
 
* Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova, str. Toma Caragiu, nr. 10, 100042, Ploieşti, jud. Prahova, România; 
bogdanciuperca@yahoo.com; hilatudorvirgil@yahoo.com. 
 
Buletinul Muzeului Judeţean Teleorman. Seria Arheologie 13, 2021: 87-91 

DOUĂ  FIBULE  DE  SCHEMĂ  TRACICĂ 
GĂSITE  PE  TERITORIUL  JUDEŢULUI  PRAHOVA 

 
 

Bogdan CIUPERCĂ* 
Tudor HILA* 

 
Abstract: In 2022, two Thracian shaped fibulas were found in Prahova County (Coada 

Malului and Podul Văleni). The two pieces were found by a metal detector, outside of any known 
archaeological site, and became the property of the Prahova County Museum of History and 
Archaeology. 

Rezumat: În anul 2022 două fibule de schemă tracică au fost găsite în judeţul Prahova 
(Coada Malului şi Podul Văleni). Cele două piese au fost găsite cu ajutorul detectorului de metale, în 
afara oricărui sit arheologic cunoscut, intrând în posesia Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie 
Prahova.  
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În anul 2022, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova a intrat în posesia a două 

fibule de schemă tracică descoperite cu ajutorul detectorului de metale în afara siturilor arheologice 
reperate şi acestea fiind predate conform legislaţiei în vigoare. 

Prima dintre cele două piese a fost găsită în luna ianuarie 2022 pe raza localităţii Coada 
Malului, comuna Măgurele, judeţul Prahova (coordonate geografice 45.122526 lat N / 26.053769 lat 
E). Fibula confecţionată din bronz este întreagă (ruptă din vechime) şi se află într-o stare bună de 
conservare. 

Descriere: piciorul este ridicat şi îndoit în forma literei S, cu un buton terminal de formă 
conică. Arcul este îngroşat şi are şapte faţete; resortul este dezvoltat în interiorul arcului. În secţiune 
piesa este heptagonală. 

Dimensiuni: fibula de la Coada Malului are lungimea de 3,3 cm, grosimea maximă de 6 mm 
şi greutatea de 5,2 g. (Planşa II. 1b, 2b).  

O a doua fibulă, asemănătoare cu precedenta, a fost găsită în luna iulie 2022, în sudul 
judeţului Prahova, în pădurea de lângă satul Podul Văleni, comuna Poienarii Burchii, judeţul Prahova 
(coordonate geografice 44°45’13.1″N/ 25°57’54.0″E). Piesa, confecţionată din bronz, este 
fragmentară. 

Descriere: piciorul este ridicat şi îndoit în formă de ‘S’, având un buton terminal de formă 
conică, mult îngroşat în comparaţie cu piciorul; arcul fibulei este îngroşat şi faţetat, având şase faţete; 
resortul este lateral, dezvoltat spre interiorul piesei. În secţiune piesa este hexagonală. 

Dimensiuni: fibula de la Podul Văleni are lungimea de 3,1 cm, grosimea maximă a arcului de 
5 mm şi greutatea de 5 g; (Planşa II. 1a, 2a). 

Ambele piese menţionate se încadrează din punct de vedere tipologic în categoria fibulelor 
de schemă tracică, grupa III subtipul 3a (Măndescu 2000: 81) / subgrupa III C (Zirra 1996-1998: fig. 
5-6). Acest subtip se găseşte aproape exclusiv la nord de Dunăre, în Câmpia Română şi în Podişul 
Central Moldovenesc (Măndescu 2000: 81, 2004: 41; Zirra 1996-1998: 42). Trebuie subliniat faptul că 
denumirea de fibule de schemă tracică nu se referă la un anumit grup etnic sau la o anumită zonă 
geografică (Zirra 2010: 7; 2016: 117), din acest motiv fiind folosit şi termenul de ‘fibule cu resort 
lateral şi picior ridicat’ (Spânu 2013: 147-148). Din punct de vedere cronologic, pentru acest subtip de 
fibule tracice sunt propuse două intervale cronologice: prima jumătate a secolului al III-lea a. Chr. 
(Zirra 1996-1998: 46) sau un interval mai lung, de la mijlocul / a doua jumătate a secolului al IV-lea – 
mijlocul / a doua jumătate a secolului al III-lea (Măndescu 2000: 88, 90; 2010: 255). 

În afara celor două descoperiri menţionate, pe teritoriul judeţului Prahova mai sunt 
cunoscute încă patru descoperiri de fibule de schemă tracică: fibula de la Tinosu (Vulpe şi Vulpe 1924: 
213, 214, fig. 43 şi 48/2), două piese provenind de pe Valea Budureasca - din punctele Budureasca 4 
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şi Budureasca 7 (Teodorescu şi Peneş 1984: fig. 11/4, 5) şi o fibulă de schemă tracică găsită la Şirna 
(Olteanu 1995). Dintre acestea doar fibula de la Tinosu are piciorul îndoit în forma literei ‘S’ - precum 
cele două descoperiri de la Podul Văleni şi de la Coada Malului. 

Dacă fibula de schemă tracică descoperită la Coada Malului este prima fibulă de acest tip 
găsită în zona Văii Teleajenului, cea de la Podul Văleni face parte dintr-un grup de mai multe 
descoperiri din zona cursului mijlociu al Ialomiţei. Astfel putem observa că trei dintre fibulele de 
schemă tracică găsite în Prahova (Podul Văleni - nou descoperită, Tinosu şi Şirna) se află grupate în 
sud-vestul judeţului Prahova, în imediata apropiere sau la o distanţă relativ mică de Ialomiţa. 
Distanţele dintre descoperiri sunt mici, Podul Văleni fiind la aproximativ 4 km sud de Şirna şi la cca. 7 
km sud-vest de Tinosu. Trebuie să amintim aici şi fibula de schemă tracică descoperită la Butimanu 
(Berciu 1943: 295), la aproximativ 8 km sud-vest de Podul Văleni, la limita judeţului Dâmboviţa cu 
Prahova (Planşa I). 

De asemenea, având în vedere apropierea tuturor acestor puncte de cursul mijlociu al 
Ialomiţei (Butimanu şi Podul Văleni se află în imediata apropiere, în timp ce Şirna şi Tinosu se află la 
câţiva km depărtare de Ialomiţa), considerăm necesar să amintim şi descoperirile de la Snagov (jud. 
Ilfov) (Rosetti 1935: 18, fig. 25) şi de la Coşereni (jud. Ialomiţa) (Zirra 1996-1998: 16, fig.7, 11), 
aflate de asemenea în vecinătatea cursului mijlociu al Ialomiţei, la o depărtare de aproximativ 17 
respectiv 47 km de Podul Văleni. Dintre descoperirile amintite, doar fibula descoperită la Şirna nu se 
încadrează în categoria fibulelor cu piciorul ridicat şi îndoit în forma literei ‘S’. 

 
Concluzii 
Cele două descoperiri de la Coada Malului şi Podul Văleni se adaugă patrimoniului Muzeului 

Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova. Deşi lipsite de context arheologic, cele două fibule de 
schemă tracică, în afară de valoarea lor de patrimoniu, aduc câteva informaţii noi legate de distribuţia 
geografică a fibulelor de schemă tracică. 

Ambele fibule se încadrează în subtipul III 3a (Măndescu 2000: 81) / subgrupa III C (Zirra 
1996-1998: fig. 5-6). Fibula de la Coada Malului este singura fibulă tracică descoperită până în 
momentul de faţă în zona văii Teleajenului. Fibula de la Podul Văleni se încadrează din punct de 
vedere tipologic în aceeaşi subgrupă cu cea de la Coada Malului. Importantă pentru aceasta este zona 
descoperirii (zona cursului mijlociu al râului Ialomiţa), zonă în care se grupează mai multe descoperiri 
de fibule de schemă tracică, în marea lor majoritate aparţinând aceluiaşi tip (cu piciorul ridicat şi îndoit 
în forma literei S). 
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Planşa I.    Harta descoperirilor de fibule de schemă tracică din judeţul Prahova şi din zona limitrofă 
(cursul mijlociu al Ialomiţei): 1 - Coada Malului; 2 - Valea Budureasca; 3 - Tinosu; 4 - Şirna; 5 - Podul 
Văleni; 6 – Butimanu; 7 - Snagov; 8 - Coşereni. 
 

Map of Thracian shaped fibulas discovered in Prahova County and bordering area (middle course of 
the Ialomiţa River): 1 - Coada Malului; 2 - Valea Budureasca; 3 - Tinosu; 4 - Şirna; 5 - Podul Văleni; 6 
– Butimanu; 7 - Snagov; 8 – Coşereni. 
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Planşa II.    Fibule de schema tracică provenite din descoperiri întâmplătoare (1, 2) - Podul Văleni 
(a), Coada Malului (b) (2a, 2b, desene de E. Hila). 
 

Thracian shaped fibulas (1, 2) fortuitously discovered at Podul Văleni (a) and Coada Malului (b) (2a, 
2b, drawings by E. Hila). 
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