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Abstract: In the summer of 2006, as part of the research project in the Luncaviţa micro-area, two 
bearings have been taken in the First Iron Age settlement from Valea Joitei. The settlement, situated on a 
hill near the south western part of Luncaviţa, lies on an area of almost 6 ha. During the bearings we 
identified  one level of inhabitation and eight pits that have been completely or partially researched.  

Stylistically and typologically the pottery discovered in Luncaviţa-Valea Joiţei can be dated to the 
phase III of Babadag culture. This is also confirmed by the discovery of a fibula fragment dated to the 7th-
6th century BC. 
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I. Introducere  
Nu cu mult timp în urmă, colectivul şantierului arheologic Luncaviţa–Cetăţuia semnala 

existenţa unei aşezări a culturii Babadag în punctul numit Valea Joiţei1. Cu această ocazie datam 
situl în faza a II-a a culturii Babadag pe baza câtorva fragmente ceramice decorate prin imprimare. 

Aşezarea, situată pe platoul unui deal din vecinătatea de SV a localităţii, ocupă o 
suprafaţă de aproximativ 6 ha (Fig. 2). În vara anului 2006, în cadrul programului de cercetare 
a microzonei Luncaviţa, au fost efectuate în acest sit, două sondaje denumite caseta I şi caseta 
II, cu dimensiunile de 4 × 4 m, dispuse la o distanţă de 8 m pe direcţia E-V2. 

 

II. Descrierea cercetării 
Stratigrafia aşezării este relativ simplă: sub solul vegetal, deranjat de lucrările agricole, 

gros de 0,20 – 0,30 m, se află un strat de culoare neagră-cenuşie, gros de până la 0,75 m în 
caseta I şi aproximativ 0,50 m în caseta II, sub care se află solul steril din punct de vedere 
arheologic (Fig. 3). 

În stratul vegetal au fost descoperite puţine fragmente ceramice hallstattiene (Fig. 4/5) şi 
romane atipice, dar şi o parte a unui vas barbotinat, decorat cu degetul, ce poate fi atribuit culturii 
Gumelniţa (Fig. 4/4). În nivelul de cultură, ceramica este de asemenea puţin abundentă şi atipică. 

Pe ansamblul celor două sondaje am cercetat, total sau parţial, opt complexe (gropi). În 
caseta I au fost identificate patru gropi de formă tronconică în profil, din care doar groapa 2 a 
fost cercetată integral, aceasta fiind de altfel şi singurul complex care conţinea material 
arheologic tipic.  

Pe suprafaţa înscrisă în cea de a doua casetă am putut cerceta tot patru complexe. Cele 
numerotate cu 1 şi 3 aveau probabil dimensiuni mai mari şi se prezentau în profil sub forma 
unor alveolări, în timp ce complexele 2 şi 4 se pot înscrie cu siguranţă în categoria gropilor cu 
profil rectangular sau tronconic. Trebuie să menţionăm că şi aici doar în complexul 1 am 
descoperit ceramică tipică. 

                                                           
1  Ailincăi, Micu, Maille 2004, 34-35. 

 
PEUCE, S.N. VI, 2008, p. 133 - 148 

2  Mulţumesc şi pe această cale domnilor Cristian Micu şi Florian Mihail care au înlesnit această cercetare. 
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III. Materialul arheologic 
Aproape tot materialul arheologic descoperit şi prezentat în acest raport provine din 

groapa 2 din caseta I şi din groapa 1 din caseta II, restul complexelor conţineau doar mici 
fragmente ceramice hallstattiene, oase de animale şi cenuşă. 

 
III.a. Ceramica reprezintă, ca în toate aşezările culturii Babadag, cea mai însemnată 

parte a inventarului arheologic. Deşi cercetarea efectuată a avut o amploare redusă, nu putem 
să nu observăm abundenţa materialului şi prezenţa majorităţii formelor ceramice din repertoriul 
tipologic al acestei culturi. 

Vasele bitronconice, atât de bine documentate în perioada timpurie şi mijlocie a epocii 
fierului, sunt prezente şi în aşezarea de la Valea Joiţei. Fragmentele păstrate sugerează vase de 
dimensiuni medii, cu gâtul mai mult sau mai puţin lung şi proeminenţe în zona diametrului 
maxim (Fig. 5/1, 2). Exemplarul descoperit în caseta I, groapa 2 (Fig. 5/1) are analogii destul 
de bune cu un altul descoperit recent în aşezarea de la Enisala–Palanca3, datată în faza a III-a a 
culturii Babadag4. În acelaşi complex a fost descoperit un fragment al unui recipient de mari 
dimensiuni, care păstrează un decor incizat format din linii paralele, cercuri şi triunghiuri 
aşezate cu vârful în jos (Fig. 5/2), caracteristic debutului culturii Babadag. Un alt vas este 
decorat pe umăr cu caneluri largi dispuse vertical (Fig. 7/1), în mod asemănător cu două 
exemplare descoperite în ultimele niveluri de la Babadag5.  

Pasta din care au fost confecţionate aceste vase este de calitate bună, iar arderea a fost 
uniformă. Acestea au fost ulterior lustruite căpătând un luciu metalic.  

Ceştile sunt reprezentate prin tipuri diverse. Un fragment sugerează o formă suplă, cu 
diametrul maxim dispus în zona inferioară, unde se mai păstrează o proeminenţă conică (Fig. 
5/4). Vasul avea probabil o toartă supraînălţată şi este apropiat ca formă de un alt exemplar 
descoperit întreg, decorat cu caneluri oblice în zona diametrului maxim şi prezintă grupări de 
proeminenţe aşezate simetric (Fig. 7/2). Într-o formă ceramică asemănătoare poate fi inclus şi 
un alt fragment descoperit în acelaşi complex (Fig. 7/4). Astfel de vase sunt de asemenea 
caracteristice fazei a III-a a culturii Babadag, mai multe astfel de exemplare provenind din 
aşezarea eponimă6. 

În categoria ceştilor se poate încadra şi un alt recipient de formă bitronconică, cu aspect 
plat, două toarte supraînălţate şi două perechi de proeminenţe realizate simetric în zona 
mediană (Fig. 7/4). Vasul este asemănător unui alt exemplar descoperit într-un cuptor de ars 
ceramică din aşezarea de la Babadag, datat în faza a III-a a culturii7, la fel ca şi alte exemplare 
provenite din acelaşi sit8, dar şi din aşezarea de la Enisala–Palanca9.  

Străchinile sunt prezente prin şase fragmente (Fig. 4/5, 8/2-5) care sugerează existenţa 
unor exemplare de dimensiuni diferite, de formă tronconică, cu marginea răsfrântă spre interior 
şi uneori decorată cu caneluri oblice (Fig. 8/4). 

 
3  Un astfel de vas a fost descoperit în cursul cercetărilor arheologice din campania 2003. 
4  Lăzurcă, Mănucu-Adameşteanu, 1980, 146-156. 
5  Morintz 1964, fig. 3/4, 4/3, 5/6; Morintz 1987, fig. 8/9. 
6  Morintz 1986, fig. 3/3, 4/1, 3. 
7  Morintz, Jugănaru, Munteanu 1995, fig. 9/2. 
8  Morintz 1986, fig. 4/2; Morintz 1987, fig. 9/10,12,14; Jugănaru, Ailincăi 2003, fig. 4/3. 
9  Lăzurcă, Mănucu-Adameşteanu 1980, fig. 5/1. 
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O categorie ceramică oarecum inedită în aria culturii Babadag este reprezentată de două 
fragmente ceramice care indică prezenţa unor boluri de mici dimensiuni descoperite în groapa 
2 din caseta I (Fig. 6/5-6). 

Poate cea mai mare cantitate de ceramică provine de la vasele de bucătărie. Dintre 
acestea doar câteva au putut fi reîntregite grafic. Fragmentele ilustrate indică prezenţa acestei 
categorii ceramice prin diferite forme şi dimensiuni.  Un fragment sugerează existenţa unui vas 
bitronconic cu gâtul scurt şi marginea uşor răsfrântă spre exterior (Fig. 5/5). În această zonă 
vasul a fost decorat cu linii incizate. Celelalte exemplare descoperite arată existenţa unor 
recipiente de mari dimensiuni, de formă bitronconică, cu diametrul maxim dispus în partea 
superioară, zonă unde au fost aplicate brâuri cu alveole şi proeminenţe (Fig. 5/1-3, 8/1). 

În groapa 3 din caseta II, pe lângă fragmente ceramice atipice, am identificat şi un 
fragment ce provine probabil de la capacul unei pixide. Acesta este decorat din abundenţă cu 
combinaţii de linii incizate, dispuse oblic şi orizontal. Acest tip de vas apare preponderent în  
faza a II-a a culturii Babadag, dar a continuat să existe şi în cea de a treia fază, aşa cum 
dovedeşte un exemplar descoperit în aşezarea de la Teliţa–Amza10. 

 

III.b. Obiectele din piatră sunt reprezentate printr-un topor (daltă) de formă 
rectangulată în plan şi triunghiulară în profil, realizat prin şlefuire dintr-o rocă dură, lucioasă, 
de culoare neagră (Fig. 5/6), dar şi prin două frecătoare, păstrate fragmentar, care prezintă 
intense urme de folosire (Fig. 8/7,8). Obiectele din piatră descoperite în situl luncăviţean nu 
reprezintă un indiciu cronologic, utilajul litic folosit de creatorii culturii Babadag fiind în cea 
mai mare parte inedit11. 

 

III.c. Poate cea mai interesantă descoperire este cea a arcului unei fibule din bronz care 
provine din groapa 1, caseta II. O parte a acestuia este circulară în profil, pentru ca cealaltă parte să 
fie mai lată şi să capete un profil romboidal. Pe zona circulară a fost realizată din turnare o 
proeminenţă aproximativ rectangulară, cu colţurile rotunjite. Având în vedere morfologia arcului 
este foarte posibil ca acesta să provină de la o fibulă cu un singur resort şi cu portagrafă 
triunghiulară, trapeziodală sau în formă de scut beotic, aşa cum am sugerat în ilustraţie (Fig. 8/9). 

Deşi nu am identificat un exemplar perfect analog, o astfel de proeminenţă apare pe o 
fibulă descoperită la Crăciunel, încadrată de T. Bader în varinta A a tipului Poiana (sfârşitul 
secolului VIII – sec. VII a.Chr.)12. Piese oarecum asemănătoare pot fi considerate şi cele 
descoperite în insulele greceşti la Exoche (Rhodos)13, Samos14, Thera15 şi Paros16 încadrate de 
E. Sapouna-Sekellarakis în tipul VIIa (sec. VIII-VI a.Chr.)17. Un alt exemplar asemănător a 
fost descoperit şi la Pherai în Thesalia, fiind încadrat de K. Killian în tipul C IXa (sec. VIII-VII 
a.Chr.)18. 

 
10  Jugănaru 2003a, 66, fig. 1/7; Jugănaru 2003b, 93, fig. 2/3. 
11  Frecătoare precum cele descoperite la Luncaviţa au fost identificate în aproape toate aşezările culturii 

Babadag, în vreme ce toporul-daltă rămâne după cunoştinţele noastre unicat. 
12  Bader 1984, 99-101, Taf. 33/292.  
13  Sapuona-Sekellarakis 1978, 95, Taf. 37/1267 A şi B. 
14  Sapuona-Sekellarakis 1978, 95, Taf. 37/1268. 
15  Sapuona-Sekellarakis 1978, 95, Taf. 37/1271, 1272. 
16  Sapuona-Sekellarakis 1978, 95, Taf. 37/1273. 
17  Sapuona-Sekellarakis 1978, 94-97. 
18  Killian 1974, 70, Taf. 28/757. 



136 SORIN  CRISTIAN  AILINCĂI 
 

                                                          

IV. Consideraţii cronologice. Concluzii 
Deşi iniţial am datat aşezarea de la Luncaviţa–Valea Joiţei în faza a II-a a culturii 

Babadag, având ca reper cele câteva fragmente ceramice decorate prin imprimare şi incizie 
descoperite în cursul cercetărilor de suprafaţă19, sondajele efectuate în campania 2006 
nuanţează cumva încadrarea cronologică a acestui sit. Se poate observa din ilustraţie că în 
cursul săpăturilor am descoperit doar un singur fragment ceramic decorat prin incizie (Fig. 
5/2), restul ceramicii fiind fără decor incizat sau imprimat. Această situaţie sugerează o 
reîncadrare cronologică a acestei aşezări în faza a III-a a culturii Babadag. 

S. Morintz definea faza a III-a a culturii Babadag în urma cercetărilor din aşezarea 
eponimă. Astfel, nivelul  fazei a III-a de la Babadag, cuprinde întreaga suprafaţă a aşezării, 
depunerile ajungând până la o grosime de 1 m. Acestui nivel îi sunt atribuite numeroase 
locuinţe de suprafaţă suprapuse, care se păstrează sub forma unor podini din lut. Ceramica 
descoperită în acest nivel continuă formele din cele inferioare, diferenţa majoră fiind lipsa 
ornamentelor incizate şi imprimate. Elementul stilistic definitoriu pentru această fază este 
decorul realizat prin caneluri, care se regăseşte „pe marginea străchinilor, … pe mijlocul unor 
ceşti, căni şi vase bitronconice”20. 

Stilistic, ceramica descoperită la Luncaviţa–Valea Joiţei poate fi atribuită fazei a treia a 
culturii Babadag. Din punctul de vedere al formelor ceramice am putut observa de asemenea 
numeroase similitudini. Dacă străchinile şi vasele grosiere de bucătărie nu reprezintă un indiciu 
cronologic exact, există, aşa cum am menţionat mai sus, o serie de forme caracteristice ultimei 
faze de evoluţie a culturii Babadag. 

La acestea, se mai adaugă încă trei vase achiziţionate în anii ’70 de către Muzeul de 
Istorie şi Arheologie din Tulcea, care provin de pe teritoriul comunei Luncaviţa. Este vorba 
despre o ceaşcă cu toarta supraînălţată (Fig. 4/1), o alta cu două toarte (Fig. 4/2) şi un vas 
bitronconic de mici dimensiuni decorat pe umăr cu caneluri oblice (Fig. 4/3). Din punct de 
vedere tipologic acestea pot fi atribuite fazei a III-a a culturii Babadag şi provin, probabil, din 
situl de la Valea Joiţei. 

Un alt argument pentru încadrarea cronologică a aşezării de la Luncaviţa–Valea Joiţei 
ar fi şi arcul de fibulă descoperit aici, ale cărui analogii se pot data în intervalul secolelor 
VIII-VI a.Chr. 

Prezenţa celor câtorva fragmente ceramice decorate prin imprimare şi incizie poate fi 
interpretată, după părerea noastră, în două moduri. O posibilitate ar fi existenţa unor complexe 
din fazele timpurii ale culturii, dar, după cum am văzut, un fragment ceramic decorat prin 
incizii a apărut în groapa 1 din caseta II împreună cu vase caracteristice fazei a III-a a culturii 
Babadag. O altă cale ar fi reanalizarea observaţiilor lui S. Morintz pe baza noilor descoperiri şi 
o redefinire a fazelor culturii Babadag, deci şi a fazei a III-a. După părerea noastră, S. Morintz 
a definit prea strict caracteristicile stilistice ale celor trei faze de evoluţie ale culturii Babadag. 
Dacă pentru prima etapă suntem de acord că singura tehnică de decorare era incizia, pentru cea 
de a doua considerăm că, pe lângă apariţia decorului imprimat erau folosite şi decoruri incizate, 
dar şi canelura. În acelaşi timp, nu suntem de acord cu dispariţia totală şi bruscă a decorurilor 
incizate şi imprimate în faza a treia a culturii Babadag, ci doar cu o diminuare procentuală 
însemnată a acestora. 

 
19  Ailincăi, Micu, Maille 2004, 34, fig. 4/1-6. 
20  Morintz 1987, 66. 
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Trebuie să atragem atenţia că faza a III-a a culturii Babadag este încă puţin cunoscută. 
În prezent sunt menţionate în literatura de specialitate mai multe aşezări atribuite acestei faze 
(Fig. 1), care sunt cercetate însă în proporţii destul de reduse şi publicate mai mult sau mai 
puţin adecvat, precum: nivelurile superioare de la Babadag21, Constanţa–Parcul Catedralei22, 
nivelul superior de la Garvăn–Mlăjitul Florilor23, Ghindăreşti24, Gura Canliei–Dealul Uscat25, 
Hârşova–Tell26, Isaccea–Strada Suhat27, Izvoarele–Biserica Satului28, Mihai Bravu-Taşlâk29, 
Murighiol–Grindu Moroianu30, Novosel´skoe II–Teraphont31, Orlovka–Piatra Cartalului32, 
Piscu–Cimitirul Vechi33, Rachelu–Cimitirul actual34, Rasova–Malu Roşu35, Revărsarea–Cotul 
Tichileşti36, Sarichioi–La grădină37, nivelul superior de la Satu Nou–Valea lui Voicu38, Teliţa–
Amza39 şi Tulcea–Dealul Taberei40. 

Din punct de vedere cronologic, limita inferioară a fazei a III-a a culturii Babadag a fost 
stabilită la începutul sec. VIII a.Chr. luând în calcul datarea celei de a doua faze în secolele  
X-IX a.Chr. Finalul acestei faze şi al culturii Babadag a fost propus de S. Morintz în secolul VII 
a.Chr., fără a avea însă un reper bine stabilit. Lipsa unei dovezi care să ateste contactul dintre 
primii colonişti greci şi autohtoni ne face să credem că sfârşitul culturii Babadag s-a produs 
înaintea de venirea acestora. Cele mai timpurii urme de locuire greceşti de la Orgame datează 
din a doua jumătate a secolului al VII-lea a.Chr.41. La această dată nu avem nici un argument 
pentru a documenta existenţa culturii Babadag. Astfel, sfârşitul acesteia, respectiv al celei de-a 
treia faze trebuie fixat undeva înainte de jumătatea secolului VII a.Chr. 

 
21  Morintz 1964; Morintz 1986; Morintz 1987; Morintz, Jugănaru, Munteanu 1995; Jugănaru, Ailincăi 

2003; Jugănaru 2005, 79-82. 
22  Irimia, Conovici 1993, 120. 
23  Jugănaru 1997, 103-104; Jugănaru 2005, 34. 
24  Morintz, Şerbănescu 1974, 61, 63. 
25  Irimia 1981a, 167-170; Irimia 1981b, 74-97; Irimia 1982, 71-73. 
26  Galbenu 1962, 298; Morintz, Şerbănescu 1974, 51-53. 
27  Ailincăi, Micu, Maille 2004, 35. 
28  Irimia 2003, 254-255, fig. 1. 
29  Micu, Paraschiv, Vizauer 2001, 144. 
30  Bujor 1957, 250, 253, fig. 4/1-7; Hänsel 1976, 124. 
31  Bruyako, Noviţkii 1997, 113-168; Bruyako, Yaroševič 2001; Niculiţă et alii 2004, 290. 
32  Vančugov, Niculiţă, Sîrbu, Cojocaru 1999, 117-133; Vančugov, Sîrbu, Niculiţă, Bîrcă 1999, 135-221; 

Niculiţă et alii 2004, 289. 
33  Brudiu 1991, 233-238. 
34  Ailincăi, Micu, Maille 2004, 34. 
35  Irimia 1974, 69-132. 
36  Baumann 1995, 229-232; Jugănaru 1996, 31-38. 
37  Oberländer-Târnoveanu, Oberländer-Târnoveanu 1980, 78; Lungu, Mănucu-Adameşteanu 1995, 345. 
38  Irimia, Conovici 1993, 51-114; Conovici, Irimia, Gangiu, 2002, 277-278; Conovici, Irimia, Gangiu, 

2002, 277-278; Conovici, Gangiu, Irimia 2003, 269-271; Conovoci, Gangiu, Irimia 2004, 291. 
39  Baumann 1995, 19-20, fig. 48-51; Jugănaru, Baumann 2001, 205-209; Jugănaru 2003b, 91-112. 
40  Baumann 1975, 214, 218, 221, fig. 2. 
41  Mănucu-Adameşteanu 1992, 57; autoarea datează ceramica cea mai timpurie de la Orgame „...cel mai 

devreme la hotarul dintre penultimul şi ultimul pătrar al secolului al VII-lea a.Chr.”. În legătură cu 
această problematică vezi şi Buzoianu 2001. 
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Datarea fazei a III-a a culturii Babadag în sec. VIII – începutul secolului VII a.Chr. este 
susţinută şi de cronologia unor obiecte de metal descoperite în aşezări ale acestei faze, precum 
fibulele de la Enisala–Palanca42 şi Babadag43 dar şi toporul cu aripioare de la Teliţa–Amza44. 

În privinţa datării acestei faze foarte importante sunt şi relaţiile cronologice înregistrate 
cu „fenomenul” Basarabi. Raportând ultima fază a culturii Babadag la apariţia „fenomenului” 
Basarabi la Dunărea de Jos, descoperirile indică o suprapunere a ceramicii de tip Basarabi peste 
cea de tip Babadag III, cel puţin în aşezarea de la Piscu–Cimitirul Vechi45 şi foarte probabil şi în 
cea de la Ijdileni46, dar şi un contact pe linia Dunării, cum ne indică descoperirile de la Rasova–
Malu Roşu47, Revărsarea–Cotul Tichileşti48 şi Satu Nou–Valea lui Voicu49.  
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