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DESPRE FORMELE DE TURNARE DE LA SFÂRŞITUL EPOCII 
BRONZULUI ŞI ÎNCEPUTUL EPOCII FIERULUI,  

DESCOPERITE ÎN OLTENIA 

Simona LAZĂR∗ 

Abstract: In this study, we didn’t want to realize a statistics with regard to 
these pieces – casting forms in the intra-Carpathian space. But even on a general 
view, it seems, more abviously that, unlike in Oltenia, inside the Carpathian region, 
the huge number of bronze pieces found there and the general quantity of metal, in 
connection with the small number of the discovered casting forms, recommend us a 
behaviour different from what we can notice in the space that we have studied. It is 
interesting that in Transylvania, more exactly at Lăpuş, is the only place where casting 
forms had been found deposited even inside the funerary space. We don’t necessary 
have to regard this as bearing implications on the metallurgical activity itself (mustn’t 
be seen in association with a relation such as numerous casting forms = intense 
metallurgical activity), but actually it seems to be connected with a behaviour 
different from the custom of depositing the casting forms. In this respect, the presence 
in Oltenia of some hoards made only of bronze casting forms (Pleniţa, Logreşti), 
might be interpreted as the result of the circulation of some qualified workers that 
came here, maybe, from the northern side of Romania. But in this situation too we 
must become aware of the fact that in most of the casting forms discovered in the 
studied area had been made Transylvanian type items.  

Keywords: archeology, late Bronze Age-early Iron Age, metallurgical activity, 
casting forms. 

 
Resumé : Dans l’étude présent, nous ne voulons pas réaliser une statistique sur 

les pièces et moules pour couler en bronze dans la région des Carpates. Mais même 
dans une vue d’ensemble, il est évident que, contrairement à l’Olténie, dans l’intérieur 
des Carpates, l’existence d’un grand nombre des pièces de bronze et la quantité de 
métal par rapport au petit nombre des moules trouvées suggère un comportement 
différent par rapport à la situation remarquée dans la région étudiée par nous. Fait 
intéressant, en Transylvanie, la nécropole de Lapus est le seul endroit où on a trouvé 
des moules hache a douille dans l’espace funéraire.Ce n’est pas nécessairement être 
comprise comme ayant des incidences sur l’activité métallurgique lui-même (pour ne 
pas être considéré comme un type de relation: de nombreux moules = intense activité 
métallurgique), mais semble avoir quelque chose bientôt avec un comportement 
différent de déposition des moules. C’est pourquoi, la présence en Olténie de quelques 
hordes faites seulement dans des moules de coulée en bronze (Pleniţa, Logreşti), peut 
être interprétée comme le résultat de la circulation de certains spécialistes de haut 
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niveau qui y sont arrivés, semble-t-il, du nord de la Roumanie. Mais dans cette situation 
aussi nous devons prendre conscience du fait que dans la plupart des moules celtes, 
découvertes dans la région étudiée, ont été réalisés des produits spécifiques de Transylvanie. 

Mots clés: archéologie, fin de l’Age du Bronze- début de l’Age du Fer, 
l’activité métallurgique, moules pour couler. 

 
Nu ne-am propus să realizăm o statistică cu privire la raportul dintre piese şi 

formele de turnare în spaţiul intracarpatic. La o privire de ansamblu, apare evident 
că spre deosebire de Oltenia, în interiorul arcului carpatic, imensul număr de piese 
de bronz şi cantitatea de metal, raportat la numărul mic de forme de turnare găsite, 
ne sugerează un comportament diferit de ceea ce observăm în spaţiul studiat de noi. 
Acest lucru nu trebuie înţeles neapărat ca având implicaţii asupra activităţii 
metalurgice în sine (nu trebuie văzut sub forma unei relaţii de tipul: numeroase 
forme de turnare = activitate metalurgică intensă), ci pare a avea legătură mai 
curând cu un comportament diferit faţă de obiceiul depunerii formelor de turnare. 
Este interesant că în Transilvania, necropola de la Lăpuş este singurul loc unde au 
fost găsite forme de turnare depuse chiar în spaţiul funerar1.  

La Pleniţa, pe Dealul Bobului, în apropierea cimitirului, s-au găsit mai multe 
forme de turnat pentru diferite tipuri de celturi, lucrate din micaşist de culoare 
cenuşie. Toate prezintă urme de afumare, ceea ce indică folosirea lor. Două dintre 
ele reprezintă negativul unui celt cu urechiuşă, ornamentat cu trei linii orizontale 
sub care se află un unghi dublu, de la care coboară vertical trei linii paralele. Alte 
două au ca decor două linii orizontale sub care se află un semicerc triplu, cu 
deschiderea în sus, de la care coboară trei linii paralele spre tăiş. Unul are trei 
nervuri orizontale, sub care se află triunghiuri duble, încadrate de un trapez cu baza 
mică în jos; altul este decorat tot cu un trapez, deasupra căruia se află o nervură 
orizontală. Ultimul tipar de celt care se află la Craiova are ca ornament o arcadă 
(parabolă), dispusă sub o nervură orizontală. În prezent, şapte dintre ele se află în 
Muzeul din Craiova, iar unul la Muzeul Naţional de Istorie a României (acesta este 
negativul unui celt-ciocan fără urechiuşă)2.  

Un alt depozit a fost descoperit la Logreşti, comuna Moşteni, judeţul Gorj. 
Depozitul conţine trei tipare pentru turnat celturi de tip transilvănean3. În colecţia 

                                                 
1 Carol Kacsó, Zur Chronologischen und Kulturellen Stellung des Hügelgräberfeldes von 

Lăpuş, în: „Der Nordkarpatische Raum in der Bronzezeit”, Baia Mare, 1998, pp. 231–278.   
2 M. Demetrescu, C. S. Nicolăescu Plopşor, Călăuză, Muzeul Regional al Olteniei, 1933,  

p. 53; D. Berciu, APO, p. 138, fig 175; M. Petrescu Dîmboviţa, Depozitele de bronzuri din România, 
p. 125; B. Hänsel, Beiträge zur regionalen und chronologischen Gliederung der älteren Hallstattzeit 
an den unteren Donau, Bonn, 1976, p. 42; B. Wanzek, Die Gußmodel fur Tullenbeile in sudöstlichen 
Europa. UPA, 2, Bonn,1989; N. Boroffka, F. Ridiche, Descoperirea de tipare pentru turnarea 
bronzului de la Pleniţa, în: „Descoperiri de bronzuri din România”, II, vol. editat de T. Soroceanu, 
2005, pp. 135–137. 
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Rumänien, BerRGK. 22, 1933, p. 140; D. Berciu, op. cit., p. 138; M. Petrescu Dîmboviţa, op. cit.,  
p. 79, pl. 96/6–8; G. Crăciunescu, Cultura Verbicioara în jumătatea estică a Olteniei, Editura MJM, 
Craiova, 2004, p. 90. 
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Muzeului din Târgu Jiu se află un tipar de turnat celturi, care provine de la Groşera, 
comuna Aninoasa, despre care ştim că este asemănător celor de la Logreşti4.  

Un tipar deosebit, al cărui decor nu l-am mai regăsit pe alte piese, a fost 
descoperit întâmplător la Almăj, judeţul Dolj. Este vorba de un tipar pentru turnat 
celturi-ciocan, lucrat din şist micaceu şi care are dimensiunile de 10,3 × 6,0 × 3,2 
cm. şi o greutate de 399 g. Sub marginea găurii de înmănuşare se află un registru 
format din două benzi, una decorată cu pătrate, cealaltă cu triunghiuri, sub care este 
aplicată o bandă în zig-zag, din mijlocul căreia porneşte un motiv unghiular. Piesa 
a fost datată în Br. D – Ha. A. şi se află la Muzeul Olteniei Craiova5.  

La Păltiniş, comuna Cornuţel, jud. Caraş Severin, s-a descoperit un tipar de 
celt de tip transilvănean, din azbest, care a fost datat în Hallstatt A-B6.  

Tipare de turnat celturi au fost descoperite şi pe malul sudic al Dunării, în 
Serbia, la Boljetin, şi Kostol, Kladovo. Piesa de la Boljetin făcea parte din 
componenţa unui depozit format din 27 obiecte: 3 celturi, un vârf de suliţă cu tub 
de înmănuşare scurt, 2 pandantive în formă de lunulă, şase ace cu gîtul ornamentat 
şi capul conic, 2 ace cu cap globular, 12 brăţări cu extremităţile deschise7. La 
Kostol, Kladovo, în punctul „Kurvin Grad”, pe malul Dunării, în urma unor 
cercetări de suprafaţă din 1907, a fost descoperită o aşezare aparţinând 
culturii Žuto Brdo, în perimetrul căreia a fost găsit şi un tipar de celt8. 

Dacă încercăm să urmărim aceste obiceiuri legate de depunerea formelor de 
turnare, influenţele sesizate par să ne conducă tot spre linia Dunării Mijlocii. Din 
această perspectivă, prezenţa în Oltenia a unor depozite constituite numai din 
forme de turnat bronzuri (Pleniţa, Logreşti) ar putea fi interpretată ca rezultatul 
circulaţiei unor meşteri itineranţi veniţi aici din zona nordică a României. Dar şi în 
acest caz trebuie remarcat că  

în majoritatea formelor de turnat celturi, descoperite în spaţiul de studiu, se realizau piese de 
tip transilvănean. Forme de turnat pentru celturi de tip răsăritean (fără urechiuşă) nu au apărut 
în aria noastră, cele mai apropiate descoperiri pentru piese de acest fel situându-se în nord-
estul Bulgariei (Pobit Kamăk şi Mala Gvardia, zona Varna).  

                                                 
4 G. Calotoiu, Metalurgia şi circulaţia obiectelor de bronz şi fier din nordul Olteniei în prima 

vârstă a fierului, în: „Litua”, 8, 200, pp. 5–7. 
5 C. S. Nicolăescu Plopşor, Oltenia preistorică, în: „Arhivele Olteniei”, II, 1923, pp. 295–300; 

M. Demetrescu, C. S. Nicolăescu Plopşor, op. cit., p. 53; D. Berciu, APO, 138; B. Wanzek, Die 
Gußmodel für Tullenbeile in sudöstlichen Europa. UPA, 2, Bonn, 1989; N. Boroffka, F. Ridiche, op. 
cit., p. 135 urm. 
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pp. 139–150; M. Gumă, Civilizaţia primei epoci a fierului în sud – vestul României, 1993, p. 256,  
pl. XXIX/2. 

7 E. Condurachi, D. Bošcović, Comori arheologice în regiunea Porţilor de Fier, 1978, pp. 121, 
123, nr. 106–107. 

8 M. Vasić, Starinar, II, 5, 1910 (1912), p. 5–9, pl. 3–6; B. Hänsel, Beiträge zur Chronologie 
der mittleren Bronzezeit in Karpatenbecken, Bonn, 1968, p. 136; M. Şandor Chicideanu, Cultura 
Žuto-Brdo Gârla Mare. Contribuţii la cunoaşterea epocii bronzului la Dunărea mijlocie şi 
inferioară., 2003, p. 238. 
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Ariile de răspândire a celturilor (pe criterii tipologice) ne arată destul de clar 
direcţiile din care s-au exercitat influenţe asupra spaţiului studiat. Ele pot sugera, 
totodată, şi zonele între care s-au dezvoltat relaţiile de schimb. 

Celturile cu decor trapezoidal. O variantă de celt frecvent întâlnită este cea 
cu linii în relief care pleacă de la tăiş şi se unesc într-o linie dreaptă orizontală, 
sugerând un trapez, cum sunt cele obţinute din formele de turnare descoperite la 
Logreşti9 (Planşa nr. 5) şi Pleniţa10 (Planşa nr. 3). Forme de turnare de acelaşi tip au 
mai fost descoperite la Păltiniş11, judeţul Caraş-Severin, şi în Serbia la Boljetin 
(Majdanpek)12. Celturi obţinute cu astfel de tipare găsim în mai multe locuri din 
Oltenia, dar şi în zona Banatului românesc şi sârbesc. Le putem exemplifica prin 
descoperirile de la Drăguţeşti13, Socu, Ostrovul Mare, Poroina, în „depozitul” 
(mormânt?) de la Liubcova14, unde se găseşte asociat cu o fibulă de tip 
Gemeinlebarn, depozitul II de la Pescari15 care a fost atribuit orizontului Cincu 
Suseni, sau o piesă din depozitul de la Liborajdea. Mircea Petrescu Dîmboviţa 
datează aceste depozite în secolul al IX-lea, Ha A 2, seria Turia-Jupalnic, iar B. 
Hänsel le plasează în etapa a-III-a de depozite, respectiv Ha. A, sec. al XII-lea16. 
Forma de turnare de la Păltiniş17 a fost datată în Ha. A2-B1. 

Celturile cu decor în Y, V sau linii verticale paralele. Din categoria celturilor 
cu decorul în linii paralele, în forma literei „V”, cunoaştem în centrul Olteniei o 
singură piesă, un exemplar din depozitul de la Socu. Această variantă este însă mai 
frecventă în vestul zonei: Berzasca18, Iablaniţa19, Moldova Veche II20, Caransebeş21. O 
formă de turnare având un decor în forma literei „V” provine din depozitul de 
forme de turnat de la Pleniţa22 (Planşa nr. 3).  
                                                 

9 I. Andrieşescu, Dacia, II, 1925, p. 362, notă; D. Berciu, op. cit., p. 138; M. Petrescu Dîmboviţa, 
op. cit., p. 79, pl. 96/6–8. 

10 M. Petrescu Dîmboviţa, op. cit. 
11 M. Gumă, op. cit., pl. 295/2. 
12 E. Condurachi, D. Bošcović, op. cit., pp. 121, 123, nr. 106–107. 
13 Al. Oancea, P. Gherghe, Depozitul de bronzuri de la Drăguţeşti, judeţul Gorj, în SCIVA 32, 

1981, 2, pp. 265–269, fig. 1. 
14 C. Săcărin, Depozitul de bronzuri de la Liubcova-Ţiglărie, în „Banatica”, 8, 1985, pp. 91–105; 

M. Gumă, op. cit., p. 254, pl. XII. 
15 C. Săcărin, în „Banatica”, 4, 1977,  p. 114,  pl. 2/1.   
16 B. Hänsel, Beiträge zur regionalen und chronologischen Gliederung der älteren 

Hallstattzeit an den unteren Donau, Bonn, 1976, p. 42. 
17 M. Gumă, op. cit., pl. 295/2. 
18 M. Gumă, op. cit., p. 250; M. Petrescu Dîmboviţa, op. cit., p. 83, pl. 116–117. 
19 M. Roska, Erdély Régészeti Repertoriuma, I, Thesaurus Antiquitatum Transsilvanicarum, I, 

Praehistorica, Cluj, 1942., p. 39, nr. 103; M. Rusu, Die Verbreitung der Bronzehorte in Transilvania 
von Ende der Bronzezeit bis in die mittelere Hallstattzeit, în „Dacia” NS, 7, 1963, p. 207, nr. 34;  
M. Petrescu Dîmboviţa, op. cit., p. 98, pl. 161/17,18. 

20 M. Petrescu Dîmboviţa, op. cit., p. 100, pl. 166/1–8. 
21 M. Roska, op. cit., p. 118, nr. 31; M. Rusu, op. cit., p. 207, nr. 14; M. Petrescu Dîmboviţa, 

op. cit., p. 87, pl. 124–126. 
22 M. Petrescu Dîmboviţa, op. cit., p. 125; B. Hänsel, op. cit., p. 42; B. Wanzek, Die Gußmodel 

für Tüllenbeile in südöstlichen Europa. UPA, 2, Bonn,1989; N. Boroffka, F. Ridiche, op. cit., p. 135 şi urm. 
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Pe de altă parte, celturile al căror decor se desfăşoară în forma literei „Y” se 
regăsesc în zona de studiu, numai la Jupalnic23 şi Liborajdea24, dar sunt în schimb 
prezente în cadrul tiparelor de la Pleniţa, judeţul Dolj (Planşa nr. 2). 

Celturile cu arcadă. Un tip întâlnit destul de frecvent în zona analizată este 
cel decorat cu o linie în relief ce pleacă din tăiş şi formează o arcadă la baza găurii 
de înmănuşare. Acest tip de celt corespunde variantei C a celturilor de tip 
transilvănean din clasificarea lui Mircea Rusu. Exemplare din această variantă au 
fost găsite la Poroina, Halânga25, Ostrovu Mare, Turnu Severin-Castru, judeţul 
Mehedinţi, Cozla, Fizeş, Petroşniţa şi Pescari în judeţul Caraş Severin, Moţăţei26, 
Răcari, Pleniţa27, Cârna – „Ostrovogania”28, Plosca – „Cabana de metal”29 judeţul 
Dolj, Socu30, judeţul Gorj şi Vultureşti31 judeţul Olt. La sudul Dunării, au fost 
găsite astfel de celturi de la Boljetin, Florentin, Leskovo, Mesic, Urovica, Vojilovo 
în Serbia şi Gorsko Kosovo, Lesura, Vărbica, în Bulgaria. Pe suprafaţa din 
interiorul arcadei este prezent uneori un decor suplimentar: pe unele piese din 
depozitul de la Ovča Mogila apare un motiv asemănător literei omega, pe altele un 
decor în formă de frunză. Ele au fost atribuite aceluiaşi interval de timp mare, 
cuprins între Br. D – Ha. A. 

Trebuie arătat că la Almăj32, judeţul Dolj, întâlnim un caz particular, pentru 
care nu am găsit analogii, tiparul de celt găsit aici având un decor specific. Sub 
marginea găurii de înmănuşare se află un registru format din două benzi, una 
decorată cu pătrate, cealaltă cu triunghiuri, sub care este aplicată o bandă în zig-
zag, din mijlocul căreia porneşte un motiv unghiular (Planşa nr. 4). 

Celturile cu două muchii reliefate care pornesc din colţurile tăişului şi se 
îndreaptă oblic, dar fără a se uni, spre bordura găurii de înmănuşare sunt de fapt 
variante ale celtului de tip transilvănean, care, în clasificarea lui Mircea Rusu, 

                                                 
23 M. Rusu, op. cit., p. 7; W. A. v. Brunn, Mitteldeutsche Hortfunde, p. 48, 50, 292 (greşit 

Orşova); M. Petrescu Dîmboviţa, op. cit., p.123, pl. 291/2–15. 
24 M. Gumă, I. Dragomir, Un depozit de bronzuri din prima epocă a fierului descoperit la 

Liborajdea (comuna Sicheviţa, judeţul Caraş Severin), în: „Banatica”, 8, 1985, pp. 107–122. 
25 D. Berciu, op. cit., p. 138, fig. 173. 
26 Idem, în: „Materiale”, 1, 1953. 
27 M. Petrescu Dimbovita, op. cit., 1977, p. 125. 
28 M. Şandor Chicideanu, Cultura Žuto-Brdo Gârla Mare. Contribuţii la cunoaşterea epocii 

bronzului la Dunărea mijlocie şi inferioară, Cluj, 2003, pp. 134–137.  
29 Ibidem, p.134-137, unde se subliniază că posibilitatea atribuirii celturilor descoperite 

întâmplător la Cârna – Ostrovogania şi Plosca – Cabana de metal, culturii Bistreţ – Işalniţa sau 
Vârtop, mai ales că în locurile de descoperire ale acestor două piese au fost găsite şi fragmente 
ceramice aparţinând culturilor amintite. 

30 D. Berciu, op. cit, p. 120, pl. 284. 
31 Idem, Date noi cu privire la sfârşitul culturii Verbicioara, în: SCIVA, 27, 2, 1976, pp. 171–175, 

pl. 1, 2, 4. 
32 C. S. Nicolăescu Plopşor, Oltenia preistorică, în: „Arhivele Olteniei”, II, 1923, pp. 295–300;  

M. Demetrescu, C. S. Nicolăescu Plopşor, Călăuza Muzeului regional al Olteniei, 1933, p. 53;  
D. Berciu, op. cit., p. 138; B. Wanzek, op. cit., supra. 
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reprezintă variantele A şi B. Singurele forme de turnat celturi din Oltenia, care 
aparţin acestui tip, sunt cele de la Logreşti33 (Planşa nr. 5) şi poate Pleniţa (Planşa 
nr. 3). Mai este de menţionat descoperirea unei forme de turnat celturi de tip 
transilvănean în depozitul mixt (piese de podoabă, vârf de lance şi celturi tot de tip 
transilvan) de la Boljetin, în Serbia. Dintr-o aşezare (se spune că ar fi de tip Žuto-
Brdo) de la Kostol, lângă Kladovo, provine o formă de turnare pentru un celt al 
cărui decor aminteşte de varianta B a tipului transilvan34. 

În nordul Olteniei, un astfel de celt s-a descoperit la Copăcelu, judeţul 
Vâlcea35, şi ar putea fi considerat ca o variantă locală a celtului transilvănean de tip 
B2. La Râureni, judeţul Vâlcea36 sau la Socu, judeţul Gorj37 şi în zona Dunării, 
găsim piese destul de apropiate de acest tip. Alte celturi similare s-au descoperit la 
Iablaniţa38, judeţul Caraş Severin, la Slaşoma39, judeţul Mehedinţi, sau la 
Dumbravica40, în Serbia. Un celt descoperit în depunerea nivelului al II-lea al unei 
locuinţe din aşezarea cu ceramică de tip Gârla Mare de la Balej41, rn. Mihajlovgrad 
(Montana), Bulgaria, are un decor format din două muchii în relief care pornesc din 
marginile tăişului şi se îndreaptă oblic spre bordura găurii de înmănuşare, fără a se 
uni între ele, fiind destul de asemănător, chiar dacă nu identic, cu piesele 
anterioare. Foarte probabil de acelaşi tip este piesa descoperită pe plajă, în zona 
necropolei de la Bistreţ, Plosca – „Cabana de metal”42. Celturi de tip transilvănean43 
au mai fost găsite pe teritoriul Olteniei la Ostrovul Mare44, Orodel45, Cârna-Grindul 
Tomii46, toate aparţinând tipului mai sus descris, cu linii veticale în relief. În sudul 

                                                 
33 Ibidem, p. 218. 
34 B. Hänsel, Beiträge zur Chronologie der mittleren Bronzezeit in Karpatenbecken, Bonn, 

1968, p. 136, se îndoieşte de relaţia culturală cu ceramica de tip Žuto Brdo. 
35 D. Berciu, Date noi privind sfârşitul culturii Verbicioara, SCIVA, 27, 1976, 2, p. 176, fig. 5/8; 

G. Crăciunescu, Mărturii ale practicării metalurgiei şi obiecte de metal în cadrul culturii Verbicioara, în: 
„Drobeta”, 15, 2005, p. 70.  

36 B. Hänsel, op. cit., p. 57, 60, pl. 30/1, 3, 6. 
37 M. Petrescu Dîmboviţa, op. cit., 1977, p. 120, fig. 284. 
38 B. Milleker, Délmagyarország régiségleleteia honfoglalás elötti idökbol, I, p. 48; M. Roska, 

Repertóriuma, Cluj, 1942, p. 39, nr. 103; M. Rusu, Die Verbreitung der Bronzehorte in Transilvania, 
Dacia NS. 7, 1963, p. 207, nr. 34; M. Petrescu Dîmboviţa, op.cit., p. 98, pl. 161/17,18. 

39 D. Berciu, op. cit., fig. 172/6; G. Crăciunescu, op. cit., p. 70. 
40 D. Garašanin, Katalog Metala, Beograd, 1954, p. 54, pl. 36/3–4, 10; R. Vasić, Spätbronzezeitliche 

und älterhallstattzeitliche Hortfunde im östlichen Jugoslavien, în (ed. B. Hänsel) Südosteuropa 
zwischen 1600 und 1000 v. Chr., PAS, 1, 1982, p. 268. 

41 G. I. Georgiev, PAS, 1, 1982, p. 196; E. N. Cernyh, op.cit., fig. 40/5; M. Şandor Chicideanu,  
op. cit., p. 137. 

42 M. Şandor Chicideanu, op.cit. 
43 Ibidem. 
44 D. Berciu, APO, p. 135, fig. 172/10 . 
45 Ibidem, p. 138, fig. 174. 
46 Ibidem, p. 135. 
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Banatului şi zona Caraş Severin le găsim în depozitele de bronzuri de la Fizeş47, 
Pescari II48, Sicheviţa I49, Tirol50, Giurcova51, Iablaniţa52.  

În ceea ce priveşte dispunerea celturilor cu decor trapezoidal, observăm 
concentrarea lor în zona Olteniei, unde întâlnim şi forme de turnat de acest tip. 
Acest lucru ne face să credem că ele sunt specifice zonei discutate sau chiar mai 
mult, că se poate considera probabilă existenţa aici a unui centru de producţie53. 

Depozitele alcătuite numai din forme de turnat (Pleniţa, Logreşti) ar putea, 
aşa cum s-a mai remarcat54, să sugereze prezenţa aici a unor meşteri itineranţi, 
proveniţi în cazul de faţă, cel mai probabil, din zona transilvăneană. Descoperirile 
numeroase de celturi de tip transilvănean în Oltenia şi Banat ne determină să le 
interpretăm ca rezultat al influenţei exercitate de activitatea metalurgică din aria 
intracarpatică55.  

În Oltenia au fost găsite puţine forme de turnare pentru alte tipuri de piese de 
metal: un tipar fragmentar de ac la Insula Banului, Mehedinţi, o formă pentru 
turnat vârfuri de săgeţi la Plosca, judeţul Dolj, şi un tipar de topor plat, la Ceplea 
Broşteni, jud. Gorj. 

Forma de turnare fragmentară, reprezentând un cap de ac, a fost găsită pe 
Insula Banului56 (Planşa nr. 6). Pentru tipul de ac care s-ar turna în această formă 
nu s-au găsit analogii directe57. Putem sugera doar că o vagă asemănare prezintă un 
ac din depozitul de la Topolniţa58, depozit care conţine şi o spadă de tip Rigsee şi 
este datat prin urmare în Br. D sau Ha. A. 

Un tipar de turnare pentru topor plat a fost descoperit la Ceplea Plopşoru, 
judeţul Gorj. Piesa a fost găsită în aşezarea săpată aici, despre care autorii 
                                                 

47 O. Bozu, Depozitul de bronzuri de la Fizeş, jud. Caraş Severin, în: StCom, Caransebeş, 4, 
1982, pp. 137–154. 

48 C. Săcărin, Trei celturi de la Pescari, jud. Caraş Severin, în „Banatica”, 4, 1977, pp. 111–115. 
49 I. Uzum, Gh. Lazarovici, I. Dragomir, în Banatica, 2, 1973, p. 413; M. Petrescu Dîmboviţa, 

op. cit., p. 106. 
50 B. Milleker, op. cit., pp. 69–70; M. Roska, op. cit., p. 123, nr. 123; M. Rusu, op. cit., p. 208, 

nr. 65; M. Petrescu Dîmboviţa, op. cit., p. 114, pl. 215/3-9. 
51 O. Răuţ, Revista Muzeelor, 4, 1967, pp. 44–47; R. Petrovszky, Contribuţii la repertoriul 

arheologic al localităţilor judeţului Caraş Severin, din paleolitic până în secolul al V-lea î.e.n., 2, în 
„Banatica”, 3, 1975, p. 374; M. Petrescu Dîmboviţa, op. cit., p. 130, pl. 307/14–19. 

52 M. Petrescu Dîmboviţa, op. cit, p. 252. 
53 Opinie exprimată şi de N. Boroffka, F. Ridiche, op. cit., p. 135 şi urm. 
54  Boroffka/Ridiche,  op. cit., p. 159 urm. 
55 S. Lazăr, Sfîrşitul epocii bronzului şi începutul epocii fierului în sud-vestul României, 

Editura Universitaria, 2011, pp. 87–96. 
56 S. Morintz, P. Roman, Un nou grup hallstattian timpuriu în sud-vestul României,  în SCIV, 

20, 1969, 3, pp. 393–423. 
57 O discuţie detaliată se poate vedea la Hänsel, Beiträge Hallstattzeit, care ajunge la concluzia că 

piesa pare a sugera o apropiere faţă de acele  de tip Zwibelkopfnadel (ace cu capul în formă de ceapă).  
58 E. Condurachi, D. Bošcović, op. cit., p. 125; B. Jovanović, Starinar, 21, 1970, 5, p. 5; A. Harding, 

Die Schwerter im ehemalignen Jugoslawien, Stuttgart, PBF, IV, 14, 1995, p. 36, pl. 56 B, 57, 58 A 
(nr. 83–85, 97, 123, 232). 
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cercetărilor afirmă că aparţine culturii Verbicioara faza a III-a şi începutul fazei  
a IV-a 59.  

În urma unor cercetări de suprafaţă efectuate la Plosca, comuna Bistreţ, în 
punctul „Cabana de metal” , a fost descoperit un tipar pentru vârfuri de săgeată de 
formă triunghiulară cu tub60. Precizăm că în aceeaşi localitate, autoarea descoperirii 
menţionează şi prezenţa unui vârf de săgeată de acelaşi tip în M 16, din necropolă 
Gârla Mare61.   

Prezentăm mai jos lista formelor de turnare descoperite Oltenia şi zonele 
învecinate, precum şi poziţionarea acestora pe hartă (Planşa nr. 1) . 

     
 

Forme turnare 
Celturi 

 
1. Almăj, jud. Dolj. R. 
2. Boljetin, S. 
3. Groşerea, com. Aninoasa, jud. Gorj, R.  
4. Kostol, Kladovo, S. 
5. Logreşti, Moşteni, jud. Gorj, R. 
6. Turnu Severin, Colecţia Istrati-Capşa, (necartatat, piesele provin de la 

Logreşti-Gj)  
7. Păltiniş, com. Cornuţel, jud. Caraş Severin, R. 
8. Pleniţa, jud. Dolj, R. 

Topoare plate 

9. Ceplea-Plopşoru, jud. Gorj, R. 

Vârfuri de săgeţi 

10. Plosca, com. Bistreţ, jud. Dolj, R. 

Ace 

11. Insula Banului, Turnu Severin, R. 
      

                                                 
59 G. Calotoiu, M. Mărgineanu, Cercetările arheologice de epoca bronzului de la Ceplea-Plopşoru, 

în: „Litua”, 11, 2006, p. 18, fig. 4/1. 
60 M. Şandor Chicideanu, op. cit., p. 140. 
61 Ibidem, p. 140, pl. 82/7. 
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Planşa nr. 1. Harta cu formele de turnare (cifrele corespund listei din text). 
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Planşa nr 2. Forme de turnare de la Pleniţa (după Boroffka, Ridiche). 
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Planşa nr. 3. Forme de turnare de la Pleniţa (după Boroffka, Ridiche). 
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Planşa nr. 4. Tipar de turnat celturi de la Almăj (după Boroffka, Ridiche). 
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Planşa nr. 5. Forme de turnare de la Logreşti. 
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Planşa nr. 6. Formă de turnare de la Insula Banului (după Morintz, Roman). 

 
 

 




