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Ioan Vasiliu 

 
 

În cadrul campaniei de cercetări arheologice de salvare întreprinsă în anul 2000 de către 
colectivul Muzeului de Istorie şi Arheologie din Tulcea au fost cercetaţi sistematic trei tumuli, 
amplasaţi în nord-vestul localităţii Frecăţei, în punctul cunoscut de către localnici sub 
denumirea de „Cabana lui Buţă”, afectaţi parţial de traseul unei noi conducte de gaze naturale 
ce leagă Rusia de zona sudică şi sud-estică a Peninsulei Balcanice. 

Din punct de vedere geologic, perimetrul investigat se încadrează în subdiviziunea 
Dobrogei de Nord şi este reprezentat de o terasă falsă, din loess, erodată puternic de apele 
pluviale, mărginită la est de valea inundabilă a pârâului Teliţa, relieful fiind dominat de limita 
sudică a Dealurilor Niculiţelului, ce apar sub forma unor culmi largi şi teşite, ridicate pe şisturi 
cristaline, calcare triasice şi cretacice, cuarţite şi diabaze1. 

Zona în care erau amplasaţi cei trei tumuli se circumscrie sectorului specific climatului 
de stepă cu pronunţat caracter continental, media anuală a temperaturii fiind de peste 11° C iar 
precipitaţiile de 400 mm/an2, vegetaţia cu o alcătuire complexă din punctul de vedere al 
speciilor suferind transformări puternice în urma intervenţiilor antropice, speciile caracteristice 
stepei fiind înlocuite cu asociaţii de plante rezistente la procesele de degradare. Ariditatea 
peisajului se remarcă şi în reţeaua hidrografică, predominant intermitentă, apele subterane fiind 
cantonate la mari adâncimi datorită gradului ridicat de permeabilitate a rocilor. 

Săpăturile arheologice din campania anului 2000 s-au desfăşurat într-un perimetru puţin 
cercetat3, localitatea Frecăţei fiind cunoscută în literatura de specialitate doar prin intermediul 
unui sondaj efectuat la cca. 2 km est de sat4. 

Cei trei tumuli funerari făceau parte dintr-un aliniament de patru, orientat N-S, unul 
dintre aceştia fiind distrus aproape în totalitate datorită intervenţiilor nesistematice. 

 
Tumulul I 

Plasat în extremitatea nordică din cadrul aliniamentului, făcea parte din categoria 
tumulilor de dimensiuni mijlocii, având formă aproximativ circulară şi diametrul de 30 x 31 m, 
înălţimea la centru fiind de 2,50 m. 

În vederea excavării, tumulul a fost împărţit în patru cadrane, cruţându-se doi martori 
perpendiculari de câte 80 cm grosime, orientaţi N-S şi E-V (Pl. I/a). 

Din punct de vedere stratigrafic, tumulul prezenta la bază, deasupra solului viu, galben, 
bogat în concreţiuni calcaroase şi cochilii de melci, un sediment brun-castaniu, gros de 15-20 cm, 
peste care se afla pământul din care a fost ridicată mantaua, de culoare neagră-cenuşie, 
suprapus de către vegetalul actual (Pl. I/b). 

                                                           
1  Coteţ, Popovici 1972, 12, 121, 123; Coteţ 1973, 339, 342-343; Tufescu 1974, 156; Mândruţ 1993, 165. 
2  Ciulache 1982, 759. 
3  Tumulii au fost semnalaţi în urma cercetării de teren întreprinsă în primăvara anului 2000 de către  

I. Vasiliu şi D. Paraschiv. 
4  Baumann 1991, 109-116. 
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În urma săpăturilor arheologice, la baza şi în mantaua tumulului s-au individualizat 10 

morminte de inhumaţie aparţinând epocii bronzului. 

M. 1 a fost dezvelit în cadranul de SE, în apropierea centrului ipotetic al tumulului; 
groapa sepulcrală, a cărei formă şi dimensiuni nu au putut fi sesizate, a fost practicată în 
mantaua sit-ului până la adâncimea de 0,75 m. Scheletul, conservat mediocru, orientat E-V, a 
fost depus în groapa funerară în decubit lateral dreapta, chircit moderat; braţul drept era întins 
de-a lungul corpului, cel stâng, îndoit din cot, avea palma adusă pe abdomen. Membrele 
inferioare, puternic “pliate”, formau unghi drept cu inelele coloanei vertebrale (Pl. I/a; V/1). Pe 
calota craniană şi pe oasele membrelor inferioare se păstrau urme slabe de ocru roşu. 

Mormântul nu a avut inventar. 

M. 2, dispunând şi el de groapă practicată în mantaua tumulului, a fost descoperit în 
cadranul de NE, la 0,90 m adâncime. Scheletul, destul de bine păstrat, depus în groapa 
sepulcrală în decubit lateral dreapta, chircit moderat, orientat N-S, avea coloana vertebrală uşor 
curbată, braţul drept întins de-a lungul corpului, cel stâng, puternic îndoit din cot, fiind adus cu 
palma pe umăr. Femurele, îndoite pe coapse, formau unghi obtuz cu inelele coloanei 
vertebrale, tibiile fiind paralele cu femurele (Pl. II/1; III/1). Pe oasele scheletului, în special pe 
cele ale calotei craniene, au fost observate urme de ocru roşu. 

Ca inventar funerar, în dreptul bazinului, a fost găsită o bucată de calcar de formă 
aproximativ dreptunghiulară, cu dimensiunile de 12,5 x 9 cm. 

M. 3, mormântul principal, cel pentru care s-a înălţat tumulul, face parte din categoria 
mormintelor a căror groapă a fost practicată de la nivelul antic de călcare. De formă 
rectangulară, colţurile fiind rotunjite, axul lung orientat pe direcţia NE-SV, avea dimensiunile 
de 2,10 x 1,40 m. La 25 cm adâncime a apărut un prag măsurând pe laturile lungi 15 cm lăţime, 
iar pe cele scurte doar 10 cm. Groapa funerară propriu-zisă era rectangulară, având colţurile 
rotunjite şi dimensiunile de 1,80 x 1,20 x 0,25 m (Pl. II/3; IV/1-2), baza fiind acoperită cu un 
strat subţire de ocru roşu. 

Mormântul a fost jefuit, fragmentele osteologice, purtând pe ele urme de ocru roşu, fiind 
rupte şi împrăştiate (Pl. IV/1-2). Cu toată starea proastă de conservare, s-a putut reconstitui 
orientarea scheletului, craniul fiind depus la NE. Pe baza câtorva resturi osteologice găsite in 
situ, se poate afirma că cel decedat a fost depus în groapa sepulcrală în decubit dorsal, 
membrele inferioare, iniţial cu genunchii ridicaţi, fiind căzute lateral stânga. 

În pământul de umplutură aflat în groapa mormântului nr. 3, făcând parte, probabil, din 
inventar, au fost găsite: 

- o aşchie atipică, confecţionată din silex de culoare albă-gălbuie (Pl. IV/3 ); 
- un bulgăraş de ocru roşu. 

M. 4, face parte din categoria mormintelor având groapa practicată în mantaua movilei. 
A fost descoperit în cadranul de SV la 0,55 m adâncime. Scheletul, chircit moderat, orientat E-V, 
conservat mediocru, era depus în decubit lateral stânga, membrele superioare fiind aduse cu 
palmele în dreptul feţei. Femurele formau unghi drept cu inelele coloanei vertebrale, tibiile 
fiind plasate în unghi obtuz faţă de femure (Pl. V/3 ). Pe oasele scheletului se păstrau urme de 
ocru roşu mult diseminate. 

Mormântul nu a avut inventar.  
M. 5 aparţine şi el categoriei mormintelor ce aveau groapa săpată în mantaua tumulului, 

fiind găsit în cadranul de SE, la 0,55 m adâncime. Scheletul, chircit accentuat, orientat NE-SV, era 
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depus în decubit lateral stânga. Membrele superioare, îndoite din coate, erau plasate în zona 
toracelui, cele inferioare formând unghi ascuţit cu inelele coloanei vertebrale (Pl. II/2; III/2). Oasele 
scheletului, în special cele ale calotei craniene, păstrau urme slabe de ocru roşu.  

Mormântul nu a avut inventar. 

M. 6, având groapa practicată în mantaua tumulului, a fost dezvelit în martorul N-S, la 
aproximativ 4 m S de centrul ipotetic al sit-ului. Scheletul, orientat E-V, chircit accentuat, era 
depus în groapa sepulcrală în decubit lateral dreapta. Braţul corespunzător depunerii, îndoit din 
cot, avea palma plasată lângă faţă, cel stâng, întins de-a lungul corpului, fiind suprapus de către 
membrele inferioare, aduse cu genunchii în dreptul toracelui (Pl. II/2; III/4). În zona craniului 
şi în cea a membrelor inferioare au fost observate urme de ocru roşu. 

Mormântul nu a avut inventar. 
În spaţiul rămas liber dintre mormintele nr. 1, nr. 5 şi nr. 6 a fost descoperită o vatră de 

formă aproximativ ovală, cu dimensiunile de 0,75 x 0,67 m, grosimea stratului de arsură 
măsurând între 9 şi 12 cm (Pl. I/a). 

M. 7, descoperit în cadranul de SE, avea groapa săpată în mantaua tumulului. Scheletul, 
destul de bine conservat, orientat E-V, chircit moderat, era depus în decubit lateral dreapta. 
Membrele superioare, îndoite din coate, aveau palmele aduse în dreptul pieptului, cele 
inferioare formând unghi ascuţit cu inelele coloanei vertebrale (Pl. V/2 ). Pe oasele scheletului 
se păstrau urme slabe de ocru roşu. 

Mormântul nu a avut inventar. 

M. 8, dezvelit în cadranul de SV, avea groapa de formă ovală, cu dimensiunile de  
90 x 65 x 35 cm, săpată de la nivelul antic de călcare în marginea vestică a tumulului, pământul 
adus pentru protejarea ei modificându-i forma şi dimensiunile iniţiale. Scheletul, conservat 
mediocru, orientat E-V, chircit moderat, era depus în groapa sepulcrală în decubit lateral 
stânga, membrele superioare fiind plasate cu palmele în dreptul pieptului, cele inferioare 
formând unghi drept cu inelele coloanei vertebrale (Pl. V/4 ). Oasele scheletului păstrau urme 
slabe de ocru roşu. 

Mormântul nu a avut inventar. 

M. 9, descoperit tot în cadranul de SV, avea groapa săpată în mantaua tumulului. 
Scheletul, chircit accentuat, orientat E-V, bine conservat, era depus în groapa sepulcrală în 
decubit lateral stânga, braţul corespunzător depunerii având palma în zona feţei, celălalt fiind 
plasat lângă cutia toracică. Membrele inferioare erau aduse cu genunchii în dreptul 
abdomenului (Pl. V/5). În regiunea craniului şi în cea a membrelor inferioare au fost observate 
urme de ocru roşu mult diseminate. 

Mormântul nu a avut inventar. 

M. 10, dezvelit în marginea sudică a tumulului, în cadranul de SE, lângă martorul N-S, avea, 
ca şi mormântul nr. 8, groapa, de formă ovală, săpată în pământul viu, la marginea sit-ului. 
Scheletul, bine conservat, chircit moderat, depus în decubit lateral dreapta, avea orientarea E-V. 
Braţul drept era întins pe lângă corp, cel stâng, îndoit din cot, fiind depus cu palma pe bazin. 
Femurele formau unghi obtuz cu inelele coloanei vertebrale, tibiile fiind paralele cu femurele  
(Pl. III/3). Pe oasele scheletului, în special pe craniu, se păstrau urme de ocru roşu. 

Mormântul nu a avut inventar. 
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Tumulul II 

Situat la aproximativ 60 m S de tumulul I, era distrus în totalitate de intervenţiile 
antropice, la suprafaţa solului aflându-se numeroase pietre de dimensiuni mici şi mijlocii, 
sumar ecarisate, provenite de la amenajările funerare din interiorul tumulului. 

Pe baza difuziunii acestor materiale în spaţiu, putem afirma că suprafaţa afectată sit-ului 
nu era prea mare, diametrul său fiind de 14 x 15 m, din acest punct de vedere el putând fi 
circumscris categoriei tumulilor de mici dimensiuni. 

Analiza stratigrafică arată că, imediat sub vegetalul actual, gros de 20-25 cm, 
aproximativ în centrul ipotetic al tumulului, se afla un fragment de ring realizat din pietre de 
forma şi dimensiunile celor aflate la suprafaţa solului, dispuse într-un aranjament destul de 
îngrijit, cu o lăţime de 70-80 cm, depuse pe un strat de pământ galben cu concreţiuni 
calcaroase, gros de 15 cm, înclinat către interior (Pl. VI/1). 

Prezenţa şi scopul acestei amenajări funerare poate fi asociată cu cea a cromleh-urilor, 
zona din interior cuprinzând, probabil, componenţa ritual-funerară din momentul ridicării 
complexului tumular, dispărută, din păcate, ca urmare a intervenţiilor nesistematice. 

Ulterior, în mantaua şi în zonele periferice ale movilei au fost practicate şi alte 
înmormântări, una dintre acestea fiind descoperită în urma cercetărilor arheologice. 

M. 1 a fost dezvelit în cadranul de NE, groapa, săpată în solul viu până la 0,55 m 
adâncime, avea formă dreptunghiulară, colţurile uşor rotunjite, latura nordică arcuită, 
dimensiunile fiind de 2,10 x 1,45 m; conturul gropii sepulcrale era delimitat cu pietre de 
dimensiuni mari (Pl. VI/2). Scheletul, bine conservat, orientat E-V, era depus în decubit dorsal, 
craniul căzut lateral dreapta, pe umăr, membrele inferioare fiind perfect întinse; braţul drept era 
plasat de-a lungul corpului, cel stâng, îndoit din cot, având palma depusă pe bazin (Pl. VI/3-4). 
Pe oasele scheletului nu au fost observate urme de ocru roşu. 

În zona genunchilor, deasupra femurelor, a fost găsită o piatră de dimensiuni mijlocii, 
neecarisată. Întrucât mormântul nu a fost deranjat de intervenţii ulterioare, considerăm că ne 
aflăm în faţa unei depuneri cu rol bine stabilit în ritualurile funerare. 

Pe suprafaţa ipotetică a movilei, atât în vegetalul actual, dar mai ales sub acesta, au fost 
descoperite fragmente ceramice atipice, provenind de la vase specifice secolelor IV-V p.Chr., 
modelate cu roata înceată din argilă grosieră şi semigrosieră, având ca degresanţi diabaze 
locale sau incluziuni de oxizi de fier. 

 
Tumulul III 

Amplasat la cca. 100 m sud de tumulul II, era puternic aplatizat datorită lucrărilor 
agricole, având formă oval-alungită, cu dimensiunile de 28 x 24 m, înălţimea la centru fiind de 
1,50 m (Pl. VII). 

La baza şi în mantaua lui au fost descoperite două morminte de inhumaţie. 

M. 1, mormântul principal, cel pentru care a fost înălţat tumulul, a fost dezvelit aproximativ 
în centrul ipotetic al acestuia. Zonele de nord şi de sud din jurul gropii funerare erau ocupate de 
pământul galben rezultat în urma excavării, pe profilul N-S apărând sub forma unor lentile. Groapa 
sepulcrală, rectangulară, colţurile rotunjite, cu dimensiunile de 1,70 x 1,40 x 0,35 m, avea latura 
estică arcuită. Scheletul, bine conservat, era depus în decubit dorsal, orientat V-E, membrele 
superioare, uşor îndoite din coate, erau aduse cu palmele lângă bazin, cele inferioare, iniţial cu 
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genunchii ridicaţi, fiind căzute lateral dreapta-stânga, formând un romb (Pl. VIII/1). Pe fundul 
gropii funerare şi pe oasele scheletului, în zona craniului, bazinului şi membrelor inferioare, au 
fost observate urme puternice de ocru roşu. 

Mormântul a avut ca inventar, depuşi în stânga craniului, doi bulgăraşi de ocru roşu. 

M. 2 a fost dezvelit în jumătatea sudică a tumulului, în martorul N-S. Datorită faptului 
că a fost practicată în mantaua tumulului, nu au putut fi sesizate forma şi dimensiunile gropii 
funerare. Scheletul, slab conservat, chircit moderat, orientat E-V, era depus în decubit lateral 
dreapta, membrele superioare având palmele aduse în dreptul feţei, cele inferioare formând 
unghi drept cu inelele coloanei vertebrale. Pe oasele scheletului nu au fost observate urme de 
ocru roşu (Pl. VIII/2). 

Mormântul nu a avut inventar. 
 

* 

* * 
 

Luând în consideraţie dimensiunile, precum şi modul în care au fost înălţaţi, tumulii de 
la Frecăţei pot fi clasificaţi în funcţie de anumite criterii ce au la bază concepţiile unei 
arhitecturi funerare bine definită. 

După mărimea diametrului siturile pot fi atribuite următoarelor două categorii: 
– tumuli mijlocii cu diametrul cuprins între 20 şi 30 m – tumulii I şi III; 
– tumuli mici, a căror diametru nu este mai mare de 10-15 m – tumulul II.  
Includerea celor trei tumuli într-una dintre categoriile enunţate mai sus, este pur 

orientativă, intervenţiile antropice întreprinse asupra lor de-a lungul timpului modificându-le 
substanţial caracteristicile iniţiale. 

Un alt criteriu de clasificare îl constituie modul în care cei trei tumuli au fost înălţaţi/ 
ridicaţi: 

– într-o singură etapă, conţinând, alături de mormântul principal, una sau mai multe 
înmormântări secundare, aşa cum este cazul tumulului III; 

– în două sau în mai multe etape – tumulii I şi II, modificarea formei şi a dimensiunilor 
iniţiale realizându-se prin practicarea la „poalele” situ-lui a unei/unor înmormântări secundare 
– M. 8, M. 10 din tumulul I, M. 1 din tumulul II, pământul adus pentru protejarea acestora 
schimbându-i înfăţişarea primară. 

În raport de materialul utilizat la înălţarea/realizarea tumulilor, aceştia pot fi clasificaţi 
astfel:  

– tumuli ale căror mantale au fost ridicate numai cu pământ luat din zonele învecinate – 
tumulii I şi III; 

– tumuli având în componenţa mantalelor, alături de pământ, diverse amenajări realizate 
din piatră. 

Un ultim criteriu de clasificare este cel al tipului de mormânt protejat de mantaua 
tumulului: 

– tumuli în a căror manta au fost dezvelite morminte având gropi simple ori cu trepte, 
neprotejate cu acoperişuri din lemn sau din piatră – tumulii I şi III; 

– tumuli în interiorul cărora, la amenajările funerare, a fost utilizată, alături de pământ, 
şi piatră – tumulul II. 
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Cercetările din ultimii 15-20 de ani, întreprinse în special în nordul zonei istro-pontice, 

ne arată că, pentru comunităţile ce au creat în arealul geografic mai sus amintit civilizaţia 
epocii bronzului, practica înhumării sub sau în mantaua tumulului era predominantă. 

Necropolele sunt mici, cuprinzând în marea lor majoritate, de la doi-trei până la cinci-
şase tumuli, după cum o dovedesc cercetările de la Nalbant – Movila Soldatului5, Luncaviţa – 
Drumul Vacilor6, Sarichioi7, Mihai Bravu8, Enisala – La Băltiţă9, întâlnindu-se însă şi grupaje 
de până la opt-douăsprezece movile, aşa cum este cazul necropolelor de la Sabangia10, Nalbant 
– Movila Martazău11 sau Luncaviţa – Movila Mocuţa12. O altă caracteristică a necropolelor o 
reprezintă dispunerea tumulilor în şiruri paralele, ca exemplu putând fi dată necropola de la 
Chilia Veche13. 

În privinţa amplasării necropolelor, s-a constatat că au fost preferate formele de relief 
joase, în special zonele de şes sau malurile apelor, promontoriile utilizate nedepăşind 100 m 
înălţime, căutându-se poziţia ideală pentru a face cât mai vizibili tumulii. 

Situaţia din zona nordică a spaţiului istro-pontic nu este singulară. Atât în stepele  
nord-pontice, în aria culturii Yamnaya14, cât şi la sud de Dunăre, în special în zona de nord-est 
a Bulgariei15, tumulii sunt grupaţi de la doi-trei până la 15-20 sau dispuşi în şiruri paralele, 
fiind amplasaţi cu predilecţie în zonele joase de relief, spre deosebire de alte medii culturale în 
care sunt preferate formele de relief înalte, de obicei crestele prelungi dintre două bazine 
hidrografice16. 

Analiza răspândirii în plan orizontal a mormintelor dezvelite în tumulii de la Frecăţei 
indică faptul că, două dintre acestea, M. 3 – tumulul I şi M. 1 – tumulul III, plasate aproximativ 
în zonele centrale şi având gropile funerare săpate de la nivelul antic de călcare, se înscriu în 
categoria mormintelor principale, deci pentru ele au fost ridicate monumentele funerare. 

Următoarea etapă este reprezentată de către mormintele nr. 8 şi nr. 10 din tumulul I, 
precum şi mormântul nr. 1 din tumulul II, ale căror gropi sepulcrale au fost practicate în 
marginile (la „poalele”) tumulilor, de la nivelul antic de călcare, pământul adus pentru 
protejarea lor schimbându-le înfăţişarea primară prin mărirea diametrului. Apoi, în mantalele 
movilelor nou create, au fost săpate gropile funerare ale celorlalte morminte, pământul depus 
pentru protejarea acestora modificându-le înălţimea. 

                                                           
5  Lăzurcă 1989. 
6  Vasiliu 1995a, 117. 
7  Lungu, Mănucu-Adamaşteanu 1995, 339. 
8  Vasiliu 1995b, 141. 
9  Vasiliu 2004. 
10  Simion 1979; Simion 1991, 39, nota 1. 
11  Săpături de salvare întreprinse în 1989 de către E. Lăzurcă şi Fl. Topoleanu. 
12  Vasiliu 1995c, 89. 
13  Vasiliu 1995d, 49. 
14  Hausler 1974; Hausler 1976; Dergacev1973; Dergacev 1986, 5; Dergacev 1994, 124; Dergacev, 

Manzura, Sava 1986 (1992), 88, fig. 1; Ketraru, Haheu 1985, 50, fig. 1; Agul’nikov 1986 (1992), 104, 
fig. 1; Levinski, Tentiuk 1990, 93, fig.1/1; Demncenko, Leviţki 1997, 156, fig. 1; Haheu, Gukin 1997, 
188, fig.1/1-3. 

15  Todorova 1980; Panajotov 1989; Panajotov 1990, 98-99; Kitov, Panajotov, Pavlov 1991. 
16  Vulpe, Drâmbocianu 1981, 172, fig. 1-3; Ciugudean 1996, 129, hărţile 1 şi 2. 
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Cei trei tumuli de la Frecăţei se aseamănă, în privinţa modului în care au fost înălţaţi, cu 

cei de la Chilia Veche17, Luncaviţa, punctele Movila Mocuţa18 şi Drumul Vacilor19, Mihai 
Bravu20 şi Enisala – La Băltiţă21. Aproape identic a fost ridicat şi tumulul I de la Corlăteni22, 
precum şi movilele I şi II de la Glăvăneştii Vechi23. 

Asemănări, privind dispunerea mormintelor cât şi modul de înălţare a tumulilor, sunt 
documentate atât în stepele nord-pontice, în aria culturilor Yamnaya şi a Catacombelor24, cât şi 
în descoperirile făcute la sud de Dunăre, în zona de nord-est a Bulgariei25. 

În plan vertical, dispunerea mormintelor individualizate în tumulii de la Frecăţei, 
ilustrează mai multe etape de înmormântări, din perioade diferite. 

În cadrul primei etape, cea în care au fost înălţaţi tumulii, pot fi circumscrise: 
amenajarea (ringul) din zona centrală a tumulului II, precum şi mormintele nr. 3 din tumulul I 
şi nr. 1 din tumulul III. 

Despre amenajarea realizată din pietre în centrul ipotetic al tumulului II, în lipsa unor 
date concludente, cu titlu de ipoteză de lucru, putem afirma că ea făcea parte dintr-o 
componentă ritual-funerară asemănătoare celor descoperite la Tariverdi26, Murighiol27 şi Mihai 
Bravu28, unde mormintele centrale erau înconjurate cu cercuri din bolovani asociate cu ringuri 
din pietre mici şi mijlocii, fiind protejate cu construcţii realizate din aceleaşi materiale, sistem 
identic celui constatat în spaţiul intracarpatic la tumulii cercetaţi pe valea Mureşului29. 

Toate descoperirile din spaţiul istro-pontic, amintite mai sus, au fost deranjate ca urmare a 
intervenţiilor nesistematice, astfel încât lipsesc informaţiile certe privind o posibilă prezenţă a unor 
piese din inventarele lor funerare. O posibilă clarificare privind atribuirea lor cultural-cronologică 
poate fi făcută pe baza descoperirii de la Murighiol. În opinia noastră, repertoriul tipologic al 
ceramicii variantei Bugeac a culturii Yamnaya30 nu susţine asocierea făcută pentru componenţa 
inventarului funerar din mormântul nr. 8. Vasul-borcan, modelat din pastă grosieră cu 
microprundişuri în compoziţie, având corpul bombat, asimetric datorită unei modelări 
stângace, gâtul scurt, cilindric, baza plată, uşor profilată, buza răsfrântă la exterior, decorată cu 
crestături fine dispuse oblic, găsit în stare fragmentară în jumătatea sudică a tumulului, în 
apropierea unor resturi osteologice provenind de la un craniu31, poate fi atribuit mai degrabă 
mormântului principal, cel pentru care a fost realizată amenajarea funerară şi înălţat tumulul. 

                                                           
17  Vasiliu 1995d, 59. 
18  Vasiliu 1995c, 94. 
19  Vasiliu 1995a, 121. 
20  Vasiliu 1995b, 141. 
21  Vasiliu 2004. 
22  Comşa 1982, 85-93. 
23  Comşa 1987, 381. 
24  Dergacev 1973; Dergacev 1986, 30; Dergacev 1994, 124; Jarovoi 1990; Toscev 1990, 116-127; 

Toscev 1991, 85-100; Manzura, Sava 1994, 173. 
25  Panajotov 1989; Panajotov 1990, 98-99; Panajotov, Dergacev 1983, 324-329; Panajotov, Dergacev 

1984, 99-117; Kitov, Panajotov, Pavlov 1991. 
26  Popescu 1952, 272-274, fig. 23-25; Comşa 1978, 21-22. 
27  Simion 1991, 33-34, pl. 2; 3/2-5; Simion 1992, 198-199, pl. 17/1. 
28  Vasiliu 1995d, pl. 3. 
29  Ciugudean 1996, 131. 
30  Dergacev 1986, 85, fig.19A; Dergacev 1994, 126, fig.3A. 
31  Simion 1991, 35, pl. 4/f; 5/a. 



16 IOAN  VASILIU 

 
În privinţa formei şi decorului acestui vas, analogii găsim atât în descoperirile atribuite 

variantei Nistrene a culturii Yamnaya32, precum şi în inventarul funerar al unuia dintre cele 
două morminte dezvelite în Movila Albă de la Călăraşi – Mircea Vodă33. De asemenea, 
similitudini pentru decor şi pentru construcţiile din piatră găsim în necropola de la Zimnicea34. 

Nici componentele ritual-funerare amintite mai sus nu îşi găsesc analogii în ansamblul 
monumentelor aparţinând culturii Yamnaya. Purtătorii acesteia utilizează, în locul ringurilor 
din piatră, pământul rezultat ca urmare a excavării gropilor sepulcrale, depunându-l în jurul 
acestora în cerc, în semicerc sau sub forma a două semicercuri35 aşa cum este cazul, în zona de 
sud-est a României, cu descoperirile făcute în tumulii de la Vânători36 şi Griviţa37. 

Din punct de vedere cronologic, înmormântările din zona istro-pontică, amintite mai sus, pot 
fi atribuite subetapei Ia din Bronzul timpuriu, evoluând înaintea manifestărilor Glina din Câmpia 
Munteniei şi Schnekenberg din Transilvania, putând fi paralelizate cu descoperirea de la 
Răcăciuni38. Mormintele cu amenajări ritual-funerare de tipul celor descoperite la Tariverdi, 
Murighiol, Mihai Bravu şi Frecăţei, îşi au originea, probabil, în mişcarea grupurilor de populaţii 
venite dinspre est, din stepele nord-pontice, într-o secvenţă cronologică corespunzătoare perioadei 
finale a orizontului timpuriu din cadrul variantei Nistrene a culturii Yamnaya. Aceste grupuri de 
populaţii, în mişcarea lor către zona centrală a Câmpiei Munteniei, mai întâi de-a lungul Dunării, 
vor da naştere manifestărilor de tip Zimnicea, Mlăjet şi Coşereni, întrerupând evoluţia comunităţilor 
Coţofeni I, fapt confirmat de lipsa din această zonă a aşezărilor Coţofeni II sau Coţofeni III39. 

Mormântul nr. 1 din tumulul III avea groapa de formă rectangulară, colţurile fiind uşor 
rotunjite, săpată de la nivelul antic de călcare; scheletul, orientat V-E, era depus în decubit 
dorsal, membrele inferioare, iniţial cu genunchii ridicaţi, fiind căzute lateral dreapta-stânga, 
formând un romb; în privinţa poziţiei scheletului, având ca etalon clasificarea întocmită de 
către E. V. Jarovoi40 pentru înmormântările principale din aria culturii Yamnaya, mormântul 1 
din tumulul III de la Frecăţei s-ar încadra în grupa I, varianta 1541. Atât baza gropii funerare, 
cât şi oasele scheletului, au fost presărate cu un strat de ocru roşu; acoperirea defunctului nu s-a 
făcut arbitrar, ci selectiv, calota craniană, cutia toracică şi femurele fiind prioritare în această 
privinţă; mormântul a avut ca inventar funerar doi bulgăraşi de ocru roşu. 

Luând în consideraţie elementele de rit şi pe cele de ritual funerar42 mormântul nr. 1 din 
tumulul III, poate fi atribuit subetapei Ic din evoluţia Bronzului timpuriu, fiind contemporan cu 
manifestările variantei Nistrene a culturii Yamnaya, orizontul târziu. 

                                                           
32  Dergacev 1986, 52, fig. 11/28; Manzura, Sava 1994, 173, fig. 9/20. 
33  Morintz 1978, 90; Harţuche 1979, 72, fig. 8/3; 9/7; Roman 1986, 35. 
34  Alexandrescu 1974, fig.1, pl. 5/8; 7/4. 
35  Dergacev 1986, 31, 76, fig. 18A/1; Dergacev 1994, 124; Dergacev, Manzura, Sava 1986 (1992), 99-

100, fig. 9; Serova, Jarovoi 1987, 15, 35, 81, fig.5; 15; 37; Jarovoi 1990, 114-115, 163-164, 168, 172, 
183, 205, fig. 45; 50; 71; 73; 76; 82; 93; Ketraru, Haheu 1985 (1990), 62, 65, fig. 8/1; 10; Agul’nikov 
1986 (1992), 110-111, fig. 4/1; 5; Leviţki, Demcenko 1994, 216, 218, 222, fig. 2/1; 3/1, 3; 4/3. 

36  Brudiu 1985, 235. 
37  Brudiu 1987, 13-14. 
38  Roman 1986, 30. 
39  Schuster 1997, 156. 
40  Jarovoi 1985, 38-44, fig. 2. 
41  Jarovoi 1985, 40, fig. 2/15. 
42  Dergacev 1986, 76; Dergacev 1994, 124; Manzura, Sava 1994, 173. 
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Amenajarea funerară a mormântului nr. 3 din tumulul I era mai complexă; groapa 

funerară, de formă rectangulară şi având colţurile uşor rotunjite, prevăzută cu treaptă, avea 
baza acoperită cu un strat subţire de ocru roşu; scheletul, orientat NE-SV, depus în groapa 
sepulcrală în decubit dorsal, cu membrele inferioare căzute lateral stânga, purta, pe resturile 
osteologice păstrate, urme slabe de ocru; inventarul funerar, sărac, era compus, probabil, doar 
dintr-o aşchie atipică din silex şi un bulgăraş de ocru roşu. În privinţa poziţiei scheletului, 
datorită stării sale precare de conservare, presupunem că el era în decubit dorsal cu membrele 
superioare întinse de-a lungul corpului, cele inferioare fiind căzute lateral stânga. 

După elementele de rit şi ritual funerar43, mormântul nr. 3 din tumulul I face parte din 
categoria puţinelor morminte principale aparţinând variantei Bugeac a culturii Yamnaya44, 
putând fi încadrat în Bronzul timpuriu, subetapa I-a. 

Din cele prezentate mai sus rezultă că, în raport de secvenţa cronologică în care s-au 
efectuate înmormântările principale, ordinea cronologică de înălţare a siturilor din zona de 
nord-vest a localităţii Frecăţei a fost următoarea: tumulul II, urmat de tumulii III şi I. 

Următoarea etapă de înmormântări este reprezentată de mormintele nr. 8 şi nr. 10 din 
tumulul I, având gropi funerare ovale, scheletele fiind depuse în decubit lateral dreapta (M. 8) 
sau stânga (M.10); ocrul, prezent în cantitate redusă, este semnalat doar în zona calotei 
craniene şi a membrelor inferioare, lipsind alte elemente de inventar.  

Elementele de rit şi ritual funerar45 sunt similare cu cele din orizontul timpuriu al 
culturii Catacombelor, cele două morminte putând fi atribuite subetapei IIb din evoluţia 
Bronzului timpuriu.  

Cea de a treia etapă este reprezentată de mormintele nr. 1-2, 4-7, 9 din tumulul I şi de 
către mormântul nr. 2 din tumulul III. Cu excepţia mormântului nr. 2, situat în jumătatea 
nordică a movilei, restul mormintelor sunt plasate în partea de sud, orientate în sens invers 
acelor de ceasornic, cele din tumulul I fiind dispuse în semicerc; fiind practicate în manta, 
forma şi dimensiunile gropilor funerare nu au putut fi sesizate; numai în zona calotei craniene 
şi în cea a membrelor inferioare au fost observate urme slabe de ocru roşu. 

Prin elementele sale de rit şi ritual funerar, această grupă de morminte îşi găseşte 
analogii tot în orizontul timpuriu al culturii Catacombelor46, fiind parţial contemporană, parţial 
posterioară celei de a doua etape de înmormântări. 

În zona istro-pontică, o descoperire similară, încadrată eronat de către descoperitor la 
sfârşitul Bronzului mijlociu sau la începutul celui târziu, este semnalată la Luncaviţa – Movila 
Mocuţa47. 

De practicile rituale a celei de a treia etape de înmormântări, trebuie legată şi vatra de 
foc găsită în mantaua tumulului I, în spaţiul liber dintre mormintele nr. 1, nr. 5 şi nr. 6, la 
nivelul de unde au fost practicate gropile funerare ale acestora. În stadiul actual al cercetărilor, 
descoperirea de la Frecăţei este singulară în peisajul înmormântărilor tumulare. 

                                                           
43  Dergacev 1986, 83, fig. 19/1; Dergacev 1994, 126, fig. 3/1; Manzura, Sava 1994, 175, fig. 11/1. 
44  Dergacev 1986, 83, ca exemple fiind citate mormintele de la Semenovka, Grigorievka, Dubăssari şi 

Costeşti II; Dergacev 1994, 126. 
45  Dergacev 1986, 92, 96, fig. 22/A4; Dergacev 1994, 128; Manzura, Sava 1994, 179. 
46  Dergacev 1983, 88-110; Dergacev 1986, 92-95; Dergacev 1994, 127, fig. 5; Manzura, Sava 1994, 178. 
47  Vasiliu 1995c, 105, pl. 1. 
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În sud-estul României vetre de foc sub mantalele tumulilor, situate însă pe nivelul antic 

de călcare, sunt semnalate în descoperirile de la Luncaviţa – Movila Mocuţa48, Mihai Bravu49, 
Tulcea – Sud şi Griviţa – Movila 31550. 

O vatră cu rol în practicile funerare, găsită tot la nivelul antic de călcare, nivel de la care 
a fost înălţat tumulul, este semnalată şi în descoperirea făcută la Corlăteni – Dealul Cetăţii51. 

În stepele nord-pontice, în aria culturii Yamnaya, descoperirile de acest fel sunt legate de 
obiceiul „purificării locului”, acţiune realizată fie înainte de înhumarea celui decedat, fie după aceea, 
uneori chiar pe acoperişurile de lemn, lespezi de calcar sau din pământ galben al mormintelor52, în 
zona istro-pontică o astfel de descoperire fiind semnalată la Enisala – La Băltiţă53. 

În ceea ce priveşte poziţia în care au fost depuşi cei decedaţi în gropile sepulcrale ale 
înmormântărilor aparţinând etapelor a doua şi a treia, după clasificarea lui E.V. Jarovoi, ei se 
încadrează în grupele II şi III, grupe stabilite pentru scheletele din mormintele secundare54. 

Ultima etapă este ilustrată de către mormântul nr. 1 din tumulul II, cu scheletul depus în 
groapă funerară rectangulară, colţurile fiind uşor rotunjite, marcată cu pietre de dimensiuni 
mari, în poziţie dorsală, cu membrele inferioare drepte, paralele, craniul căzut pe umărul drept, 
braţul stâng, îndoit din cot fiind adus cu palma pe bazin, iar cel drept întins pe lângă corp; 
oasele scheletului nu prezentau urme de ocru roşu; piatra, de dimensiuni mijlocii, găsită în zona 
genunchilor, precum şi cele care marcau conturul gropii sepulcrale, pot reprezenta reminiscenţe 
ale componentelor ritual-funerare din perioadele anterioare – cromleh-urile şi ringurile. 

Poziţia scheletului – grupa IV, varianta 59 după clasificarea lui E.V. Jarovoi, precum şi 
elementele de rit şi ritual funerar, indică faptul că, mormântul nr. 1 din tumulul II este 
contemporan cu orizontul târziu al culturii Catacombelor, putând fi atribuit etapei a III-a din 
evoluţia Bronzului timpuriu. 

* 

* * 
 

Cercetările arheologice de la Frecăţei, jud. Tulcea, ilustrează practicarea, de către 
comunităţile ce au creat civilizaţia Bronzului timpuriu în zona nordică a spaţiului istro-pontic, 
inhumaţiei sub tumuli cu mantale din pământ. În arealul geografic mai sus amintit, astfel de 
înmormântări sunt cunoscute prin intermediul descoperirilor făcute la Chilia Veche – Ciorticut, 
Enisala – La Băltiţă, Luncaviţa – Movila Mocuţa şi Drumul Vacilor, Mihai Bravu, Murighiol, 
Nalbant – Movila Soldatului şi Movila Martazău, Sabangia, Sarichioi, Tulcea  – Sud şi Zebil – 
Movila lui Iancu, în fiecare dintre aceste necropole fiind cercetate sistematic de la unul până la 
patru monumente funerare. 

Deşi, la prima vedere numărul tumulilor investigaţi pe cale arheologică pare destul de 
consistent, totuşi, procentul este mic – aproximativ 5-10 %, raportat la siturile rămase încă 
necercetate. 

                                                           
48  Vasiliu 1995c, 93, pl. 1. 
49  Vasiliu 1995b, 144, pl. 1. 
50  Brudiu 1987, 12-13, fig. 3-4. 
51  Tudor 1953, 408-415; Dinu 1974, 264, fig. 5; Roman 1986, 49; Comşa 1987, 384. 
52  Dergacev 1986, 31, 36. 
53  Vasiliu 2004. 
54  Jarovoi 1985, 41-42, 46-48, fig. 2. 



Cercetările arheologice de salvare de la Frecăţei, jud. Tulcea 19 

 
Înmormântările tumulare din Bronzul timpuriu sunt considerate drept cele mai 

numeroase, atât în peisajul tumular din zona istro-pontică, cât şi în cel din regiunile învecinate, 
ele întâlnindu-se frecvent în zona de silvo-stepă a Republicii Moldova55, în Bulgaria de nord, 
până la Munţii Balcani56, în Iugoslavia57, în Ungaria58, dar şi în Europa Centrală59. 

Ritualul standard de înmormântare este reprezentat de poziţia chircită a corpurilor, aşezate 
direct pe sol, cei decedaţi fiind înmormântaţi individual, în gropi rectangulare sau ovale, săpate de 
la nivelul antic de călcare, protejate sau nu cu acoperişuri din piatră, ori practicate în mantalele 
tumulilor. Din punct de vedere al depunerii scheletelor în morminte pot fi stabilite mai multe 
grupe, fiecare dintre ele cuprinzând, în raport de poziţia membrelor superioare şi a celor 
inferioare, câteva variante, unele nefigurând în clasificarea întocmită de către E. V. Jarovoi: 

Ia – morminte în care scheletul este depus în decubit dorsal cu membrele superioare 
întinse de-a lungul corpului, cele inferioare, chircite moderat, fiind căzute lateral stânga – 
mormântul nr. 3 din tumulul I; 

Ib – morminte în care scheletul, depus în decubit dorsal, are membrele superioare uşor 
îndoite din coate şi aduse cu palmele în dreptul bazinului, cele inferioare, iniţial cu genunchii 
ridicaţi, fiind căzute lateral dreapta şi stânga, formând un romb – mormântul nr. 1 din tumulul III; 

IIa – morminte în care scheletul este în decubit lateral dreapta, braţul corespunzător 
părţii pe care s-a efectuat chircirea întins pe lângă corp, celălalt, îndoit din cot, fiind adus cu 
palma în dreptul abdomenului; tibiile sunt dispuse în unghi drept faţă de coloana vertebrală, 
femurele fiind paralele cu tibiile – mormântul nr. 1 din tumulul I; 

IIb – aceeaşi poziţie, braţul stâng fiind depus cu palma pe bazin – mormântul nr. 10 din 
tumulul I; 

IIc – poziţie asemănătoare, braţul stâng având palma depusă pe umăr – mormântul nr. 2 
din tumulul I; 

IId – morminte în care scheletul depus în decubit lateral dreapta avea membrele 
superioare aduse cu palmele în dreptul feţei; tibiile formau unghi drept cu inelele coloanei 
vertebrale, femurele fiind plasate în unghi obtuz faţă de tibii – mormântul nr. 2 din tumulul III; 

IIe – aceeaşi poziţie, membrele superioare fiind plasate cu palmele în dreptul pieptului – 
mormântul nr. 7 din tumulul I; 

IIf – schelet depus în decubit lateral dreapta, membrele superioare aduse cu palmele în 
dreptul feţei; femurele sunt plasate în unghi ascuţit faţă de coloana vertebrală, genunchii fiind 
în dreptul pieptului, iar tibiile paralele cu femurele – mormântul nr. 6 din tumulul I; 

IIIa – morminte în care scheletul era depus în decubit lateral stânga, membrele superioare 
fiind aduse cu palmele în dreptul feţei; tibiile erau plasate în unghi drept faţă de coloana 
vertebrală, femurele fiind plasate în unghi obtuz faţă de tibii – mormântul nr. 4 din tumulul I; 

IIIb – aceeaşi poziţie, membrele superioare având palmele depuse în dreptul pieptului – 
mormintele nr. 5 şi nr. 8 din tumulul I; 

                                                           
55  Dergacev 1973; Dergacev 1986; Dergacev 1994. 
56  Todorova 1980; Panajotov 1989. 
57  Garašanin 1985. 
58  Gazdapusztay 1964-1965 (1966); Ecsedy 1979; Patay 1985 (1987), 87-90. 
59  Hausler 1982; Buchwaldek 1987; Benkovski-Pivovarova 1987, 167-171; Kovacs 1985 (1987); 

Machnik 1987; Novotna 1985 (1987), 275-277. 
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IIIc – schelet depus în decubit lateral stânga, braţul corespunzător depunerii, îndoit din cot, 

plasat în dreptul feţei, celălalt fiind adus cu palma lângă piept; femurele formează unghi ascuţit cu 
inelele coloanei vertebrale, iar tibiile unghi obtuz cu femurele – mormântul nr. 9 din tumulul I; 

IV – morminte în care scheletul este în decubit dorsal, cu membrele inferioare drepte, 
paralele, braţul drept întins pe lângă corp, cel stâng având palma pe bazin, craniul fiind căzut 
pe umărul drept – mormântul nr. 1 din tumulul II. 

Inventarul funerar este modest în raport cu numărul mormintelor şi constă dintr-o aşchie 
de silex şi două pietre, natura şi sărăcia lui putând fi explicată prin nivelul dezvoltării 
economice sau prin modificări ale standardelor ritualului funerar.  

Utilizarea inhumaţiei sub tumuli cu mantale din pământ sau din pământ şi construcţii de 
piatră, de către comunitarii Bronzului timpuriu din arealul istro-pontic, pune problema originii 
acestui ritual funerar. Caracterul restrâns al cercetărilor, permite doar enunţarea posibilităţii/ 
probabilităţii ca unii din numeroşii tumuli aflaţi în zonă să dateze din intervalul temporal 
corespunzător perioadei de tranziţie şi să reflecte relaţiile, mai mult sau mai puţin amiabile, 
dintre comunităţile locale şi triburile culturii Yamnaya, influenţa exercitată de către populaţiile 
venite din stepele nord-pontice făcându-se simţită şi în zone mai mult sau mai puţin 
îndepărtate. Astfel, pentru teritoriile de la sud de Dunăre au fost stabilite nouă zone de difuzare 
a înmormântărilor sub tumuli, totodată fiind remarcată contribuţia decisivă a „culturii 
mormintelor cu ocru” sau „culturii mormintelor cu groapă” la procesul de constituire a 
manifestărilor specifice Bronzului timpuriu60. 

O altă problemă este aceea a folosirii în practicile rituale a amenajărilor din piatră, 
pentru care, aşa cum am arătat mai sus, nu găsim analogii în ansamblul monumentelor funerare 
aparţinând culturii Yamnaya.  

Din perioada timpurie a Epocii bronzului înmormântări tumulare sub construcţii de 
piatră sunt cunoscute atât din depresiunea subcarpatică a Polovragilor – necropola de la 
Milostea61, morminte pe care P. Roman le atribuie fazei a III-a din evoluţia culturii Coţofeni62, 
iar H. Ciugudean manifestărilor de tip Govora Sat – Runcuri63, cât şi din spaţiul intracarpatic, 
din ariile manifestărilor de tip Livezile, Copăceni şi Şoimuş64. 

Caracterul restrâns al cercetărilor, publicarea parţială sau doar enunţarea unora dintre 
descoperiri, lipsa analizelor antropologice, în special pentru scheletele provenind din morminte 
aparţinând perioadei de tranziţie, precum şi faptul că o parte dintre artefactele ce ar fi putut 
contribui la o mai fină încadrare cultural-cronologică provin din cercetări nesistematice, 
permit, pentru explicarea apariţiei inhumaţiei sub tumuli, expunerea a două posibilităţi: 

- difuzarea înmormântărilor tumulare de către grupurile culturii Yamnaya în masa 
populaţiei locale, explicaţie ce se înscrie pe linia unei lungi tradiţii existente în literatura de 
specialitate, conform căreia tumulul reprezintă tipul de monument funerar difuzat de către 
populaţiile de păstori din stepele nord-pontice în expansiunea lor spre vestul Europei65. 

                                                           
60  Panajotov 1990, 100; Nikolova 1992, 2-3. 
61  Popescu, Vulpe 1966, 148-155. 
62  Berciu, Roman 1984, 20. 
63  Ciugudean 1996, 131-132. 
64  Ciugudean 1996, 80-81, 97, 101-102, 131; Ciugudean 1997, 15. 
65  Garašanin 1973, 184; Garašanin 1989-1990 (1991), 73-75; Ecsedy 1979, 47-52; Tasić 1983, 15-37. 
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- adoptarea de către comunităţile din zona istro-pontică, în cadrul transformărilor 

economico-sociale prilejuite de apariţia perioadei timpurii a Epocii bronzului, a noi practici 
funerare. 
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Les recherches archéologiques de sauvetage de Frecăţei, dép. de Tulcea 

 

Résumé 
 
Les fouilles archéologiques pratiqués dans la période avril - septembre 2000, ont a eu  

un caractère de sauvetage, les techniques et les méthodes d’enregistrement étant adapté à la 
situation ci-dessus mentionnée. 

Les buttes funéraires de Frecăţei se dressent, dans les limites territoriales de cette 
commune, couronnant l’éperon d’une colline profondément rongée par les eaux pluviales qui 
borde la vallée inondable du ruisseau Teliţa.  

Les fouilles y ont dégage 13 tombeaux, se rangeant dans deux catégories différentes, 
compte tenu des caractères spécifiques de leurs rite et rituel. 

D’une part, des tombes rectangulaires, aux angles arrondis. Ces tombeaux renferment 
des squelettes qui se reposent sur le dos, les bras le long des corps, avec les genoux relevés, 
pour finir par retomber latéralement. On a constaté la présence de l’ocre, déposé tantôt en 
petites mottes à titre d’offrande, tantôt éparpille tel un tapis au fond de la fosse et poudrant 
aussi (en quantité plus ou moins importante) les gisants. Les tombeaux de cette première 
catégorie, par le aménagements relevés dans le tombeaux no 1/butte III et no 3/butte I qui 
reproduisent ceux de bon nombre de sites des steppes nord-pontiques, appartiennent à 
l’horizon chronologique, qui dans le sud-est de la Roumanie, est l’expression du début de l’age 
du bronze, et de l’étape finale de la culture Yamnaya. 

Quant à la deuxième catégorie de sépultures considérées ici, la disposition de leurs 
squelettes est en chien de fusile, plus ou moins accusée, ainsi que par la complète absence du 
mobilier funéraire et la quantité réduite ou l’absence complète de l’ocre, les font attribuer à 
l’étape finale du bronze ancien.  
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Pl. I. a) Planul tumulului I; b) Profilul E - V 

Pl. I. a) Le plan du tumulus I; b) Coupe E - O 
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Pl. II. 1) Tumulul I - vedere dinspre N cu M2 şi M5; 2) Vedere dinspre S cu M3, M5 şi M6;  

3) M3. 
Pl. II. 1) Tumulus I  - vue de N avec M2 et M5; 2) Vue de S  avec M3, M5 et M6; 3) M3. 
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Pl. III.  Tumul I: 1) M2; 2) M5; 3) M10; 4) M6. 
Pl. III.  Tumulus  I: 1) M2; 2) M5; 3) M10; 4) M6. 
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Pl. IV.  Tumul I - M3. 
Pl. IV. Tumulus I - M3. 
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Pl. V.  Tumul I: 1) M1; 2) M7; 3) M4; 4) M8; 5) M9. 

Pl. V. Tumulus I:  1) M1; 2) M7; 3) M4; 4) M8; 5) M9. 
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Pl. V.  Tumul I: 1) M1; 2) M7; 3) M4; 4) M8; 5) M9. 
Pl. V. Tumulus I:  1) M1; 2) M7; 3) M4; 4) M8; 5) M9. 
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Pl. VII.  Tumul III. Planul şi profilul. 
Pl. VII.  Tumulus III. Le plan et la coupe. 
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Pl. VIII.  Tumul III. 1) M1; 2) M2; 3) Vedere dinspre S cu M1. 
Pl. VIII. Tumulus III: 1) M1; 2) M2; 3) Vue de S avec M1. 


