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Rezumat: Studiul de faţă prezintă şase date radiocarbon din aşezarea multistratificată de la
Rotbav –„La Pârâuţ”, jud. Braşov. Probele au fost prelevate din oase de animale, iar analizele efectuate în
cadrul laboratorului de radiometrie din Heidelberg. Însemnătatea lor este susţinută nu numai de raritatea
datărilor absolute pentru epoca bronzului din Transilvania, dar şi de contextul lor stratigrafic unic. În cele ce
urmează, este oferită o scurtă descriere a contextelor acestor probe şi a celor şase faze de locuire de la
Rotbav, pentru ca o analiză detaliată să fie prezentată în monografia sitului1.
Cuvinte-cheie: Rotbav – „La Pârâuţ”, aşezare, epoca bronzului, date
Noua şi Gáva, sud-estul Transilvaniei.
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Situl arheologic de la Rotbav – „La Pârâuţ” a fost cercetat între anii 1970–
1973 de către Alexandru Vulpe şi Mariana Marcu şi între anii 2005–2013 de către
Laura Dietrich, Oliver Dietrich şi Alexandru Vulpe, instituţiile organizatoare ale
cercetării fiind Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, Bucureşti, şi Muzeul
Judeţean de Istorie, Braşov2. Cercetarea a fost finanţată, în principal, de către
Ministerul Culturii şi Cultelor, cu o contribuţie importantă din partea Muzeului
Judeţean de Istorie Braşov şi Society of Exploration Geophysictists (cercetări
geofizice). Datările radiocarbon, prezentate în studiul de faţă, au putut fi realizate
prin intermediul proiectului Atlasul arheologic al României din paleolitic până în
anul 1000 p. Chr. Redefinirea epocilor şi orizonturilor cultural-cronologice din
perspectiva datelor oferite de cercetările interdisciplinare (Grant PNCD II,
programul Idei ID_664), probele fiind analizate în cadrul laboratorului de
radiometrie din Heidelberg (fig. 3–6).
Situl arheologic se află în sud-estul Transilvaniei, în judeţul Braşov, pe o
terasă înaltă a râului Olt, în imediata apropiere a şoselei naţionale E 60, şi acoperă
o suprafaţă de aproximativ 4 ha (fig. 1). În anii ’70 a fost cercetată, cu precădere,
partea vestică a platoului, în timp ce săpăturile recente s-au axat mai ales pe centrul
acestuia. În deceniul opt al secolului trecut s-a observat că în Rotbav există o
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aşezare aparţinând culturii Wietenberg, suprapusă de alta, aparţinând culturii Noua.
Au fost documentate şi urme de locuire aparţinând culturii Gáva. Observaţiile
stratigrafice au fost confirmate de cercetările recente. În prezent, ca urmare a
observaţiilor mai vechi şi mai noi făcute cu prilejul săpării aşezării din epoca
bronzului3, se poate discuta despre existenţa a şase locuiri suprapuse (fig. 2). Primele
trei faze de locuire aparţin culturii Wietenberg (Rt. 1–3), următoarele două culturii
Noua (Rt. 4–5), iar cea mai recentă poate fi atribuită culturii Gáva (Rt. 6). Fazele de
locuire observate la Rotbav nu trebuie confundate cu fazele de evoluţie a culturilor
mai sus menţionate, stabilite în cea mai mare parte pe baza ceramicii fine4; ele au
relevanţă doar pentru situl de la Rotbav şi probabil pentru sud-estul Transilvaniei.
Locuirea Wietenberg este caracterizată prin case mici de suprafaţă,
rectangulare, cu suprafaţa între 20–25 m², construite din pari şi chirpici, cu podea
din lut bătut. Au fost descoperite numeroase complexe de tipul gropilor şi vetrelor,
care atestă o locuire intensă. Ceramica de la Rotbav are particularităţi care se
întâlnesc doar în sud-estul Transilvaniei5, însă prezintă şi anumite similitudini cu
ceramica Wietenberg din restul acestei provincii6. O mare parte a ceramicii
grosiere rămâne constantă în ceea ce priveşte formele, decorurile şi tehnicile de
producere, însă anumite forme şi decoruri ale ceramicii fine evoluează distinct pe
parcursul celor trei faze de locuire. Astfel, faza cea mai timpurie este caracterizată
printr-o ceramică decorată geometric, vasele tipice fiind pântecoase, cu gâtul
strâmt. În faza a doua apar forme mai joase şi deschise, iar decorul are ca element
principal ornamentul în formă de „S”. Cum am mai precizat şi în alte rânduri7,
acest decor nu poate fi numit spiralic, întrucât elementul de bază nu este spirala, ci
cârligul; de aceea, denumirea de decor pseudospiralic din cârlige în formă de „S”
este mai potrivită pentru a descrie acest tip de ornamentaţie. A treia şi ultima fază
de locuire de la Rotbav conţine forme ceramice asemănătoare, mai degrabă joase şi
deschise, în cazul ceramicii fine. În decoraţie apare ca element nou motivul în
formă de „Z” (decorul pseudomeandric) care constituie, alături de cel în formă de
„S”, elemente de bază ale compoziţiilor ornamentale.
Depunerile de resturi (menajere etc.) care pot fi legate cronologic de cele trei
niveluri stratigrafice Wietenberg prezintă multe similitudini (spre exemplu, culoare
şi consistenţă asemănătoare), şi sunt, în comparaţie cu cele din depunerile
ulterioare, Noua şi Gáva, relativ sărace în material osteologic. Din acest motiv,
recoltarea de probe destinate datării cu radiocarbon a întâmpinat dificultăţi, oasele
fiind mici şi fragmentate. Din faza cea mai timpurie (Rt. 1) nu au putut fi recoltate
probe utilizabile. Din faza mijlocie (Rt. 2) a fost recoltată o probă (fig. 3, nr. 3,
Hd-28203: 3547±24 BP) din stratul de depuneri de lângă locuinţe, însă rezultatele
3
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nu sunt concludente. Calibrarea cu programul OxCal8 (fig. 4) oferă o probabilitate
de 69% de încadrare între 1954 şi 1867 cal BC şi de 25% între 1848 şi 1774 cal
BC. Chiar şi luând în considerare a doua perioadă, între jumătatea secolului
al XIX-lea şi jumătatea secolului al XVIII-lea, această datare, pentru ceramica
decorată cu „S”-uri, pare destul de înaltă (vezi mai jos), presupunând o încadrare
cronologică şi mai timpurie pentru prima fază de locuire şi ceramica având decor
geometric. Data de la Rotbav poate oferi un prim indiciu, însă nu este suficientă
pentru stabilirea poziţiei cronologice a ceramicii Wietenberg cu „S”-uri în sud-estul
Transilvaniei şi trebuie privită cu rezervă până la apariţia altor rezultate.
Deosebit de interesante sunt rezultatele obţinute pentru cea mai târzie fază
Wietenberg de la Rotbav, Rt. 3 (fig. 3, nr. 1–2, Hd-27967: 3195±19 BP şi
Hd-27989:3174±16 BP). Prin calibrarea cu programul OxCal, se obţine o
probabilitate de 95% de datare în prima jumătate, mai exact, primele trei sferturi
ale secolului al XV-lea. Probele (oase de animal) au fost prelevate de la baza
stratului de resturi de lângă locuinţe, ce conţine atât ceramică decorată cu „S”-uri, cât
şi cu „Z”-uri. La momentul în discuţie, acest tip de ceramică era deja în folosinţă.
Locuirile Noua (Rt. 4 şi Rt. 5) sunt caracterizate prin locuinţe de suprafaţă,
cu podelele construite dintr-o amestecătură de pământ şi calcar. Contururile caselor
nu au putut fi surprinse cu exactitate, însă spaţiul locuinţelor se caracterizează
printr-o mare concentrare de material (ceramică şi oase), fiind diferite sub acest
aspect faţă de locuirile Wietenberg. Faza timpurie a locuirii Noua (Rt. 4) conţine,
pe lângă structuri de locuit, şi un cenuşar9. Acesta a fost săpat în proporţie de
aproximativ 30% şi are diametrul estimat între 25 şi 30 m. Respectiva structură a
fost construită iniţial la marginea spaţiului locuit, într-un bazin adâncit, şi folosită
pe parcursul unei perioade mai mari de timp (vezi fig. 3, nr. 4–5). Cenuşarul poate
fi interpretat ca loc special pentru confecţionarea produselor din piele, fiind în
acelaşi timp şi un spaţiu cultic, central, festiv al comunităţii10. După umplere,
cenuşarul a fost acoperit de depunerile aparţinând locuirii târzii Noua (Rt. 5). Din
această fază au fost documentate până acum doar locuinţe, nu însă şi alte cenuşare.
Ceramica din cele două aşezări Noua se încadrează, în general, în parametrii
cunoscuţi din alte aşezări11. Nu se poate observa o evoluţie de la o fază la alta nici
în ceea ce priveşte formele, decorul sau maniera de producere a ceramicii, însă
anumite categorii ale ceramicii fine, cum ar fi, de exemplu, vasele cu două torţi de
tip kantharos şi ceştile, se concentrează, cu precădere, în cenuşar. În ceea ce
priveşte ceramica grosieră, s-a putut observa cu claritate o schimbare în modul de
producere faţă de cea specifică locuirilor Wietenberg, însă o continuitate în raport
cu faza următoare, Gáva. Analiza manierei de producere a ceramicii grosiere a
relevat clar existenţa a două tradiţii, prima specifică primelor trei faze de locuire
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(Rt. 1–3, Wietenberg) şi a doua specifică ultimelor trei faze de locuire (Rt. 4–6,
Noua şi Gáva).
Probele (oase de animal) pentru faza timpurie au fost prelevate în ambele cazuri
din cenuşar, însă de la adâncimi diferite, iar proba pentru faza târzie (Rt. 5) din stratul
de resturi de lângă locuinţe. Datările (fig. 3, nr. 4–5, Hd-27972: 3085±23 BP şi Hd28276: 3196±30 BP) indică existenţa cenuşarului pe o perioadă mai mare de timp, în
linii mari în secolele XVI–XIII a.Chr. Data prelevată de la baza cenuşarului, cu o
probabilitate de 95% între 1518 şi 1415 cal BC, pare destul de timpurie şi se suprapune
parţial cu cele din locuirea Wietenberg târzie, având aceeaşi valoare statistică (fig. 6).
Aceasta nu indică însă şi o datare identică. O suprapunere temporală parţială a
aşezărilor Wietenberg (faza târzie) şi Noua (faza timpurie) ar fi, luând în consideraţie
curba de calibrare, la fel de probabilă ca şi succesiunea lor într-o perioadă scurtă de
timp. Ţinând seama şi de contextul arheologic, unde locuirea Noua timpurie (Rt. 4)
suprapune evident locuirea Wietenberg târzie (Rt. 3), este plauzibilă o încadrare
cronologică a locuirii Wietenberg cel târziu până în primele trei sferturi ale secolului al
XV-lea şi o datare probabilă a construirii cenuşarului ulterior acestei date, în ultimul
sfert al secolului al XV-lea (compară fig. 4–6). Dacă luăm în considerare o suprapunere
parţială între Wietenberg târziu (Rt. 3) şi Noua timpuriu (Rt. 4), atunci structurile
Wietenberg contemporane ar trebui să existe în altă parte a platoului, necercetată până
acum.
Cealaltă dată din cenuşar, cu o probabilitate de 95% între 1415–1282 cal BC,
indică o perioadă mai lungă de funcţionare a acestuia, însă nu mai târziu de secolul
al XIII-lea, după cum indică şi proba din stratul Noua târziu (Rt. 5), care acoperă
cenuşarul (fig. 3, nr. 6, Hd–28321: 2994±19 BP).
Ultima fază de locuire aparţine culturii Gáva (Rt. 6). O schimbare evidentă
faţă de locuirile Noua anterioare se observă în aspectul aşezării, care se
caracterizează în această ultimă fază prin locuinţe de dimensiuni mari, cu lungimea
de până la 12 m, semiadâncite. Este foarte posibil ca acest mod nou de construcţie
să reprezinte adaptarea la un climat mult mai rece, o răcire însemnată după 1200
fiind luată în considerare12. Locuinţele par a fi dispuse la distanţe relativ egale
unele faţă de altele, în spaţiul din jurul lor aflându-se vetre şi gropi de provizii.
Ceramica grosieră păstrează tradiţia anterioară Noua, însă ceramica fină este
înlocuită cu o categorie specială a ceramicii canelate, de culoare roşie-neagră.
Apariţia acestei ceramici poate fi observată încă din fazele Noua, iar situaţia de la
Rotbav poate fi explicată mai degrabă prin adoptarea unei noi mode ceramice decât
printr-un „schimb de populaţie” între Noua şi Gáva13. Şi din această fază au fost
prelevate probe, însă datele nu au parvenit autoarei până în momentul publicării
studiului de faţă.
Publicarea datelor 14C de la Rotbav îmbogăţeşte baza de date absolute, din
păcate încă foarte săracă, a epocii bronzului din România. Rezultatele sunt,
desigur, insuficiente pentru o comparaţie detaliată cu alte situri şi trebuie
12
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completate cu noi probe, atât de la Rotbav, cât şi din alte situri din sud-estul
Transilvaniei, pentru stabilirea unei cronologii în această regiune. Chiar dacă cele
şase date radiocarbon de la Rotbav sunt insuficiente pentru stabilirea unei serii
cronologice, se pot avansa câteva concluzii cu caracter preliminar. În primul rând,
datările locuirilor Wietenberg sugerează prezenţa acestui stil ceramic în sud-estul
Transilvaniei înainte de secolul al XIX-lea (este de văzut dacă şi alte date
radiocarbon vor confirma această încadrare cronologică timpurie) şi, cel puţin,
până în primele trei sferturi ale secolului al XV-lea a.Chr. Este sigur că, cel târziu
până la această ultima dată, atât ceramica Wietenberg decorată cu „S”-uri, cât şi
cea decorată cu „Z”-uri, existau în această regiune. În al doilea rând, rezultatele
obţinute prin datarea cu radiocarbon a fazei timpurii de locuire Noua (Rt. 4) indică
un moment destul de timpuriu, probabil în ultimul sfert al secolului al XV-lea,
pentru apariţia „fenomenului” Noua în sud-estul Transilvaniei, indiferent dacă
acest „fenomen” este explicat printr-o migraţie14 sau este văzut drept rezultatul unei
dezvoltări locale15. Cenuşarul de la Rotbav este, probabil, unul dintre cele mai
timpurii din această regiune, iar elemente Noua, asemănătoare cu cele din Moldova
şi Basarabia, se întâlnesc cu precădere în partea estică a sud-estului Transilvaniei.
În al treilea rând, preluarea ceramicii canelate în această regiune se produce cel mai
devreme după secolul al XIII-lea, mai probabil după sec. XII, chiar dacă elemente
de acest tip apar la Rotbav treptat, încă din vremea locuirilor Noua. Probabil, partea
vestică a sud-estului Transilvaniei, unde domină încă tradiţia Wietenberg16, preia
respectivele elemente mai devreme, însă, în general, regiunea este printre ultimele
din Transilvania în care apare acest stil ceramic17.
Chiar dacă în ultimul timp s-au înmulţit datările absolute pentru epoca
bronzului mijlociu şi târziu18, precum şi încercările de a stabili o cronologie absolută
a epocii bronzului în Transilvania, baza de date este insuficientă pentru o comparaţie
cu alte regiuni. Din aceste considerente, este indicat ca datele publicate în studiul de
faţă să fie folosite la momentul actual cu precădere în contextul evoluţiei aşezării de
la Rotbav şi pentru cronologia epocii bronzului din sud-estul Transilvaniei, la fel
cum şi evoluţia anumitor stiluri ceramice ar trebui urmărită în primul rând local şi în
situaţii stratigrafice clare. O analiză pe baze regionale sau microregionale este
indicată, mai ales în situaţia în care dezvoltările regionale specifice şi lipsa aşezărilor
cu mai multe depuneri succesive aparţinând epocii bronzului îngreunează
posibilitatea corelaţiilor cu alte situri din afara sud-estului Transilvaniei.
14
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Fig. 1. Aşezarea de la Rotbav (foto Oliver Dietrich).
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Fig. 2. Schema situaţiei stratigrafice de la Rotbav.

Fig. 3. Datele 14C de la Rotbav, măsurate în laboratorul de radiometrie din Heidelberg.
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Fig. 4. Datele 14C de la Rotbav, calibrate cu programul OxCal.

8

9

Datele radiocarbon din aşezarea aparţinând epocii bronzului de la Rotbav (România)

Fig. 5. Datele 14C de la Rotbav, calibrate cu programul OxCal.

Fig. 6. Datele 14C de la Rotbav, calibrate cu programul OxCal.
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THE RADIOCARBON DATES FROM THE BRONZE AGE SETTLEMENT
AT ROTBAV (BRAŞOV COUNTY, ROMANIA)
ABSTRACT
In the present study six radiocarbon dates for the multi-layered Bronze Age settlement of
Rotbav – “La Pârâuţ” in southeastern Transylvania are published. The bone samples were dated at the
Heidelberg radiocarbon laboratory. The importance of this new data series lies not only in the general
rarity of absolute dates for the Transylvanian Bronze Age, but also in their clear stratigraphic
contexts. The article presents a short discussion of these contexts and the six settlement phases
attested at Rotbav. An in-depth discussion and analysis will be included in the monograph on the site.
Keywords: Rotbav – „La Pârâuţ”, Bronze Age settlement, radiocarbon dates, Wietenberg,
Noua and Gáva cultures, southeastern Transylvania.

BIBLIOGRAFIE
Boroffka 1994
Cavruc, Rotea 2000
Ciugudean 2011
Dietrich 2012

Dietrich 2013a

Dietrich 2013b

Dietrich 2014
Dietrich L., Dietrich O.,
Vulpe 2006

Boroffka, N., Die Wietenberg-Kultur. Ein Beitrag zur
Erforschung der Bronzezeit in Südosteuropa, UPA 19, Bonn.
Cavruc, V., Rotea, M., Locuirea Wietenberg de la Păuleni
(campaniile 1999–2000), Angustia 5, p. 155–172.
Ciugudean, H., Periodizarea culturii Gáva în Transilvania în
lumina noilor cercetări, Apulum 48, p. 69–102.
Dietrich, L., Was sind die „Aschehügel” der Noua-Kultur? Das
Beispiel aus Rotbav (Südostsiebenbürgen), în Heske, I., Horejs,
B. (Hrsg.), Bronzezeitliche Identitäten und Objekte: Beitrage aus
den Sitzungen der AG Bronzezeit auf der 80. Tagung des Westund Suddeutschen Verbandes fur Altertumsforschung in
Nürnberg 2010 und dem 7, Deutschen Archaologiekongress in
Bremen 2011, UPA 221, Bonn, p. 207–218.
Dietrich, L., Visible workshops for invisible commodities.
Leatherworking in the Late Bronze Age Noua culture´s ‘ashmounds,
în Ailincăi, S.C., Ţârlea, A., Micu, C. (eds.), Din preistoria Dunării
de Jos. 50 de ani de la începutul cercetărilor arheologice la
Babadag (1962–2012), Actele conferinţei “Lower Danube
Prehistory. 50 years of excavations at Babadag”, Tulcea, 20–
22 septembrie 2012 / Lower Danube Prehistory. 50 years of
excavations at Babadag (1962–2012). Proceedings of “Lower
Danube Prehistory. 50 years of excavations at Babadag”
Conference, Tulcea, September 20th–22th, Brăila, p. 227–246.
Dietrich,
L.,
Interpretationsmodelle
unterschiedlicher
Verteilungsmuster bronzezeitlicher Fundorte in Siebenbürgen, în
Hansen, S., Meyer, M. (Hrsg.), Parallele Raumkonzepte, Topoi,
Berlin Studies of the Ancient World, Berlin, p. 201–218.
Dietrich, L., Die mittlere und späte Bronzezeit und die ältere
Eisenzeit in Südostsiebenbürgen aufgrund der Siedlung von
Rotbav, UPA 248, Bonn.
Dietrich, L., Dietrich, O., Vulpe, A., Rotbav, comuna Feldioara,
judeţul Braşov, Punct „La Pârâuţ”, CCA, campania 2005,
p. 302–304, nr. 160.

11

Datele radiocarbon din aşezarea aparţinând epocii bronzului de la Rotbav (România)

Dietrich L., Dietrich O.,
Vulpe 2007
Dietrich L., Dietrich O.,
Vulpe 2008
Dietrich L., Dietrich O.,
Vulpe 2009
Dietrich L., Dietrich O.,
Vulpe 2010
Dietrich L., Dietrich O. 2011
Feurdean et alii 2008

Florescu 1964
Florescu 1991
Harding, Kavruk 2013
Hänsel 1976

Kacsó 2004
László 2006

László 2010

Metzner-Nebelsick 2012

Metzner-Nebelsick, Kacsó,
Nebelsick 2010

69

Dietrich, L., Dietrich, O., Vulpe, A., Rotbav, comuna Feldioara,
judeţul Braşov, Punct „La Pârâuţ”, CCA, campania 2006,
p. 301–303, nr. 154.
Dietrich, L., Dietrich, O., Vulpe, A., Rotbav, comuna Feldioara,
judeţul Braşov, Punct „La Pârâuţ”, CCA, campania 2007,
p. 262–263, nr. 145, pl. 58.
Dietrich, L., Dietrich, O., Vulpe, A., Rotbav, comuna Feldioara,
judeţul Braşov, Punct „La Pârâuţ”, CCA, campania 2008,
p. 187–188, nr. 76.
Dietrich, L., Dietrich, O., Vulpe, A., Rotbav, comuna Feldioara,
judeţul Braşov, Punct „La Pârâuţ”, CCA, campania 2009,
p. 164–165, nr. 65.
Dietrich, L., Dietrich, O., Wietenberg ohne Mykene? Gedanken
zu Herkunft und Bedeutung der Keramikverzierung der
Wietenberg- Kultur, PZ 86, 1, p. 67–84.
Feurdean, A., Klotz, S., Mosbrugger, V., Wohlfarth, B., Pollenbased quantitative reconstructions of Holocene climate
variability in NW Romania, Palaeogeography, Palaeoclimatology,
Palaeoecology 260, p. 494–504.
Florescu, A.C., Contribuţii la cunoaşterea culturii Noua,
ArhMold 2–3, p. 143–216.
Florescu, A.C., Repertoriul culturii Noua-Coslogeni din
România. Aşezări şi necropole, CCDJ 9.
Harding, A., Kavruc, V., A prehistoric salt production site at
Băile Figa, Romania, EurAnt 16, 2010, p. 131–167.
Hänsel, B., Beiträge zur regionalen und chronologischen
Gliederung der älteren Hallstattzeit an der unteren Donau,
Beiträge zur ur- und frühgeschichtlichen Archäologie des
Mittelmeer-Kulturraumes 16–17, Bonn.
Kacsó, C., Mărturii arheologice, Baia Mare.
László, A., Über die Beziehungen, die kulturelle und
chronologische Lage der Bronzefunde vom Typ Ópályi-UriuDrajna de Jos-Lozova-Pobit Kamăk, în Kobal´, J. (Hrsg.),
Bronzezeitliche Depotfunde-Problem der Interpretation,
Materialien der Festkonferenz für Tibor Lehoczky zum 175.
Geburstag, Ushhorod, p. 124–143.
László, A., Zur Chronologie der späten Bronzezeit und der
älteren Hallstattperiode im nordöstlichen Karpatenraum. Die
Radiocarbondatierung der Gáva-Holihrady Siedlung von Siret
(Bukowina), în Marta, L. (Hrsg.), Das Ende des 2. Jahrtausendes
v. Chr auf der Theiß-Ebene und Siebenbürgen, Symposium Satu
Mare 18–19 iulie 2008, StComSatuMare 26, 1, p. 121–132.
Metzner-Nebelsick, C., Channelled pottery in Transylvania and
beyond – ritual and chronological aspects, în Marta, L. (Hrsg.),
Die Gáva-Kultur in der Theißebene und Siebenbürgen,
Symposium Satu Mare 17–18 Juni 2011, StComSatuMare 28, 1,
p. 65–82.
Metzner-Nebelsick, C., Kacsó, C., Nebelsick, L. D., A bronze
age ritual structure on the edge of the Carpathian Basin, în
Marta, L. (Hrsg.), Das Ende des 2. Jahrtausendes v. Chr auf der
Theiß-Ebene und Siebenbürgen, Symposium Satu Mare 18–
19 iulie 2008, StComSatuMare 26, 1, p. 219–234.

70
Popa, Boroffka 1996
Sava 2002
Sava, Kaiser 2011
Vulpe 1995

Laura Dietrich

12

Popa, D., Boroffka, N., Consideraţii privind cultura Noua.
Aşezarea de la Ţichindeal, jud. Sibiu, SCIVA 47, 1, p. 51–62.
Sava, E., Die Bestattungen der Noua Kultur. Ein Beitrag zur
Erforschung spätbronzezeitlicher Bestattungsritten zwischen
Dnestr und Westkarpaten, PAS 19, Kiel.
Sava, E., Kaiser, E., Die Siedlung mit “Aschehügeln” beim Dorf
Odaia-Miciurin, Republik Moldova, Chişinău.
Vulpe, A., Stand und Aufgaben der Urnenfelderforschung im
Karpatenraum, în Beiträge zur Urnenfelderzeit nördlich und
südlich der Alpen, Monographien des Römisch-Germanischen
Zentralmuseums 35, Mainz, p. 389–397.

LIST OF CAPTIONS
Fig. 1. The Bronze Age Settlement at Rotbav (Photo Oliver Dietrich).
Fig. 2. Schematic representation of the stratigraphy from Rotbav.
Fig. 3. The radiocarbon data from Rotbav (Laboratory Heidelberg).
Fig. 4–6. The radiocarbon data from Rotbav calibrated with OxCal.

ABREVIERI

ActaMN – Acta Musei Napocensis, Cluj
ActaMP – Acta Musei Porolissensis, Zalău
ActaMT – Acta Musei Tutovensis, Bârlad
AÉ – Anné Épigraphique, Paris
American Anthropologist – Journal of the American Anthropological Association, Washington D.C.
AmerAnt – American Antiquity, Washington, D.C.
Angustia – Angustia, Arheologie – Etnografie, Sf. Gheorghe
ANRW – Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt, Berlin – New York
Apulum – Acta Musei Apulensis, Alba Iulia
ArhMold – Arheologia Moldovei, Iaşi – Bucureşti
BCH – Bulletin de Correspondance Hellénique, Atena, Paris
BCMI – Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, Bucureşti
BIFAO – Bulletin de l'Institut français d'archéologie orientale
Bulletin AIESEE – Bulletin d’archéologie sud-est européenne, Bucureşti
ByzZ – Byzantinische Zeitschrift, München
CAMNI – Cercetări arheologice, Muzeul Naţional de Istorie a României, Bucureşti
Carpica – Carpica, Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”, Bacău
CCA – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Bucureşti
CCDJ – Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos, Călăraşi
CI – Cercetări Istorice, Iaşi
CIL – Corpus Inscriptionum Latinarum, Berlin
Dacia – Dacia. Recherches et Découvertes Archéologiques en Roumanie, Bucureşti; serie nouă
N.S. (nouvelle série); Révue d'Archéologie et d'Histoire Ancienne, Bucureşti
Danubius – Danubius, Galaţi
Dialogues d’histoire ancienne – Dialogues d’histoire ancienne, Paris, Atena
Drobeta – Drobeta-Turnu Severin
EJA – European Journal of Archaeology
Etudes balkaniques – Etudes balkaniques, Sofia
EurAnt – Eurasia Antiqua, Zeitschrift fur Archäologie Eurasiens, Mainz am Rhein
Haemus – Haemus, Tirana
Historia Urbana – Historia Urbana, Sibiu
ILD – C.C. Petolescu, Inscripţii latine din Dacia, Bucureşti , 2005
Istros – Istros. Buletinul Muzeului Brăilei. Studii, comunicări, note, Brăila
JÖB – Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik, Viena
Ktema – Civilisations de l’Orient, de la Grèce et de Rome antiques, Strasbourg
MCA – Materiale şi Cercetări Arheologice, Bucureşti
MemAntiq – Memoria Antiquitatis, Piatra Neamţ
Notes and Queries – Notes and Queries, Oxford Journals
Nueva Antropología – Nueva Antropología, Mexico
PAS – Prähistorische Archäeologie Südosteuropas, Berlin
Peuce – Peuce, Studii şi cercetări de istorie şi arheologie, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale, Tulcea
Pontica – Pontica. Studii şi materiale de istorie, arheologie şi muzeografie, Muzeul de Istorie Naţională şi
Arheologie, Constanţa
PZ – Prähistorische Zeitschrift, Leipzig – Berlin
RCRFActa – Rei Cretariae Romane Fautorum Acta, Abingdon
SCIVA, tomul 65, nr. 1–2, Bucureşti, 2014, p. 191–192

192

Abrevieri

2

RE – Revue Epigraphique, Paris
RESEE – Revue des Études Sud-Est Européennes, Bucureşti
RevIst – Revista de Istorie/Istoricǎ, Bucureşti
Revista Bistriţei – Revista Bistriţei, Bistriţa
RevMuz – Revista Muzeelor, Bucureşti
RMD – M.M. Roxan, Roman Military Diplomas, 2 vol., Londra, 1978 şi 1985
RMM – MIA – Revista Muzeelor şi Monumentelor, Monumente Istorice şi de Artă, Bucureşti
RRH – Revue Roumaine d’Histoire, Bucureşti
SAA – Studia Antiqua et Archaeologica, Iaşi
Sargetia – Sargetia, Acta Musei regionalis Devensis, Deva
SCIV(A) – Studii şi Cercetări de Istorie Veche şi Arheologie, Bucureşti
SGU – Sammelbuch griechischer Urkunden aus Ägypten. Eine Veröffentlichung der Akademie der
Wissenschaften und der Literatur Mainz
SJ – Slavic Journal
SP – Studii de Preistorie, Bucureşti
StCl – Studii Clasice, Bucureşti
StComSatu Mare – Studii şi Comunicǎri, Satu Mare
TD – Thraco-Dacica, Bucureşti
Tyche – Tyche. Beiträge zur Alten Geschichte, Papyrologie und Epigraphik, Viena
UPA – Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie, Bonn
ZPE – Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, Bonn

