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Cercetări arheologice la Sighișoara Dealul Viilor1 – “necropolă”. 
Complexul 359 – o locuința din epoca avară târzie (secolul 8).
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delată la roata înceată de epocă avară timpurie; ceramică modelată cu mâna de epocă avară timpurie; ceramică 
modelată cu mâna hallstattiană.

Schlüsselworte: archäologische Grabungen; Siedlungsetappen; Gräberfelder; Wohnbauten; spätawarenze-
itliche, auf der langsam rotierender Scheibe hergestellte und handgearbeitete Keramik; hallstattzeitliche hand-
gearbeitete Keramik.

Istoricul cercetării (1987–2010)

Situl „necropolă” se află la marginea de est a municipiului Sighişoara (germ. Schäßburg, magh. Szekesvár), 
judeţul Mureş, pe prima şi pe a doua terasă de pe malul drept al Târnavei Mari, la cca. 350 m în amonte faţă de 
aşezările din secolele 3–8 şi din secolul 12 de la „Dealu Viilor” (situl „Aşezare”) (fig. 1-4). Drumul de ţară care 
leagă Sighişoara de comuna Boiu reprezintă un fel de ax artificial al sitului investigat, complexele arheologice 
aflându-se, după cum o ilustrează rezultatele cercetării, atât în partea sa de nord (zona “A”) cât şi de sud (zona 
“B”) (fig. 5). Este foarte posibil că sub drumul actual se află depuneri arheologice (funerare!?), însă cercetarea lor 
nu a fost posibilă.

În anul 1987 s-a epuizat practic cercetarea arheologică a zonelor accesibile ale sitului „aşezare”. Aici au fost 
descoperite mai multe orizonturi de locuire din perioada postromană (fig. 6).

1. Unei aşezări din a doua a doua jumătate a secolului 3 îi aparţin 12 complexe (locuinţe, uneori cu instalaţii 
de foc, gropi menajere) cu un inventar alcătuit din: ceramică modelată la roata rapidă de culoare roşie, de factură 
romană, dar şi cu mâna (căţui).

2. O aşezare din secolul 4 cu 18 complexe (locuinţe, unele cu instalaţii de foc, cuptoare de ars ceramică, gropi 
menajere) din al căror inventar făceau parte o fibulă cu piciorul întors pe dedesubt şi ceramică cenuşie modelată 
la roata rapidă.

3. Secolul 6 este reprezentat printr-o aşezare din care s-au dezvelit 18 complexe (locuinţe adâncite în pământ, 
unele cu instalaţii de încălzire), cu un inventar alcătuit din ceramică modelată la roata rapidă de culoare cenuşie 
(printre care căni cu cioc de scurgere), cu ornamente lustruite sau ştampilate, la care se adaugă şi un pieptene 
bilateral de os. 

4. Secolul 8 este ilustrat de o aşezare cu 20 complexe (locuinţe adâncite în pământ, prevăzute cu instalaţii de 
încălzire alcătuite din vetre sau cuptoare din pietre), cu un inventar din care făceau parte împungătoare de os şi 
oale modelată cu mâna sau la roata înceată.

5. Ultimul nivel de locuire este reprezentat de o aşezare databilă în secolul 12, din care s-au putut cerceta 16 
complexe (gropi menajere, unele locuinţe prevăzute cu instalaţii de încălzire) cu inventar alcătuit din ceramică 
modelată la roata rapidă, printre care şi căldări de lut2.

1 În continuare Sighişoara D.V. Mulţumim şi pe această cale domnului Daniel Spânu pentru realizarea şi concepţia estetică 
a ilustraţiei. 

2 HARHOIU, BALTAG 2006, vol. 1,  499-508.


