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14C Data from Turdaș-Luncă Archaeological site (Preventive Research of the Year 2011) (II)
(Abstract)

The preventive archaeological excavations from 2011 made possible the unveiling of a significant part of the 
archaeological site from Turdaş, Luncă point. Thousands of archaeological features were researched, also the defen-
sive system of the site, the habitation neighborhoods and some other results of the human works (C403 and C1878 
features).

Complexul arheologic C403 se află în sectorul 
denumit de noi C (plan 1).1 O parte din 

acest sector a fost analizat (ST 29) acum câtva timp 
într-un articol amplu.2 De altfel, în legătură cu 
această structură pare a se afla şi C403.

3 Complexul 
are o umplutură cu sol negru, granulos.4 Acest tip 
de sol se formează, la Turdaş, în timpul locuirii 
petreştene şi este numit de noi humus eneolitic.5

Este evident faptul că C403 reprezintă – de fapt 
– restul unei locuințe de suprafață, păstrată foarte 
prost şi care reprezintă un nivel de depunere supe-
rior, acoperind ruinele păstrate din locuințele nive-
lului cu locuințe cu etaj, turdăşene.6 

Ceramica locuinței este – evident – petreşteană 
(foto 1–2).7 Puținul material arheologic păstrat 
arată o tehnică de realizare a acesteia similară celei 
din faza AB a culturii, aşa cum o defineşte I. Paul.8
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1 Lazarovici et al 2014, Fig. 2; 28–30.
2 Lazarovici et al 2014.
3 Lazarovici et al 2014, p. 78, 79, 101–102.
4 Lazarovici et al 2014, Fig. 28/b.
5 Luca 2001, p. 40.
6 Lazarovici et al 2014, p. 86.
7 Lazarovici et al 2014, Fig. 28/a, c.
8 Paul 1992.

Groapa C1878 este de formă circulară (fundație 
de stâlp) şi se afla în sectorul B (plan 2, indicată cu 
săgeată de culoare albastră). Ea era parțial acoperită 
de resturile laterale ale dărâmăturii platformei C340 
(planul 2 a fost desenat după îndepărtarea tuturor 
resturilor care erau în poziție secundară; observația 
aparține celui care a redactat jurnalul şi a cercetat 
zona, regretatului dr. Florian Dumitrescu-Chioar). 
Umplutura complexului este cenuşoasă, de culoare 
negru-cenuşiu, cu pigment de chirpici şi puțin căr-
bune, ceramica si oase. S-a recoltat material pentru 
datare şi pământ pentru flotare.

În momentul cercetării nu s-a făcut legătura 
evidentă între platforma C340 sau posibila plat-
formă C382–383 deoarece materialul arheologic din 
umplutura gropii era – în mod evident – turdăşean. 
Petreştenii au perforat materialul turdăşean pentru 
fixarea stâlpului. Osul depozitat în groapa acestuia, 
de mari dimensiuni (446,18 gr. – cu ambalajul care 
era un plic din plastic) era – însă – contemporan 
cu constructorii, după cum ne-o arată şi data radi-
ocarbon obținută (5606±27 BP – fig. 2).

Greutatea şi mărimea deosebită a osului arată 
faptul că a existat o dorință ritualică, de fundare, 
a petreştenilor. Poate că se dorea ca prin depunere 
să se dea o putere deosebită stâlpului/construcției, 
asemănătoare mărimii şi puterii taurului din care 
provenea osul. Dar acestea sunt opinii greu de con-
trolat astăzi. 
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Reținem însă faptul că pe platformele 
petreştene C340 şi C382–383 nu s-au descoperit mate-
riale turdăşene in situ, cum am mai observat de 
alte ori şi în vechile săpături de la Turdaş-Luncă, 
Miercurea Sibiului-Petriș sau Tărtăria-Gura Luncii.

În cele câteva articole publicate despre situl de 
la Turdaş-Luncă9 se constată cu uşurință faptul că 
noi am împărțit – conform programării sectoarelor 
de lucru ale constructorilor – în patru mari sec-
toare: A, B, C şi D (numerele complexelor arheo-
logice nefiind– în consecință – de la mic la mare, 
porțiunile cercetate fiind „atacate” pe sărite). 

În primul nostru articol referitor la datele radi-
ocarbon am publicat două date din sectorul A10. 
Acum publicăm date din sectoarele B (C1878) şi C 
(C403).

În acest moment putem comunica faptul că în 
sectorul A nu am descoperit materiale ceramice 
petreştene, aşa cum au fost ele definite de I. Paul11, 
iar în sectorul D doar o parte a fortificației pare 
a fi petreşteană după materialul arheologic din 
umplutura amenajărilor. De fapt fortificația cul-
turii Petreşti reprezintă – ca şi locuirea epocii 
– o restrângere a arealului ocupat de eneolitici 
(fortificația culturii Turdaş este mai mare cu un 
procent confortabil).

Luând spre analiză generală complexele C403 şi 
C1878 se poate constata cu uşurință faptul că acestea 

9 Luca 2001; Luca et al 2012; Luca şi Suciu 2014; Luca şi 
Suciu 2016.
10 Luca et al 2017.
11 Paul 1977; Paul 1981; Paul 1992.

se leagă de cultura Petreşti, iar sfârşitul culturii 
Turdaş, faza III, este – deja – evident, în acest, sit 
în momentul datat 5.700 (5.650) – 5.600 BP când 
ființează Petreştiul aici (Turdaş-Luncă).

Văzând aceste date radiocarbon observăm – şi 
trebuie să repetăm acest lucru – faptul că, în date 
BP, cultura Turdaş este formată deja la anul 6.000 
(5.500) şi în jurul anului 5.700 BP cultura se află 
la sfârşitul fazei sale finală (III).
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Plan 1. Turdaș-Luncă. Campania de cercetări preventive 2011. Complexul arheologic C403 (cu roșu, în mijlocul planului).

Plan 2. Turdaș-Luncă. Campania de cercetări preventive 2011. Plan de situaţie 1:5000 cu poziţionarea sector B, km 11+470–
11+490 (proba a fost recoltată din zona centrală – aproximativ km 11+481, complex 1878).
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Foto 1. Turdaș-Luncă. Campania de cercetări preventive 
2011. Complexul arheologic C403. Vas ceramic.

Foto 2. Turdaș-Luncă. Campania de cercetări preventive 
2011. Complexul arheologic C403. Vas ceramic.

Fig. 1. Turdaş-Luncă. Campania de cercetări preventive 2011. Calibrare proba 
RoAMS–45.40: 5686±28 BP. Complexul arheologic C33.

Fig. 2. Turdaș-Luncă. Campania de cercetări preventive 2011. Calibrare 
proba RoAMS–47.40: 5606±27 BP. Complexul arheologic C1878. 




