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NOTĂ  ASUPRA  UNOR  MATERIALE  PREISTORICE  DE  LA  ROMULA  

(REŞCA,  JUDEŢUL  OLT) 
 
 

Cristian Eduard ŞTEFAN * 
 

Abstract: In this article we analyse an assemblage of Neolithic and Eneolithic finds 
(Vădastra and Sălcuţa traditions) discovered during the old archaeological research at the Roman 
town of Romula. The finds consist especially of pottery, but also flint and bone tools, and two objects 
possibly linked with metallurgical activity were documented. 

Rezumat: În această contribuţie este analizat un lot de materiale arheologice neolitice şi 
eneolitice (de tradiţie Vădastra şi Sălcuţa) descoperite cu ocazia cercetărilor arheologice mai vechi 
întreprinse în oraşul roman Romula. Descoperirile constau în special în ceramică, dar sunt documentate 
şi unelte din silex, os, precum şi două obiecte care pot fi legate de o eventuală activitate metalurgică. 

Keywords: Neolithic; Eneolithic; Romula; pottery; flint; old excavations. 
Cuvinte cheie: neolitic; eneolitic; Romula; ceramică; silex; săpături vechi. 
 
 
Introducere 
După săpăturile arheologice sporadice care au ţinut de perioada romantică a arheologiei 

româneşti de la sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX, cercetările arheologice sistematice de la 
Romula au debutat în anul 1965 sub conducerea profesorului Dumitru Tudor şi au continuat, cu unele 
întreruperi, până astăzi (Negru şi Schuster 2016: 7-8). Materiale arheologice preistorice au fost 
descoperite în punctul numit ‘Dealul Morii/ Dâmbul Morii/ Biserica Veche’ (Planşa I.1, 2), dar şi în alte 
zone cercetate de-a lungul vremii în acest important obiectiv arheologic (Berciu 1939: 37-72, 1961: 123, 
Fig. 13.3; Vulpe 1975: 38; Tudor 1978: 176; Tătulea 1994: 15-17). În această contribuţie vom prezenta 
materialele neolitice şi eneolitice aflate în colecţiile Institutului de Arheologie ‘Vasile Pârvan’ din Bucureşti. 

 
Cultura Vădastra 
 

Ceramica 
Au fost analizate 266 de fragmente ceramice aparţinând mai multor tipuri. Astfel, au fost 

identificate amfore (Planşa II. 1, 2), boluri (Planşa II.3-8), capace (Planşa III.1-4), castroane (Planşele 
III.5-8; IV.1-8; V.1-4), o cupă cu picior (Planşa V.5), un vas cu tub de scurgere (Planşa V.6), oale 
(Planşele V.7-9; VI.1-8) şi un pahar (Planşa VI.9). Două obiecte din lut de tip ‘căuş’ (Planşa VII.1a-b, 
2a-b) par a fi legate de activităţi ce ţin de metalurgie (creuzete?). Pentru această ipoteză pledează 
atât forma lor specifică, dar şi urmele de ardere secundară.  

Tipurile de decor prezente pe vasele vădăstrene sunt brâul alveolar, împunsăturile succesive, 
alveolele asociate cu striuri verticale, striurile oblice, aplicaţiile plastice, ciupiturile în pasta moale, 
incizia, striurile verticale, pictura cu alb, canelurile oblice, crestăturile oblice, canelurile orizontale, 
excizia şi pictura cu roşu şi alb asociată cu incizia. Dintre fragmentele ceramice vădăstrene 63 sunt 
decorate (24%), iar restul sunt fără decor (76%). În ceea ce priveşte tratamentul suprafeţei, 
barbotinarea şi netezirea se prezintă în procente aproximativ egale, iar lustruirea este a treia preferinţă 
a olarilor preistorici (Figura 1). Din punct de vedere al tipului de ardere am putut constata că numărul 
vaselor arse reducător este dublu faţă de cel al vaselor arse în tehnică oxidantă (Figura 2). Pasta din 
care au fost realizate vasele de tip Vădastra este de trei categorii, fină, semifină şi grosieră (Figura 3), 
iar ca degresant au fost utilizate nisipul (simplu sau în combinaţie cu pietricelele sau calcarul), mai rar 
pleava sau şamota (Figura 4). Tehnica producerii vaselor era aceea a colacilor pentru vasele mai mari, 
iar pentru cele mai mici modelarea lor direct din bulgărele de lut (Dragoman 2013: Fig. 3.5.1a, b). 

Analogii pentru tipurile noastre de vase cu decorurile aferente găsim în aşezarea eponimă 
(Dragoman 2013: Fig. 3.7.2a, 3a; 4.1-4.4; 4.8; 4.13; 4.16), la Slatina (Ştefan 2015: Fig. 4.1-3, 8, 5.1, 
2, 5, 6.3, 6, 9, 11, 12, 7.1-6) sau Măgura ‘Buduiasca’ (Thissen 2013: Fig. 27, 30, 32, 34; Pl. U.6, 7, 
W.1-6, Y.1-3). 
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Figura 1.   Ceramica Vădastra. Tratamentul suprafeţei                Figura 2.   Ceramica Vădastra. Tipul arderii 
 

                  Vădastra pottery. Surface treatment                                           Vădastra pottery. Firing type 
 

              
 

Figura 3.   Ceramica Vădastra. Tipul de pastă                     Figura 4.   Ceramica Vădastra. Tipul de degresant 
 

                  Vădastra pottery. Fabric type                                             Vădastra pottery. Temper type 
 

Plastică 
Din categoria plasticii avem o figurină fragmentară (Planşa VII.3a, b), decorată cu incizii 

meandrice pe toată suprafaţa corpului. De asemenea, în partea dorsală a fost observată o adâncitură 
ca şi cum piesa ar fi fost înfiptă într-un dispozitiv care să o facă să stea în poziţie verticală. 

 

Piese din silex 
Din categoria pieselor din silex amintim două unelte de tip grattoir (Planşa VII.4, 5), două 

vârfuri (Planşa VII.6, 7), lame (Planşa VII. 10-15) şi aşchii de debitaj (Planşa VII. 16-20). Atrage 
atenţia piesa de la Planşa VII.20 care reprezintă o aşchie mare desprinsă de nucleu şi abandonată 
ulterior. Culorile şi texturile diferite observate la piesele din silex ne indică utilizarea de către 
comunităţile vădăstrene a mai multor surse de materie primă. 

 

Piese din os 
Este documentată o singură piesă din os (Planşa VII.21a, b), şi anume un vârf prelucrat dintr-un os lung 

de vită, bine şlefuit pe toată suprafaţa, utilizat probabil în prelucrarea pieilor sau în repararea plaselor de pescuit. 
 

Cultura Sălcuţa 
 

Ceramica 
Au fost analizate 303 fragmente ceramice aparţinând mai multor tipuri. Sunt prezente amforele 

(Planşa VIII.1-4), amforetele (Planşa VIII.5-10), bolurile (Planşa IX.1-5), capacele (Planşele IX.6-12 şi X.1-5), 
castroanele (Planşa X.6, 7, XI-XIV şi XV.1), străchini (Planşa XV.2, 3), ceşti (Planşa XV.4-9), oale (Planşele 
XV.10, 11, XVI şi XVII.1-8). Tipurile de decor observate pe vasele sălcuţene sunt pictura cu alb, pictura cu grafit, 
ciupiturile în pasta moale, canelurile oblice, incizia, striurile, scrijelarea, ‘parantezele’, crestăturile oblice, aplicaţiile 
plastice şi brâul alveolar. Dintre fragmentele ceramice sălcuţene 41 sunt decorate (14%), iar restul de 262 nu 
prezintă decor (86%). Dacă analizăm tratamentul suprafeţei (Figura 5) vom observa că olarii comunităţii 
sălcuţene de la Romula au preferat lustruirea (41%), urmată îndeaproape de barbotinare (32%) şi netezire 
(27%). În ceea ce priveşte tipul de ardere, cele două tehnici sunt prezente în procente relativ apropiate, cu o 
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uşoară prevalenţă a tehnicii oxidante (Figura 6). Pasta din care au fost realizate vasele sălcuţene este de trei 
categorii, fină, semifină şi grosieră (Figura 7), iar degresanţii folosiţi au fost în special nisipul (simplu sau mai rar 
în combinaţie cu calcarul sau pietricelele), dar şi pleava şi şamota în procente mai reduse (Figura 8). 

Analogii pentru ceramica sălcuţeană de la Romula găsim în aşezarea eponimă (Berciu 1961: Fig. 
93; 95.3; 96; 101; 105; 106.4; 114.1-6; 132.1), la Zaminec (Nikolov şi Staneva 1975: Fig. 32; 39; 49; 53-
55; 56; 84; 93; 95; 100), Pekliuk (Georgieva 2012: Pl. 1.4, 6, 3.5), peştera Devetaki (Georgieva 2012: Pl. 
6.1, 8.4, 5, 9.4), Ohoden (Georgieva 2012: Pl. 10.2-6), Galatin (Georgieva 2012: Pl. 24.1-9, 27.2-5), 
Krivodol (Georgieva 2012: Pl. 32.10-13, 35.1-7, 37.1-5, 44.3, 4, 45.2, 4). 

 

Plastică 
Din categoria plasticii zoomorfe avem o singură piesă, fragmentară (Planşa XVII.9a, b), 

reprezentând probabil un bovideu. Este realizată dintr-o pastă relative bună, ca degresant a fost 
folosit nisipul şi are o culoare cărămiziu închis. 

 

Piese din silex 
Au fost documentate patru piese de tip grattoir (Planşa XVIII.1-4), două de tip burin (Planşa 

XVIII.5, 6), lame (Planşa XVIII. 7-13), vârfuri (Planşa XVIII.14-16) şi aşchii de debitaj (Planşa 
XVIII.17-21). Culorile şi texturile diferite ale pieselor din silex sugerează faptul că erau exploatate 
surse diverse de materiale primă de acest tip. 

 

Piese din os 
Această categorie este reprezentată de o singură piesă, cel mai probabil un fel de manşon (Planşa 

XVIII.22a-c). Obiectul se află în stare fragmentară şi prezintă urme clare de prelucrare de forma unor faţete. 

     
 

Figura 5.   Ceramica Sălcuţa. Tratamentul suprafeţei            Figura 6.   Ceramica Sălcuţa. Tipul arderii 
 

                  Sălcuţa pottery. Surface treatment                                       Sălcuţa pottery. Firing type 
 

   
 

  Figura 7.   Ceramica Sălcuţa. Tipul de pastă                       Figura 8.   Ceramica Sălcuţa. Tipuri de degresanţi 
 

                    Sălcuţa pottery. Fabric type                                               Sălcuţa pottery. Temper type 
 
Piese din piatră şlefuită 
Această categorie este reprezentată de o singură piesă, şi anume un topor fără gaură de 

prindere a cozii (Planşa XVIII.23a-c). Unealta a fost lucrată dintr-o rocă dură şi prezintă o mică 
spărtură pe o latură, aproape de tăiş, apărută cel mai probabil ca efect al utilizării. 
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Discuţii 
Din păcate, nu avem informaţii detaliate despre contextele descoperirilor în cazul 

materialelor prezentate de noi în această contribuţie. Tipologia structurilor de habitat în cazul culturii 
Vădastra a fost discutată în literatura de specialitate şi cu alte ocazii, fiind atestate gropi, bordeie şi 
locuinţe de suprafaţă (Mirea 2009: 281-93; Ştefan 2015: 127-38). 

În cazul materialelor sălcuţene, ştim că cel puţin o parte dintre ele (conform marcajelor) 
provin dintr-o zonă desemnată ca fiind a ‘locuinţelor de suprafaţă’. Este posibil ca secţiunile trasate în 
timpul campaniilor arheologice să fi interceptat locuinţe de suprafaţă din orizontul de locuire 
sălcuţean, alte detalii nefiind precizate. Date despre structurile de habitat sălcuţene au fost precizate 
în literatură cu diverse ocazii (Ştefan 2011: 347-58; Pătroi 2013: 120-2, 2015: 150-80). 

Alexandru Vulpe menţionează un topor de tip Jászladány descoperit la baza valului aşezării 
sălcuţene de tip tell de la Reşca, şi precizează că valul respectiv al corespunde fazei a III-a a culturii 
Sălcuţa (Vulpe 1975: 38, Taf. 13.103). Nu putem şti cu certitudine dacă aşezarea preistorică din 
punctul ‘Dealul Morii’ este aceeaşi cu aşezarea de tip tell cu val, la baza căruia s-a descoperit toporul 
de tip Jászladány. Deşi ele sunt prezentate în repertorii ca puncte diferite (Pătroi 2015: 453, punct 22 
şi 464, punct 43) este posibil să fie vorba de una şi aceeaşi aşezare. 

Locuirile neolitică şi eneolitică de la Reşca nu sunt singulare în zonă, descoperiri de acest tip 
găsindu-se şi în localităţile învecinate (Tătulea 1994: 15-16), practic avem de-a face cu o microzonă 
apărută ca urmare a solurilor fertile şi a existenţei unor reţele de schimb. Astfel, aşezări vădăstrene au 
mai fost descoperite la Fărcaşu de Sus ‘Pe Coastă’, Hotărani, în punctele ‘La Turn’ şi ‘La Şcoală’, Reşca 
‘Cetate’. Ceramica se remarcă printr-o varietate de forme şi decoruri, dar au fost descoperite şi 
măsuţe de cult triunghiulare, figurine antropomorfe şi zoomorfe şi diferite tipuri de unelte (Tătulea 
1994: 16, Fig. 1). Locuirea sălcuţeană din zonă este completată prin locuirile de la Frăsinetu de 
Pădure, Fărcaşu de Sus ‘Sălişte’ sau Dobrosloveni ‘SMA’ (Tătulea 1994: 16-17, Fig. 1). 

Locuirea preistorică de la Reşca este foarte importantă prin prisma continuităţii sale aproape 
neîntrerupte din cele mai vechi timpuri. Poziţia sa strategică, calitatea solurilor şi relativa apropiere de 
Dunăre (cel mai probabil legătura se făcea prin râul Olt, aflat mult mai aproape de cetatea romană în 
raport cu poziţia sa actuală) au condus la alegerea acestui loc pentru importantul oraş roman de mai 
târziu care va fi cunoscuta drept Romula. 
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Planşa I.   Aşezarea de la Reşca ‘Dealul Morii’ văzută pe Google Earth (1); poziţia topografică a 
aşezării de la Reşca ‘Dealul Morii’ (după Tudor 1978. Fig. 42, modificat). 
 

The settlement from Reşca ‘Dealul Morii’ seen on Google Earth (1); the topographic position of the 
settlement from Reşca ‘Dealul Morii’ (after Tudor 1978. Fig. 42, modified). 
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Planşa II.   Ceramică Vădastra: amfore (1, 2), boluri (3-8). 
 

Vădastra pottery: amphorae (1, 2), bowls (3-8). 
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Planşa III.   Ceramică Vădastra: capace (1-4), castroane (5-8). 
 

Vădastra pottery: lids (1-4), bowls (5-8). 
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Planşa IV.   Ceramică Vădastra: castroane (1-8). 
 

Vădastra pottery: bowls (1-8). 
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Planşa V.   Ceramică Vădastra: castroane (1-4), cupă cu picior (5), vas cu tub de scurgere (6), oale (7-9). 
 

Vădastra pottery: bowls (1-4), legged cup (5), vessel with drainage tube (6), pots (7-9). 
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Planşa VI.   Ceramică Vădastra: oale (1-8), pahar (9). 
 

Vădastra pottery: pots (1-8), beaker (9). 
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Planşa VII.   Cultura Vădastra: creuzete? (1, 2), figurină antropomorfă (3), obiecte din silex (4-20), 
obiect din os (21). 
 

Vădastra culture: crucibles? (1, 2), anthropomorphic figurine (3), flint tools (4-20), bone tool (21). 
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Planşa VIII.    Ceramică Sălcuţa: amfore (1-4), amforete (5-10). 
 

Sălcuţa pottery: amphorae (1-4), amphorettes (5-10). 
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Planşa IX.    Ceramică Sălcuţa: boluri (1-5), capace (6-12). 
 

Sălcuţa pottery: bowls (1-5), lids (6-12). 
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Planşa X.   Ceramică Sălcuţa: capace (1-5), castroane (6, 7). 
 

Sălcuţa pottery: lids (1-5), bowls (6, 7). 
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Planşa XI.   Ceramică Sălcuţa: castroane (1-9). 
 

Sălcuţa pottery: bowls (1-9). 
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Planşa XII.   Ceramică Sălcuţa: castroane (1-10). 
 

Sălcuţa pottery: bowls (1-10). 
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Planşa XIII.   Ceramică Sălcuţa: castroane (1-9). 
 

Sălcuţa pottery: bowls (1-9). 
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Planşa XIV.   Ceramică Sălcuţa: castroane (1-7). 
 

Sălcuţa pottery: bowls (1-7). 
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Planşa XV.   Ceramică Sălcuţa: castron (1), străchini (2, 3), ceşti (4-9), oale (10, 11). 
 

Sălcuţa pottery: bowl (1), dishes (2, 3), goblets (4-9), pots (10, 11). 
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Planşa XVI.   Ceramică Sălcuţa: oale (1-9). 
 

Sălcuţa pottery: pots (1-9). 



Notă asupra unor materiale preistorice de la Romula (Reșca, județul Olt) 129

 
 

Planşa XVII.   Ceramică Sălcuţa: oale (1-8), figurină zoomorfă (9). 
 

Sălcuţa pottery: pots (1-8), zoomorphic figurine (9). 
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Planşa XIX.   Cultura Sălcuţa: obiecte din silex (1-21), obiect din os (22), topor din piatră (23). 
 

Sălcuţa culture: flint tools (1-21), bone objects (22), stone axe (23). 


