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Regarding the Early Neolithic Clay Stamps in North-Western Romania
(Abstract)
The article presents eight clay stamps from the Starčevo-Criş site of Tăşnad. Seven of them are unpublished
(Pl. I/2; Pl. II), one published in an exhibition catalogue (Pl. I/1). This category of pieces originates in the
Anatolian area and spread with the process of Neolithisation. Such pieces are rare and raise many discussions
and hypotheses about their functionality. Various assumptions have been made about their functionality, some
authors attributing a practical function to these pieces, like decorating ceramics, printing textiles and leather, tattooing human bodies, marking goods as a sign of ownership. Others give cultic values to these pieces like marking
the food (i.e., the “sacred bread”), or the role as talismans or pendants with magical, protective values. The small
variety of motifs present on these pieces as well as the presence of these motifs on cult pieces such as idols, altars,
anthropomorphic vessels or vessels with anthropomorphic representations, are arguments for a magical-religious
functionality.

D

escoperirile de pintadere, la nivelul cercetărilor arheologice actuale, atât la nivelul
neoliticului timpuriu cât şi pentru eneolitic, sunt
extrem de puţine reprezentând un artefact „exotic”
şi care suscită numeroase discuţii şi teorii cu privire
la funcţionalitatea acestor piese. Pentru definirea
acestui tip de artefact au fost folosiţi mai mulţi termeni precum pintadere, ştampile, peceţi, sigilii.
Aceste piese îşi au originea în zona anatoliană
şi se răspândesc odată cu procesul de neolitizare, la
nivelul culturilor Starčevo-Criş şi Karanovo I–II1.
În ce priveşte funcţionalitatea acestora, s-au vehiculat de-a lungul timpului numeroase ipoteze. O
primă ipoteză ar fi utilizarea în decorarea ceramicii2
şi care îşi are argumentul în regăsirea pe ceramică
a motivelor utilizate la pintadere. Considerăm că
acest argument nu este viabil în condiţiile în care
simbolistica de pe pintadere se regăseşte şi pe alte
artefacte şi nu dovedeşte, prin tehnica de realizare
a ornamentului de pe ceramică, utilizarea pentru
imprimare a modelului a unei pintadere. O altă
ipoteză ar fi utilizarea în imprimarea textilelor, a

pieilor (ca mod de ornamentare a acestora)3 sau
tatuarea corpurilor umane4.
O altă utilitate presupusă a acestor piese este de
marcarea animalelor sau a altor bunuri, mobile sau
imobile, reprezentând apartenenţă, proprietate.
Această ipoteză porneşte de la premisa că aceste
piese au fost folosite la fel ca şi în Mesopotamia
unde sigiliile au fost folosite pentru marcarea
bunurilor comercializate5. Numărul extrem de
restrâns al motivisticii de pe pintadere ne face să
considerăm improbabilă această ipoteză.
O altă posibilă utilizare este cea de marcare a
alimentelor, „pâinea sacră”6. După cum remarcă şi
E. Paveleţ şi L. Grigoraş, acest tip de utilizare nu
lasă urme asupra piesei.
Registrul extrem de restrâns al motivelor utilizate pe partea activă, regăsirea acestor motive şi
pe alte artefacte cu valenţe cultice (altăraşe, vase
cultice, idoli) sunt argumente în atribuirea unui
rol de talismane, pandantive, cu valenţe magice,
protectoare7.
3
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Pentru NV României se cunosc 11 astfel de
piese, 8 dintre ele provenind din situl de la TăşnadSere, două din situl de la Zăuan-Dâlma Cimitirului,
una de la Suplac-Corău. Toate descoperirile sunt
încadrate în cultura Starčevo-Criş, faza IIIB-IVA.

Catalogul descoperirilor de la
Tăşnad-Sere, jud. Satu Mare

1. Pintaderă de formă bitronconică
(nr. Inv. 40944.)8, ornamentată cu motive în
zig-zag şi cu perforaţie orizontală în zona mediană. Piesa prezintă două părţi active, ambele de
formă ovală (Pl. I/1). Partea activă principală
(82 mm × 38,5 mm) este ornamentată prin incizie adâncă, lată, cu motiv în zig-zag. Partea activă
secundară (34 mm × 18 mm) este situată pe zona
de prindere, ornamentată prin incizii adânci dispuse oblic, descriind motive unghiulare. Înălţimea
piesei este de 40 mm. Piesa este realizată dintr-o
pastă semifină, degresată cu pleavă şi nisip, ardere
bună reductantă.
Piesa provine din nivelul de conturare al C1 din
SI/20029, complex de mari dimensiuni, cultura
Starčevo-Criş.
Descoperiri de pintadere cu două părţi active
avem descoperite la Sofia-Slatina (două piese)10,
Kapitan Dimitrievo-Baniata tell11.
2. Pintaderă de formă conică (nr. inv. 52546), partea activă este de formă ovală (67,5 mm × 30 mm)
ornamentată prin incizie adâncă, lată, cu motiv în
zig-zag (Pl. II/6). Înălţimea piesei este de 41 mm.
Piesa este realizată dintr-o pastă semifină, slip
cafeniu păstrat doar parţial, degresată cu nisip şi
pleavă, ardere bună reductantă.
Piesa provine din Cx 103/2009 locuinţă semiadâncită în pământ, surprinsă parţial, cu un cuptor
în colţul sud-estic al locuinţei12.
3. Pintaderă de formă conică (nr. inv. 54124),
partea activă este de formă ovală (62 mm × 41 mm)
ornamentată prin incizie adâncă, cu motiv în zigzag. Înălţimea piesei este de 47 mm. Piesa este
realizată dintr-o pastă semifină, slip cafeniu închis
păstrat doar parţial, degresată cu nisip şi pleavă,
ardere slabă reductantă. Pintadera prezintă o perforaţie orizontală deasupra zonei mediane (Pl. I/2).
Piesa a fost descoperită în Cx1 din SII/200513
(9,60 × 10,4 m), de formă ovală, reprezintă o
Virag 2007, 30–33, cat. 22, 103.
Németi et alii. 2003, 318.
10
Makkay 1984, 55, Fig. VIII/8 (234); Makkay 2005, 34,
Pl. 25/103.
11
Makkay 2005, 22–23, Pl. 12/50.
12
Stanciu/Virag 2013; Virag 2015, 97–126; Virag 2017.
13
Virag et alii. 2006, 359–360, Virag 2017.
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alveolare cu depuneri consistente de material ceramic, greutăţi, chirpic diseminat.
4. Pintaderă de formă conică, păstrată fragmentar, partea activă este de formă ovală
(27 mm × 27 mm) ornamentată prin incizie
adâncă, cu motiv în zig-zag. Înălţimea piesei este
de 37.5 mm. Piesa este realizată dintr-o pastă semifină, slip cafeniu păstrat doar parţial, degresată cu
nisip şi pleavă, ardere reductantă. Pintadera prezintă o perforaţie orizontală deasupra zonei mediane (Pl. II/5).
Piesa a fost descoperită în Cx1 din Su IV/200514,
un complex puţin adâncit.
5. Pintaderă de formă conică, păstrată fragmentar (nr. inv. 49451), partea activă este de formă
ovală (34 mm × 39 mm) ornamentată prin incizie adâncă, cu motiv în zig-zag. Înălţimea piesei
este de 22,5 mm. Piesa este realizată dintr-o pastă
semifină, degresată cu nisip, ardere bună oxidantă
(Pl. II/3).
Piesa a fost descoperită în Cx31/200615
(9,60 × 10,4 m), de formă ovală, uşor neregulată
(5,70 × 3 m), adâncimea maximă de 1,20 cm,
aparţinând culturii Starcevo-Criş IIIB-IVA. În
inventarul complexului se remarcă alături de pintaderă şi un fragment de picior de la o statuetă
antropomorfă.
6. Pintaderă de formă conică, păstrată fragmentar, partea activă este de formă ovală
(29 mm × 28 mm) ornamentată prin incizie
adâncă, mai îngustă, cu motiv în zig-zag. Înălţimea
piesei este de 17 mm. Piesa este realizată dintro pastă semifină, degresată cu nisip, ardere bună
reductantă (Pl. II/4).
Piesa a fost descoperită în Gr. 2A din Cas.
1/2001, pe fundul gropii16. Cercetările din
2001 reprezintă continuarea săpăturilor în G1 şi
G2/1989, grav afectate de viituri: în Gr. 2 a fost
descoperit şi un mormânt Starčevo-Criş cu scheletul în poziţie chircită, foarte bine păstrat. Tot de
aici provine un idol prismatic, pe partea superioară a piesei sunt redate prin incizie două pătrate
incluse17. Săpăturile în acest punct au fost oprite
brusc, fără a fi săpate în întregime complexele, de
o inundaţie puternică a Cehalului. Nu putem face
precizări cu privire la o posibilă corelaţie între pintaderă şi mormânt.
7. Pintaderă de formă conică, partea activă este
de formă ovală (33,5 mm × 20 mm) ornamentată
prin incizii adânci dispuse oblic, descriind motive
14
15
16
17

Virag et alii. 2006, 359–360.
Virag et alii. 2007, 365–369; Virag 2017.
Németi et alii. 2002, 310.
Virag 2016, 69–70.

unghiulare. Înălţimea piesei este de 34,5 mm.
Piesa este realizată dintr-o pastă semifină, slip cafeniu închis păstrat doar parţial, degresată cu nisip şi
pleavă, ardere bună reductantă (Pl. II/2).
Piesa a fost descoperită din Cx 108/2009
(2,5 × 2,2 m) locuinţă de tip bordei, de formă
ovală18.
8. Pintaderă de formă conică, partea activă
este de formă rectangulară (30,5 mm × 19 mm)
ornamentată prin incizie lată, cu motiv în zig-zag.
Înălţimea piesei este de 25,5 mm. Piesa este realizată dintr-o pastă semifină, degresată cu nisip,
ardere bună oxidantă. Piesa este realizată dintr-o
pastă semifină, slip cafeniu păstrat doar parţial,
degresată cu nisip şi pleavă, ardere reductantă.
Pintadera prezintă o perforaţie orizontală deasupra
zonei mediane (Pl. II/1).
Piesa a fost descoperită în unitatea de cercetare
de pe malul drept al Cehalului realizată împreună
cu UCL19.

Catalogul descoperirilor de la ZăuanDâlma Cimitirului, jud Sălaj

9. Pintaderă de formă conică, partea activă de
formă ovală, uşor neregulată pe una dintre laturile
scurte, ornamentată prin incizie adâncă cu motiv
în zig-zag20. Piesa este realizată din pastă fină de
culoare cenuşie. Pintadera prezintă o perforaţie
orizontală deasupra zonei mediane.
Piesa a fost descoperită în Cas 4/1977, într-o
platformă de chirpici.
10. Pintaderă de formă conică, partea activă
de formă ovală, ornamentat prin incizie adâncă cu
motiv în zig-zag21. Mânerul piesei se termină în
formă de picior uman. Piesa este realizată din pastă
fină de culoare cenuşie.
Piesa a fost descoperită în Cas 4/1977, într-o
platformă de chirpici.
Pintaderele cu formă de picior uman sunt
extrem de rare având astfel de descoperiri şi la Gura
Văii (jud. Bacău)22, Szarvas-Szentes23, CopăceluValea Răii24.

Virag 2015b; Virag 2015a, 99; Virag 2016, 67.
Astalos et alii. 2013, 47–53; Sommer-Astaloş 2015,
75–95; Sommer et alii. 2020, 5–28.
20
Lako 1978, 13, Pl. VII/1; Makkay 1984, 65, Fig. 5/10;
Băcueţ Crişan 2008, 63, Pl. 9/3–4.
21
Lako 1978, 13, Pl. VII/2; Makkay 1984, 65, Fig. 5/12;
Băcueţ Crişan 2008, 63, Pl. 9/1–2.
22
Dumitrescu 1974, 482, fig. 488/5; Makkay 1984, 26,
Fig. IV/1 (89).
23
Makkay 1984, 70, Fig. XXX/1 (304).
24
Tulugea 2008, 14, foto 15–15a.
18

Suplac-Corău (Corău 3-Porţ)25

11. Pintaderă de formă conică, partea activă
de formă ovală, ornamentat prin incizie adâncă cu
motiv în zig-zag26. Piesa provine din secţiunea 2
unde, sub nivelul de secol IV, a fost descoperit un
nivel Starcevo – Criş, faza IV. Ceramica este amestecată cu mult nisip, mâl şi cioburi pisate. Decorul
este din ciupituri rare şi puţine27.
Pentru a înţelege funcţionalitatea pintaderelor
este necesar să luăm în considerare câteva aspecte
precum contextul descoperirilor, motivistica
ornamentală, frecvenţă, material, tehnică de realizare etc.
Pintaderele de la Zăuan sunt descoperite întro platformă de chirpici, asociate cu alte piese cu
caracter special, interpretată de autoarea săpăturii
ca fiind vorba despre un altar28. Astfel, într-un prim
articol29, Eva Lakó publică piesa numită „Venus
de la Zăuan”, „Masca” şi „Vasul cu două guri”. În
1978, asociate aceluiaşi context30, autoarea publică
două pintadere, un idol prismatic şi o figurină zoomorfă. Complexul are un inventar spectaculos dar
ne punem întrebarea de ce autoarea nu a publicat
toate piesele la nivelul anului 1977 în condiţiile în
care articolul avea ca temă piesele de cult?
Piesele de la Tăşnad au fost descoperite în complexe, fără a se putea atribui un caracter cultic
din punct de vedere al funcţionalităţii. Două dintre piese au fost descoperite în locuinţe adâncite
(Pl. II/2, 6) iar una poate fi corelată cu o locuinţă
de suprafaţă (Pl. II/1)31. Piesa nr. 6 (Pl. II/4) este
descoperită într-un complex in care avem şi context
funerar dar nu putem stabili cu certitudine corelaţia dintre pintaderă si mormânt. O situaţie asemănătoare avem la Poieneşti-În Tarla/La Fierărie, com
Poieneşti, jud. Vaslui, unde defunctul este depus
în groapa nr. 8, în interiorul locuinţei 3. Aici sunt
menţionate, deasupra sau sub nivelul de depunere
a defunctului, fragmente ceramice, material litic,
fragmente de idoli precum şi o pintaderă32.
După cum se poate observa, doar în cazul pieselor de la Zăuan se poate atribui un context cultic, în restul cazurilor piesele apar în context „laic”.
Trebuie să subliniem totuşi că, în unele cazuri,
aceste piese sunt însoţite în umplutura complexului

19

Lazarovici et. alii. 2018,17.
Lazarovici et. alii. 2018, 38, Fig. 68.
27
Lazarovici 2003a, 305–309.
28
Lako 1977; Lako 1978.
29
Lako 1977.
30
Lako 1978, a se vedea nota 5.
31
Sommer et alii. 2020, 5–28.
32
Mantu et alii. 1992, 153–154, Fig. 20; Lazăr 2008, 38;
Lazăr-Astaloş 2012, 34–35.
25
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de idoli antropomorfi păstraţi fragmentar dar fără a
fi surprinsă o depunere contextuală a acestor piese.
Motivistica pieselor din NV României se
încadrează în repertoriul descoperirilor de la
nivel european, pentru acest orizont cronologic.
Preponderent, ca şi motiv ornamental, este motivul în zig-zag, realizat de regulă prin incizie adâncă,
lată. Analogii pentru acest registru ornamental regăsim la Donja Branjevina33, Endrőd-Szujókereszt,
site 3934, Nea Nicomedeia35, KunszentmártonNagyérpart36, Hódmezővásárhely-Bodzáspart, Pap
Bognár farm37, Endrőd-site 3/11938.
Ornamentul realizat prin incizii adânci dispuse oblic, descriind motive unghiulare, este derivat din motivul în zig-zag şi îşi găseşte analogii
la Hódmezővásárhely-Zsoldos farm39 precum şi la
Donja Branjevina40.
Pintaderele cu motiv în zig-zag, meandre sau
motive unghiulare subliniază conexiunea cu siturile
din Balcani, în mod special cu Nea Nicomedeia41.
Demn de remarcat că, atât motivul în zig-zag
cât şi cel cu motive unghiulare, se regăsesc pe alte
piese de cult precum idoli antropomorfi sau zoomorfi, vase cu caracter cultic sau altare. Descoperiri
de idoli antropomorfi cu astfel de motive avem la
Endrőd-Site 3942, Csongrád43, Méhtelek-Nádas44,
Donja Branjevina45; vase cu caracter cultic la
Endrőd-Site 11946; idoli zoomorfi cu astfel de
motive regăsim la Endrőd-Site 3947. Altare cu astfel
de motive regăsim la Endrőd-Site 11948, EndrődSite 3949, Szarvas-Site 2350, Szarvas-Site 851, Donja
Branjevina52.
Simbolistica motivului în zig-zag este asociată reprezentării valurilor mării, făcând parte din
Karmanski 2005, Plate XX/5.
Makkay 1984, Fig. I/ 5(54), 6(55); Fig. IV/ 8(54).
35
Makkay 1984, Fig. IV/ 4(165), 6 (167).
36
Makkay 1984, Fig. IV/ 89(125).
37
Makkay 1984, Fig. V/ 3(94).
38
Makkay 2005, Pl. 7/28.
39
Makkay 1984, Fig. VII/ 4(100).
40
Karmanski 2005, Plate XX/6.
41
Budja 2003, 123.
42
Starnini 2014, Fig. 19/1.
43
Starnini 2014, Fig. 29/3.
44
Starnini 2014, Fig. 33/1.
45
Karmanski 2005, Plate III/6, 7; VI/1, VII/1, X/3.
46
Starnini 2014, Fig. 38.
47
Starnini 2014, Fig. 52/1.
48
Starnini 2014, Fig. 80/4, 6; 81/3–4; 83/3; 84/1–2; 89/3.
49
Starnini 2014, Fig. 80/5; 81/5; 82/1–4, 6; 83/1–2; 84/3–
4; 85/8–9; 86/1, 4–5.
50
Starnini 2014, Fig. 80/9; 81/2; 83/4.
51
Starnini 2014, 81/1; 82/5.
52
Karmanski 2005, Plate XL, XLI (altar zoomorf );
XLVIII/3; XLIX: L; LI; LIV; LV/1, 3; LVI-LVIII; LXI;
LXIII/2.
33
34
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bagajul tehnologic şi religios al „fermierilor migratori” care au determinat procesul de neolitizare din
zona balcanică, bazinul carpatic şi intracarpatic53.
Prezenţa pintaderelor în descoperirile arheologice rămâne extrem de redusă; menţionăm în acest
sens situri amplu cercetate, precum Gura Baciului
(1)54 sau Donja Branjevina (2)55.
Motivul în zig-zag nu reprezintă numai un
decor ornamental ci un simbol, cel mai probabil
de natură cultică. În acest sens pledează şi natura
pieselor pe care a fost descoperit acest simbol. Fără
a relua discuţia cu privire la funcţionalitatea pintaderelor56, tindem să credem că utilizarea acestor
piese este de natură cultică, fără a fi în măsură, la
nivelul descoperirilor actuale, a emite enunţuri fără
echivoc. Totodată, astfel de piese pot avea o dublă
valenţă, pe de o parte una funcţională, sugerând
apartenenţa/proprietatea la o familie, grup sau
comunitate (prin aplicarea simbolului de pe piesă),
pe de altă parte una religioasă, piesa având rol de
talisman pentru persoana care o poartă.
BIBLIOGRAFIE
Astaloş et alii 2013,
C. Astaloş, U. Sommer, C. Virag, Excavations of an
Early Neolithic-site at Tăşnad, Romania. Archaeology
International, UCL (2013), 47–53
Băcueţ Crişan 2008
S. Băcueţ Crişan, Cultura Starčevo-Criş în depresiunea
Șimleului, Cluj-Napoca (2008).
Budja 2003
M. Budja, Seals, contracts and tokens in the Balkans
Early Neolithic: where in the puzzle?. Documenta Praehistorica, XXX (2003), 115–130.
Budja 2004
M. Budja, The transition to farming and the ‘revolution’ of symbols in the Balkans. From ornament to entoptic and external symbolic storage. Documenta Praehistorica, XXXI (2004), 59–81.
Chapman 2000
J. Chapman, Fragmentation in archaeology: people,
places, places and broken objects in the Prehistory of SouthEastern Europe, London & New York (2000).
Chapman 2001
J. Chapman, Intentional fragmentation in the Neolithic and Copper Age of South East Europe: incised
Budja 2003; Budja 2004.
Lazarovici-Maxim 1995, 149, Fig. 30/5.
55
Karmanski 2005, 42, Plate XX.
56
A se vedea Schuster 2015, p. 135–172; Naumov 2008,
p.185–189.
53
54

signs and pintaderas. (F. Draşovean), Festschrift für Gheorghe Lazarovici zum 60. Geburtstag, Bibliotheca Historica
et Archaeologica, Banatica, XXX, Timişoara (2001),
217–243
Dumitrescu 1974
Vl. Dumitrescu, Arta preistorică în România, Bucureşti
(1974).
Dumitrescu 1979
Vl. Dumitrescu, Arta culturii Cucuteni, Bucureşti
(1979).
Gimbutas 1997
M. Gimbutas, Civilizaţia Marii Zeiţe şi sosirea cavalerilor războinici. Originea şi dezvoltarea celor mai vechi
civilizaţii europene (circa 7500–700 î.e.n), Bucureşti
(1997).

Lazăr-Astaloş 2012
C.A. Lazăr, C. Astaloş, The index of Funerary Discoveries from Early Neolithic. (C. Lazăr) The catalogue of the
neolithic and eneolithic funerary findings from Romania,
Târgovişte (2012), 23–48.
Makkay 1984
J. Makkay, Early Stamp Seals in South-East Europe,
Budapest (1984).
Makkay 2005
J. Makkay, Supplement to the Early Stamp Seals of
South-East Europe, Budapest (2005).
Mantu et alii 1992,
C.M. Mantu, A. Mantu, I. Scorţanu, Date în legătură
cu aşezarea Starčevo-Criş de la Poieneşti, jud. Vaslui.
SCIVA XLIII 2 (1992), 149–177.

Harţuche 2002
N. Harţuche, Complexul arheologic Brăiliţa, Institul
de Arheologie „Vasile Pârvan”, Bibliotheca Thracologica,
XXXV, Bucureşti (2002)

Naumov 2008
G. Naumov, Imprints of the Neolithic mind-clay
stamps from the Republic of Macedonia. Documenta Praehistorica XXXV, (2008), p. 185–204

Karmanski 2005
S. Karmanski, Donja Branjevina: a neolithic settlement
near Deronje in the Vojvodina (Serbia), Trieste (2005).

Németi et alii 2002
J. Németi, C. Astalos, S. Gál, Tăşnad. Cronica
Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2001,
CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti
(2002), 310, nr. 218, http://cronica.cimec.ro/detaliu.
asp?k=1516.

Lakó 1977
E. Lakó, Piese de cult din aşezarea neolitică de la Zăuan
(jud. Sălaj). AMP I (1977), 41–46
Lakó 1978
E. Lakó, Raport preliminar de cercetare arheologică
efectuată la aşezarea neolitică de la Zăuan (jud. Sălaj) în
anul 1977. AMP II (1978), 11–16
Lazarovici-Maxim 1995
Gh. Lazarovici, Z. Maxim, Gura Baciului. Monografie
arheologică, Cluj-Napoca (1995).
Lazarovici 2003a
Gh. Lazarovici, Suplacu de Barcău, jud. Bihor, Punct
Corău ob. 3. Cronica Cercetărilor Arheologice din România.
Campania 2002, CIMEC – Institutul de Memorie Culturala, Bucureşti, (2003), 305–309, 192, http://cronica.
cimec.ro/detaliu.asp?k=2106.
Lazarovici 2003b
Gh. Lazarovici, Pâinea, grâul şi râşnitul sacru în
neolitic. Tibiscum XI (2003), 65–86.
Lazarovici et alii 2018
Gh. Lazarovici, D. Ignat, Z. Maxim, P. Vrâncean,
A. Tatar, Șantierul arheologic Suplacu de Barcău – Corău
ob. 3, Sector Cluj. AMP XXXX/1 (2018), 15–46.
Lazăr 2008
C.A. Lazăr, Inventarul funerar din mormintele culturii Starčevo-Criş. Studiu de caz. Satu Mare – Studii şi
comunicări, Seria Arheologie, XXIII–XXIV/I (2008), 27–72.

Németi et alii 2003
J. Németi, C. Astaloş, C. Virag, Tăşnad. Cronica
Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2002,
CIMEC – Institutul de Memorie Culturala, Bucureşti
(2003), 318, nr. 199, http://cronica.cimec.ro/detaliu.
asp?k=2113.
Nicola 2012
D. Nicola, Un lot de pintadere descoperite la PoduriDealul Ghindaru (jud. Bacău). Memoria Antiquitatis,
XXVIII (2012), 145–166.
Sommer-Astaloş 2015
U. Sommer, C. Astaloş, The village and the house in
the earlyNeolithic. Research into activity areas and rubbish disposal at the late Criş settlement of Tăşnad (Satu
Mare County, România). (C. Virag), Neolithic cultural
phenomenon in the Upper Tisa Basin, Satu Mare (2015),
75–96.
Sommer et alii 2020
U. Sommer, C. Astaloş, C. Virag, The Early Neolithic
settlement of Tăşnad-Sere (Satu Mare County, northwestern Romania). The UCL excavations (2012–2019).
Studii şi comunicări–Satu Mare. Seria Arheologie, 2017–
2018, Satu Mare (2020), 5–28.
Stanciu-Virag 2013
I. Stanciu, C. Virag, Neue frühslawische siedlungsfund aus dem oberen theissbecken (Tăşnad-Sere,
75

ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE – ISTORIE, XXIX, 2021

Nordwestrumänien). Acta
XLVIII (2013), 171–194

Archaeologica

Carpathica,

Starnini 2014
Elisabetta Starnini, Fired Clay, Plastic Figurines of the
Koros Culture from the Excavations of the Early Neolithic
Sites of the Koros Culture in the Koros Valley, Hungary
(2014).
Ștefan 2009,
C. E. Ștefan, A few remarks concerning the clay stampseals from the Gumelniţa culture. Studii de Preistorie, 6,
Bucureşti (2009), 149–163.
Schuster 2015
C. Schuster, Despre “pintaderele” decorate cu spirală
din eneoliticul românesc. ArheoVest, Nr. III: [Simpozion
ArheoVest, Ediţia a III-a:] In Memoriam Florin Medeleţ,
Interdisciplinaritate în Arheologie şi Istorie, Timişoara, 28
noiembrie 2015, Vol. 1, Timişoara (2015), 135–172.
Tulugea 2008,
C.A. Tulugea, Plastica Starčevo-Criş din aşezarea
neolitică de la Copăcelu, Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea,
Buridava. Studii şi Materiale VI (2008), 9–19.
Virag et alii 2006
C. Virag, C. Astaloş, R. Gindele, Z. Kádas, A. Hágó,
T. Daroczi, Z. Dobos, L. Kiss, T. Nagy, B. Pinkováy,
V. Sava, Tăşnad. Cronica Cercetărilor Arheologice din

76

România. Campania 2005, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti (2006), 359–360, nr. 193, http://
cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3524

Virag 2007
C. Virag, Neoliticul şi eneoliticul. (Liviu Marta – Szőcs
Péter Levente), Catalogul colecţiei de arheologie, Satu Mare
(2007), 30–41, 102–133.
Virag et alii 2007
C. Virag, L. Marta, R. Gindele, Z. Kadas, Tăşnad,
Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală,
Bucureşti (2007), 365–369, nr. 188, http://cronica.cimec.
ro/detaliu.asp?k=3783.
Virag 2015a
C. Virag, Some aspects about the Neolithic settlement
from Tăşnad (Satu Mare County, Romania). (C. Virag)
Neolithic cultural phenomenon in the Upper Tisa Basin, Satu
Mare (2015), 97–126.
Virag 2015b
C. Virag, Cercetări arheologice în judeţul Satu Mare.
II. Situri arheologice din epoca neolitică: Tăşnad-Sere,
Halmeu-Vamă, Satu Mare (2015).
Virag 2017
C. Virag, Câteva consideraţii privind un pandantiv de
lut de la Tăşnad-Sere. AMP XXXVIII (2017), 65–72.

Pl. I. Pintadere. Tăşnad-Sere / Pl. I. Clay Stamps. Tăşnad-Sere.
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