (?), când întărirea cu zid a unor peşteri este întâlnită destul de
frecvent în centrul şi sud‑vestul Transilvaniei. Astfel de exemple pot fi enunţate
mai ales în jurul Munţilor Apuseni, după cum reiese şi din cavităţile naturale
pe care le enumerăm în continuare la: Cheile Turzii‑Cetăţeaua Mare (Balica
   Botezan, Enea 1970, 151; Lazăr 1986–1987, 208, 219.
   Unger 2001, 205; Cuhaj 2012, 595, KM # 480.
38
   Cuhaj 2012, 92, KM # 2801.
39
   Barbu 2014, 81–82, fig. 6.
40
  Peştera este actualmente proprietate privată, fiind folosită în prezent ca spaţiu pentru
depozitare.
36
37
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Mare)41, Cetăţeaua Mică (Balica Mică)42, Crăciuneşti‑Peştera Zidul de Sus
(Hunfalvi János)43, Glod‑Peştera Zidită44 şi Mada‑Peştera Zidită45.

Consideraţii finale
După cele trei campanii de cercetări arheologice (2013–2015), situl Rapoltu
Mare‑La Vie, considerat iniţial a fi reprezentativ doar pentru construcţia de tip
villa rustica, se dovedeşte a fi unul complex, până în momentul de faţă fiind
atestate mai multe perioade anterioare epocii romane, cum ar fi neoliticul
timpuriu, eneoliticul final, epoca timpurie şi târzie a epocii bronzului şi prima
vârstă a fierului.
Cu toate că cercetarea depunerilor arheologice preistorice a fost influenţată de planimetria construcţiilor romane, în anumite sectoare ale suprafeţei SpI/2014–2015, mai exact în S1/2014, sub nivelul curţii romane, au fost
documentate şi câteva complexe arheologice, două aparţinând unui orizont
târziu al epocii bronzului, iar un al treilea caracteristic pentru faza a II‑a a
complexului cultural Starčevo‑Criş.
Pentru perioada romană, secțiunile arheologice excavate sau în curs de
cercetare au surprins un zid de incintă şi clădiri care ţin de intrarea plasată
pe latura sudică a întregului complex. Relaţiile dintre construcţiile cercetate,
materiile prime folosite, precum şi stratigrafia sitului relevă faptul că la Rapoltu
Mare‑La Vie s‑au succedat două faze de funcţionare ale edificiilor romane,
prima dintre ele dispărând în urma unei incendieri generale, iar cea de a doua
(având la rândul ei două subfaze) fiind construită pe o planimetrie uşor diferită.
Nu în ultimul rând, trebuie menţionat faptul că desfăşurarea în cursul anilor
următori a cercetărilor în cadrul suprafeţei SpI de la Rapoltu Mare‑La Vie va aduce
noi date cu privire la situaţia arheologică şi succesiunea fazelor de construcţie ale
intrării de pe latura sudică a incintei de epocă romană din locaţia de faţă.
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ARCHAEOLOGICAL RESEARCH AT RAPOLTU MARE-LA
VIE, CAMPAIGNS 2013–2015. PRELIMINARY REPORT
Abstract
The archaeological research on the terrace at Rapoltu Mare-La Vie, in 2013–2015
brought into relief dwelling complexes and artifacts belonging to more historical periods,
beginning with the Early Neolithic, going away through the Eneolithic period, the Bronze
Age, the First Iron Age, Roman and Post-Roman periods, the Middle Ages, and the modern
age.
The most intensive anthropic activity developed during the 2nd and the 3rd c. AD, with
the existence of a pile limited by a precincts wall; the results of the archaeological invasive
and non-invasive research show so far the presence of a villa with two great functioning
phases.
The excavated archeological sections or the ones in process have detected a precincts
wall and buildings belonging to the entrance on the southern part of the whole complex; at
the same time they found a series of archaeological pieces, some of them being chronologically important to date the phases of the Roman villa building.
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Rapoltu Mare-La Vie

1
Cariera antică

Villa Rustica

2
Pl. I. 1. Localizarea satului Rapoltu Mare pe harta României. / The village of Rapoltu Mare on
the map of Romania; 2. Ortofotoplan cu situl Rapoltu Mare-La Vie pe care au fost delimitate
obiectivele arheologice: vila romană şi cariera antică. / Aerial photogrammetry on Rapoltu
Mare-La Vie site, with the delimited archaeological objectives: the Roman villa and the antique
quarry.
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Pl. II. Ridicarea topografică a unităţilor de cercetare arheologică deschise în perioada 2013–
2015. / Topographic elevation of the archaeological researching units in 2013–2015.
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1

2

3

4

Pl. III. 1–4. Fotografii cu sondajele de diagnostic arheologic (C1, C2, C3, C4) în timpul
cercetărilor din vara anului 2013. / Photos with archaeological surveys (C1, C2, C3, and C4)
during the summer of 2013 campaign.
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1

SpI/2014

2
Pl. IV. 1. Imagine de ansamblu luată din dronă deasupra suprafeţei SpI/2014. / A general
view on the SpI/2014 area (drone aerial photo); 2. Rezultatele oferite prin georadar în timpul
campaniei de cercetări arheologice din vara anului 2015. / Ground-penetrating radar results
during the campaign 2015, summer.
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Pl. V. 1–2. Aspecte din timpul cercetărilor arheologice sistematice în secţiunea S1/2014. /
Systematic archaeological research in section S1/2014; 3. Intersecţia zidurilor Z3 şi Z5. / Wall
Z3 and Z5 intersection.
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1

2
Pl. VI. 1–2. Complexele Cx 3 şi Cx 4 în timpul cercetărilor arheologice. / Complexes Cx 3
and Cx 4 during the archaeological survey.
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2

1

3

4
Pl. VII. 1–2. Detalii cu materiale arheologice din complexul Cx 3. / Archaeological findings
(details) in Complex Cx 3; 3. Vatra descoperită în colţul de nord-est al locuinţei Cx 3. / The
fireplace found in the Northeastern corner of dwelling Cx 3; 4. Complexul Cx 5 la secţionare.
/ Trench in Complex Cx5.
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1

2
Pl. VIII. 1–2. Detalii cu complexul arheologic Cx 4. / Archaeological Complex Cx 4 – details.
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1

2

3
Pl. IX. 1. Profilul de est al secţiunii S1/2014. / Eastern profile of section S1/2014; 2. Detaliu
cu o lamă din cuarţit descoperită în nivelul neolitic timpuriu din S1/2014. / A quartzite
blade found inside the early Neolithic layer in S1/2014, detail; 3. Aglomerare de materiale
arheologice aparţinând neoliticului timpuriu cercetată în colţul de nord-vest al secţiunii
S4/2014. / Archaeological findings belonging to the early Neolithic, investigated in the
Northwestern corner of S4/2014.
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1

2
Pl. X. 1–2. Podeaua Cx 1 din S2/2014 şi S3/2014 în timpul cercetărilor arheologice. / Floor
of Cx 1 from S2/2014 and S3/2014 during the archaeological research.
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1

2

3

Pl. XI. 1–2. Succesiunea fazelor de construcţie a clădirilor din S4/2014. / Buildings in
S4/2014 – sequences of construction phases; 3. Pavajul din cărămidă al complexului Cx 1. /
The brick pavement in Complex Cx 1.
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1
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Pl. XII. 1. Nivel de incendiere surprins în secţiunea S5/2015. / Section S5/2015 – burning
level; 2–3. Detalii ale nivelului de incendiere. / Burning level – details.
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2

3
Pl. XIII. 1, 3. Imagini de ansamblu cu pragul de calcar surprins în secţiunile S6/2015 şi
S7/2015. / General views on the limestone threashold in sections S6/2015 and S7/2015; 2.
Detaliu cu profilul de vest al secţiunii S6/2015. / The Western profile of section S6/2015
– detail.
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1

2
Pl. XIV. 1. Intrarea de pe latura sudică a vilei). / The villa Southern portal; 2. Desenul unei
porţi din Olynth (după Ginouvès 1992, pl. 26/4). / A portal in Olynth (apud Ginouvès 1992,
pl. 26/4).

315

1

3

2

4
Pl. XV. 1. Zidul de incintă Z1’ surprins în secţiunea S8/2015. / Precincts wall Z1’ as seen
in section S8/2015; 2. Fragment de coloană din calcar. / A limestone column; 3. Tencuială
pictată descoperită în S8/2015. / Painted plaster found in S8/2015; 4. Detaliu din cariera
romană. / The Roman quarry (detail).
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Cariera antică

Peşteră fortificată

1

2
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Pl. XVI. 1. Localizarea carierei antice şi a unei peşteri fortificate în partea de nord a sitului
Rapoltu Mare-La Vie. / Location of the antique quarry and of a fortified cave in the north
of Rapoltu Mare-La Vie site; 2. Intrarea actuală în peşteră. / Present cave entrance; 3. Zid
demantelat de la intrarea în peşteră. / Dematled wall at the cave entrance; 4. Urme de
exploatare a travertinului identificate în cavitatea naturală. / Travertine exploiting traces
identified in the natural cavity.
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Pl. XVII. 1–8. Materiale ceramice preistorice descoperite în secţiunea S1/2014 (1 – Cx 4,
2–3 – nivelul preistoric, 4–8 – Cx 3). / Prehistoric ceramics findings in section S1/2014 (1 –
Cx 4, 2–3 – prehistoric layer, 4–8 – Cx 3).
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1a

1b
2a

2b
(1-2)

3a

3b

4b
4a
(3-4)

Pl. XVIII. 1. Lamă din silex descoperită în nivelul arheologic preistoric din S4/2014. / Silex
blade found in the archaeological prehistoric layer in S4/2014; 2. Străpungător din os din
Cx 4. / Bone piercing found in Cx 4; 3. Rotiţă cu bucşă din Cx 3. / Bushing wheel found in
Cx 3; 4. Fusaiolă bitronconică din Cx 4. / Bitronconic spindle whorl found in Cx 4.
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1a

1b

1c

1e
(1a-1e)

1d

1f

1g

(1f-1g, 2a-2c)

2a

2b

2c

Pl. XIX. 1. Fibulă din bronz cu genunchi descoperită în secţiunea S1/2014. / Bronze fibula
with knees found in sections S1/2014; 2. Stylus din fier identificat în caseta C2/2013. / Iron
stylus identified in cassette C2/2013.
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Pl. XX. 1–4. Ceramică romană glazurată. / Roman glazed ceramics; 5. Monedă romană din
bronz. / Roman bronze coin; 6. Inel medieval din argint. / Medieval silver ring; 7–8. Monede
moderne din perioada dualismului austro-ungar. / Modern coins from the dual monarchy of
Austria-Hungary time.
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Pl. XXI. 1. Imagine de ansamblu luată din dronă deasupra suprafeţei SpI/2015. / A general
view on the surface SpI/2015 (drone aerial photo); 2. Planimetria clădirilor cercetate în
SpI/2014–2015. / Planimetry of buildings investigated in SpI/2014–2015.

