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Cercetările arheologice întreprinse de-a lungul timpului pe teritoriul Moldovei au demonstrat prezenţa 
mai multor populaţii, între care şi cele de neam germanic, care au convieţuit cu autohtonii. În perioada 
secolelor III–II î.Hr. dacii se învecinau, pe lângă alte triburi, şi cu bastarnii. Existenţa culturii lor materiale a 
fost semnalată în multe aşezări şi necropole (Buhăieşti, Poieneşti – jud. Vaslui, Boroseşti, Şorogari, Lunca 
Ciurii – jud. Iaşi, Ghelăieşti, Târpeşti – jud. Neamţ, Botoşana – jud. Suceava etc.), unde inventarul arheologic 
este de regulă majoritar bastarnic şi ne sugerează eventuale colaborări sub forma unor schimburi daco-
bastarne. Situaţia actuală ne dezvăluie împărţirea siturilor din această arie geografică în două categorii aparte: 
una cu elemente predominant bastarne, iar cealaltă cu indicii majoritar dacice. Această clasificare indică 
gradul dominant etnic dintr-o anumită comunitate, dar şi legăturile dintre ele, care conduc la un mod sigur de 
convieţuire, colaborări de ordin economic, politic etc. 

Cel mai semnificativ aspect cultural pus în legătură cu bastarnii, dar şi cel mai întâlnit în descoperirile 
din Moldova este cunoscut sub numele de Poieneşti–Lukaşevka (preluat de la staţiunile eponime). Tipurile de 
obiecte găsite în siturile amintite şi specifice acestei populaţii, s-au regăsit frecvent şi-n alte aşezări, necropole, 
cercetate ulterior. Printre acestea putem include şi aşezarea de la Roşiori–Dulceşti (jud. Neamţ), care nu este 
un caz izolat, întrucât în aceeaşi regiune au fost semnalate urme bastarne la Ghelăieşti, Târpeşti, Davideni, 
Ţibucani (jud. Neamţ). 

Situat pe terasa superioară a râului Moldova, situl de la Roşiori–Dulceşti (fig. 1) cuprinde două etape de 
locuire (secolele II–III şi VI–VII d.Hr.). Din punct de vedere stratigrafic, în afara celor două nivele locuite, nu 
s-a mai surprins un al treilea, mai vechi din veacurile IV–II î.Hr (semnalat doar cantitativ, prin ceramica de 
factură getică şi bastarnă). Probabil că acest strat a fost subţire, aproape imperceptibil sau poate a fost distrus, în 
mare parte de nivelul carpic, motiv pentru care încă nu a fost depistat. Totuşi, în stratul antic, dar şi în complexele 
descoperite la Roşiori, s-au găsit în amestec cu obiecte carpice şi elemente de origine germanică, în special 
ceramică. Întrucât ea provine dintr-o aşezare, aceasta este în stare fragmentară, spre deosebire de inventarul 
mormintelor, unde se găsesc vase întregi. Însă, în pofida stării lor, am reuşit să întregim câteva exemplare, pe baza 
analogiilor şi, totodată, să surprindem unele trăsături caracteristice ceramicii bastarne de tip Poieneşti–Lukaşevka.  

Analiza arheologică a vizat un eşantion de obiecte (fragmentare şi restaurate), strânse în timpul celor trei 
campanii de săpături (2004–2006), desfăşurate la Roşiori. Iniţial, prioritare sunt trăsăturile recipientelor 
restaurate pentru ca, ulterior, să ne ocupăm şi de situaţia fragmentelor, care permit stabilirea tipurilor de vase 
bastarne descoperite în acest şantier. 

Aşadar, cele patru exemplare restaurate în laboratorul Muzeului din Roman (două strecurători, un vas-urnă şi 
o strachină)1 fac parte din prima categorie a ceramicii bastarne: fină (pastă fină, neagră, lustruită, cu buzele 
faţetate şi torţile în formă de X). Potrivit specialiştilor, mai există două categorii de vase: semifine (de uz curent) 
şi grosiere (folosite în „bucătărie” pentru rezistenţa la foc)2. Profilele în S, buzele îngroşate, dar faţetate şi 
barbotina dispusă pe corpul diferitelor vase sunt printre cele mai importante trăsături specifice acestor ultime 
două categorii de obiecte3. 

1 Mulţumesc pe această cale colegilor din Laboratorul Muzeului din Roman pentru atenţia şi răbdarea de care au dat 
dovadă la restaurarea şi desenarea obiectelor amintite (Lăcrămioara Băcăoanu, Otilia Mircea, Gabi Lupu şi Dan Spătariu). 

2 M. Babeş, Dacii şi bastarnii, în MemAntiq, II, 1970, p. 224 
3 Ibidem. 
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Fig. 1. Harta judeţului Neamţ – amplasarea sitului arheologic de la Roşiori–Dulceşti. 

Pentru început, iată principalele trăsături desprinse din analiza vaselor menţionate: 
1. Strecurătoare făcută la mână, din pastă fină, de culoare neagră, uşor lustruită, dar şi uzată pe alocuri, 

cu câteva urme gălbui, probabil datorate arderii incomplete. Gura este strâmbă şi implicit vasul are unele 
deviaţii. Dimensiunile ei sunt următoarele: înălţimea variază între 11,5–12,5cm, din cauza gurii tocite, care, 
aşa cum aminteam, este strâmbă; diametrul gurii este de 14,5–15cm, iar diametrul fundului, care nu este terminat, 
atinge 9 cm (fig. 2/1). După modul de modelare a vasului se pare că strecurătoarea dispunea de un fund conic. 
Găurile sunt răspândite pe întreaga sa suprafaţă, fiind făcute până aproape de buza vasului, ceea ce-i oferea un 
mare randament, fiind total diferită de strecurătorile dacice, care aveau perforaţiile mult mai jos. Nu dispune 
de torţi sau de un alt sistem de prindere, fapt ce ne sugerează amplasarea ei pe un postament, în vederea 
strecurării apei, laptelui sau a brânzei, cunoscut fiind faptul că bastarnii erau crescători de animale. De 
asemenea, în interiorul sau exteriorul vasului putea fi pusă o pânză care să strângă conţinutul strecurat, 
permiţând scurgerea impurităţilor. Pentru analogii dispunem doar de câteva fragmente, neîntregibile, din aşezarea 
de la Boroseşti (jud. Iaşi)4, care ne-au permis observarea aceloraşi trăsături (pastă, culoare, mod de realizare). 
Bazându-ne pe aceste observaţii, credem că datarea exemplarului descris se potriveşte secolelor III–II î.Hr. 

4 Idem, Die Poieneşti–Lukaševka-Kultur, Bonn, 1993, p.184, pl. 20/7–9. 
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2. Strecurătoare realizată la mână, din pastă fină, de culoare neagră, uşor lustruită. Dacă precedenta nu 
avea finalizat fundul (posibil conic), aceasta are fundul uşor conic, care nu se termină printr-o alipire a pereţilor ci, 
dimpotrivă, păstrează un spaţiu gol, de 7 cm diametru. Lipsa materialului ceramic nu ne permite să ne 
pronunţăm asupra finalităţii gurii recipientului, dar ne îngăduie să distingem capacitatea mare de strecurare, 
diametrul ei fiind de 20 cm. Înălţimea provizorie este de 11cm. Aşadar, dacă primei strecurători îi lipseşte 
partea inferioară (fundul nefinalizat), cea de-a doua nu are gura terminată, din lipsa materialului ceramic (fig. 2/2). 
Important este faptul că, pe lângă diametrul mare al gurii, găurile sunt dispuse pe întreaga suprafaţă a vasului, 
ceea ce-i oferea un mare randament. Fundul recipientului are marginea uşor tocită, probabil în urma utilizării, 
iar datorită menţinerii acelui orificiu, credem că vasul era aşezat pe un dispozitiv drept, astfel ca prin ricoşeu, 
lichidul (apa, laptele, zerul) să fie eliminat prin perforaţiile sale, sau în interiorul ori exteriorul strecurătorii era 
aşezată o pânză cu scopul colectării conţinutului (brânză) şi în acelaşi timp să permită scurgerea lichidului 
respectiv (zer). Asemenea primului exemplar, nici acesta nu dispune de torţi. Similar strecurătorii anterioare, 
şi-n acest caz ne bazăm pe aceleaşi trăsături surprinse la fragmentele din situl de la Boroseşti (jud. Iaşi)5, care 
menţin şi aceeaşi datare (secolele III–II î.Hr). 

 
Fig. 2. 1. Strecurătoare bastarnă, culoare neagră; 2. strecurătoare bastarnă, culoare neagră; 

secolele III–II î.Hr. 

3. Vas de tip urnă, lucrat la mână, din pastă fină, de culoare neagră, lustruit. De formă bitronconică, 
exemplarul are gura faţetată şi uşor răsfrântă în exterior. Sub gura strâmbă are ca decor o şănţuire orizontală, 
de 2cm lăţime. Prezintă o toartă mică, în forma literei X, prinsă de buza şi de burta bombată a vasului. 
Dimensiuni: înălţimea de 15,5cm, diametrul gurii de 20,5cm şi diametrul fundului de 7,5 cm (fig. 3/1). 

5 Ibidem. 

1. 

2. 
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Recipientul a putut fi restaurat pe baza asemănărilor cu vasele-urnă din cimitirul bastarnic de la Poieneşti–
Vaslui (vase cunoscute ca fiind urne de tipul 1)6 şi din aşezarea de la Boroseşti – Iaşi7. Acest tip de vas este 
cel mai des întâlnit în necropole, fiind folosit ca urnă de incineraţie. Intervalul secolelor III-II î.Hr. este cel 
mai potrivit ca datare pentru recipientul descris.  

 

 
Fig. 3. 1. Vas-tip urnă, cu toarta în X; 2. strachină; secolele III–II î.Hr. 

4. Strachină modelată la mână, din pastă fină, de culoare neagră, lustruită. Vasul are formă tronconică, 
cu deschidere mare, dar îi lipseşte partea finală a gurii, asupra căreia nu ne putem pronunţa. De asemenea, nu 
ştim dacă a avut sau nu toartă. Dimensiuni: înălţimea de 8,2 cm; diametrul gurii de 28,5 cm şi diametrul 
fundului de 10,5 cm (fig. 3/2). A putut fi restaurată pe seama similitudinilor cu exemplarele aflate în necropola 
bastarnică de la Poieneşti – Vaslui8 şi în aşezările de la Boroseşti – Iaşi9 şi Buhăeşti – Vaslui10, fiind datată în 
secolele III–II î.Hr. De cele mai multe ori, acest vas era folosit în cimitire, pe post de capac pentru urnă. 

Cele patru vase bastarne au fost reconstituite din fragmente găsite în stratul antic, cu prilejul campaniilor 
din 2004–2005, iar cu ajutorul analogiilor menţionate a fost posibilă restaurarea lor. 

* 

În cazul fragmentelor neîntregibile, putem remarca faptul că fac parte din aceeaşi categorie de obiecte, 
ca şi cele descrise deja, reprezentând ceramica fină. Datorită cantităţii lor, am optat pentru selectarea unor 
fragmente (întrucât o parte din ele sunt bucăţi din burţile diferitelor recipiente), care să permită conturarea 
unor tipuri de vase specifice bastarnilor. Aşadar, credem că fragmentele avute în vedere (buze, funduri, torţi, 

6 R. Vulpe, Săpăturile de la Poieneşti din 1949, în Materiale, I, 1953, p. 395, fig.293, p. 406–407, fig. 323. 
7 M. Babeş, Dacii şi bastarnii, în MemAntiq, II, 1970, p. 223, fig. 2. 
8 R. Vulpe, op.cit., p. 395, fig. 293, p. 406–407, fig. 323. 
9 M. Babeş, Dacii şi bastarnii, în MemAntiq, II, 1970, p. 223, fig. 2. 

10 S. Teodor, Regiunile est-carpatice ale României în secolele IV–II î.d.Hr. Consideraţii generale şi repertoriu 
arheologic, Bucureşti, 1999, p. 235, fig. 49/3. 

1. 

2. 
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uneori cu decor sau perforaţie de reparaţie), ne oferă posibilitatea formării unei imagini de ansamblu asupra 
obiectelor ceramice întrebuinţate de această populaţie, contribuind astfel la cunoaşterea modului de viaţă alogen. 

Înaintea descrierii tipurilor de vase, rezultate prin prezenţa fragmentelor selectate, specificăm că ele au 
fost descoperite în stratul antic al aşezării carpice, dar uneori şi-n complexe închise (locuinţe şi gropi). 
Fragmentele alese din inventarul sitului de la Roşiori, din cei trei ani de cercetare (2004–2006), ne îngăduie să 
desluşim formele vaselor bastarne: 

1. Vase de tip urnă, reprezentate prin câteva fragmente de buze (fig.: 4/1–4, 8; 5/1–5 şi 6/4–6), lucrate la 
mână, din pastă fină, lustruită, de culoare neagră. Uşor răsfrânte în exterior, unele dintre ele sunt faţetate. 
Dimensiunile lor variază între 3–5cm (înălţime) şi 3–8,5 cm (lăţime). Spre deosebire de exemplarul restaurat, 
aceste fragmente nu par să aibă sub buză decorul şănţuit, însă păstrează aceeaşi formă bitronconică, similară 
urnelor de tipul 1, de la Poieneşti – Vaslui11, Boroseşti – Iaşi12. De regulă, torţile erau simple sau sub forma 
literei X (fig. 4/13), cum aveau majoritatea acestor tipuri de vase-urnă, descoperite la Boroseşti – Iaşi13, 
Ghelăieşti – Neamţ14, Curteni15, Poieneşti – Vaslui16, etc. Este interesant de remarcat că se decora corpul 
acestor vase cu torţi în miniatură, care păstrau forma literei amintite (fig. 6/7). 

2. Vase de provizii, reprezentate de două fragmente de buze îngroşate (fig. 4/9 şi 5/6), lucrate la mână, 
din pastă semifină (singurele excepţii din toate fragmentele selectate), de culoare neagră, fără a avea luciul 
caracteristic celorlaltor vase, de categorie fină. Cele două buze sunt mult răsfrânte în afară şi faţetate. Acest tip 
de vas era utilizat pentru păstrarea alimentelor, datorită dimensiunilor mari şi din aceleaşi considerente îl vom 
întâlni mai rar în inventarul cimitirelor. Dimensiunile buzelor, în ordinea planşelor, se încadrează în 3,5 cm 
înălţime şi 14 cm lăţime, iar cealaltă are 5,5 cm înălţime şi 10 cm lăţime. Analogii în privinţa formei, nu şi a 
decorului, în inventarul siturilor de la Şorogari17, Boroseşti – Iaşi18. 

3. Străchini, semnalate de prezenţa mai multor buze şi funduri (fig. 5/7 şi 6/1, 9, 14, 15) lucrate la mână, 
din pastă fină, lustruită, de culoare neagră. Forma vaselor este tronconică, cu buzele evazate şi fundurile 
drepte. De regulă, deschiderea lor este foarte mare (diametrul gurii variază între 25–30 cm). Nu ne putem 
pronunţa asupra torţilor, întrucât nu am surprins nici un element de prindere, ştim însă că majoritatea lor 
imitau forma literei X, asemenea celor de la vasele-urnă. De obicei, după o utilizare îndelungată strachina era 
refolosită pe post de capac de urnă. Dimensiunile buzelor descrise variază între 3–8 cm (înălţime) şi 5–8 cm 
(lăţime), iar diametrul fundurilor are 9 cm. Asemănări în inventarul staţiunilor de la Boroseşti–Iaşi19, 
Poieneşti–Vaslui20, Botoşana–Suceava21, etc. 

4. Căni, reprezentate printr-un număr mare de fragmente de buze şi funduri, lucrate la mână, din pastă 
fină, lustruită, de culoare neagră (fig. 4/5–7; 5/8, 11, 12 şi 6/2, 3, 10–13). Forma vaselor este bitronconică, cu 
buzele uşor evazate şi uneori faţetate, corpurile bombate iar fundurile drepte. Torţile erau prinse de buza şi 
probabil de umerii recipientelor (fig. 4/6), fiind simple, iar uneori mai late în bandă (fig. 5/9). Dimensiunile 
buzelor variază între 3–5 cm (înălţime) şi 3–7 cm (lăţime), iar diametrul fundurilor este de 6–7 cm. Similitudini 
în necropola de la Poieneşti – Vaslui (acest vas era utilizat şi ca urnă de tipul 4)22, la Curteni–Vaslui23, 
Boroseşti–Iaşi24. 

11 R. Vulpe, op.cit., p. 320, fig.112, p. 374, fig.242, p. 392, fig. 283.  
12 M. Babeş, op.cit., p. 223, fig. 2. 
13 Ibidem. 
14 Idem, Die Poieneşti–Lukaševka-Kultur, Bonn, 1993, p.199–200, pl. 26/3. 
15 S. Teodor, op.cit., p. 235, fig. 49/8. 
16 R. Vulpe, op.cit, p. 363–364, fig. 215, p. 373–374, fig. 243, p. 393–393, fig. 286, p. 395, fig. 294, p. 405–407, fig. 324. 
17 M. Babeş, op.cit, p. 216, pl. 40/29. 
18 Idem, Dacii şi bastarnii, în MemAntiq, II, 1970, p. 223, fig. 2. 
19 Idem, Die Poieneşti–Lukaševka-Kultur, Bonn, 1993, p. 185, groapa 14, pl. 3/b; groapa 16, pl. 3/b. 
20 Ibidem, p. 211, M392, M394, pl. 34/b; p. 211, M398, pl. 35/b; p. 212, M434, M440, pl. 35/b. 
21 Ibidem, p.192-193, pl. 22/27. 
22 R. Vulpe, op.cit , p. 341–342, fig.158, p. 366–368, fig. 223. 
23 M. Babeş, op.cit, p. 197, pl. 45/9. 
24 Ibidem, p. 185, pl. 13/9; p.186, groapa 25, pl. 4/a; p. 188, groapa 69, pl. 8/a. 
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Fig. 4. Ceramică bastarnă/2004. 1–4, 8. Fragmente de buze de la vase-tip urnă, culoare neagră; 5–7. Fragmente 
de buze de căni, culoare neagră; 9. Fragment vas de provizii, culoare neagră; 10. Fragment buză de căniţă, cu 
gaură de reparaţie, de culoare neagră; 11. Fragment buză de căniţă, culoare neagră;12. Fragment burtă de căniţă, 
cu decor incizat, culoare neagră; 13. Toartă în X, de la vas-tip urnă, culoare neagră; 14. Fragment fund de  
                                                  căniţă,culoare neagră. Secolele III–II î.Hr. 
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Fig. 5. Ceramică  bastarnă/2005: 1–5. Fragmente de buze de la vase-tip urnă, culoare neagră; 6. Fragment buză, 
de la un vas de provizii,de culoare neagră; 7. Fragment de strachină, culoare neagră; 8. Fragment buză de 
cană, culoare neagră; 9. Fragment toartă lată, culoare neagră; 10. Fragment fund de căniţă, la mână, culoare 
                      neagră; 11, 12. Fragmente de fund, de la căni, culoare neagră. Secolele III–II î.Hr. 
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5. Căniţe, semnalate de câteva fragmente de buze şi funduri, lucrate la mână din pastă fină, lustruită, de 
culoare neagră (fig. 4/10–12,14; 5/10 şi 6/8). Forma recipientelor era bitronconică, cu buzele uşor evazate şi uneori 
faţetate, corpurile bombate iar fundurile drepte. Din descriere se observă că aveau aceeaşi structură ca şi 
cănile, doar că erau de dimensiuni mai mici, iar uneori erau decorate cu linii incizate în zona umărului (fig. 
4/12), asemenea celor întâlnite şi pe fragmentele bastarne de la Lozna (jud. Botoşani)25 şi Botoşana (jud. 
Suceava)26. Torţile erau prinse de buza şi corpul vasului (fig. 4/12; 6/8). Putem remarca, similar ceramicii 
dacice, încercarea de refacere a vaselor sparte, prin cunoscutele găuri de reparaţie (fig. 4/10). Dimensiunile 
fragmentelor variază între 2–4 cm (înălţime) şi 2–4 cm (lăţime), în timp ce diametrul fundurilor este de 4–5 cm. 
Analogii se cunosc la Horodiştea–Botoşani27 şi în cimitirul bastarnic de la Poieneşti – Vaslui28 (probabil erau 
folosite ca vase de ofrandă sau urne de incineraţie pentru copii). 

* 

În urma descrierii materialului fragmentar, care completează cele patru recipiente întregite, deducem 
principalele tipuri de vase întrebuinţate de populaţia bastarnă în perioada secolelor III–II î.Hr, pe terasa râului 
Moldova: vase-urnă, vase de provizii, strecurători, străchini, căni şi căniţe. Până în prezent, în urma statisticii 
fragmentelor şi a vaselor restaurate, putem spune că în situl de la Roşiori ordinea cantitativă a recipientelor 
utilizate este următoarea: vase-urnă, căni, căniţe, străchini, strecurători şi vase de provizii. Evident că această 
situaţie este provizorie şi se poate schimba de la o campanie la alta. 

Pe baza comparaţiilor putem menţiona că majoritatea caracteristicilor ceramicii bastarne observate în 
aşezările şi necropolele din Moldova se regăsesc şi la Roşiori: pasta este fină, lucrată la mână, de culoare 
neagră, lustruită, uneori cu decor incizat, şănţuit sau în relief, cu  buzele faţetate, fundul drept şi torţile în X. 

Aşa cum am specificat, potrivit specialiştilor, ceramica bastarnă este împărţită în trei categorii distincte: 
fină, semifină şi grosieră. Majoritatea ceramicii bastarne de la Roşiori este de categorie fină, singurele excepţii 
fiind două fragmente de vase-borcan, de factură semifină (fig. 4/9 şi 5/6). Ultima categorie ceramică (grosieră 
cu barbotină) este, de asemenea, prezentă în inventarul aşezării carpice de la Roşiori, printr-o cantitate 
remarcabilă de fragmente cărămizii şi cenuşii, lucrate la mână, din pastă cu pietricele. Cu aspect grosier, 
suprafaţa lor este barbotinată. Datorită controverselor legate de originea acestei categorii ceramice (unii 
specialişti o consideră dacică, alţii bastarnă), nu am considerat necesară includerea ei în acest studiu.  

* 

Importanţa prezenţei ceramicii bastarne, în amestec cu cea geto-dacică, din intervalul secolelor IV–II î.Hr, în 
aşezarea de la Roşiori – Dulceşti, constă în faptul că permite ipoteza unei vecinătăţi daco-bastarne în zonă, o 
posibilă convieţuire paşnică între două populaţii diferite din punct de vedere etnic, dar cu ocupaţii comune: 
olăritul şi creşterea animalelor. Cu timpul, din diverse motive, este posibil ca cele două populaţii să se fi 
apropiat, iar alogenii să fi fost asimilaţi de autohtoni sau dimpotrivă, divergenţele dintre ei să fi determinat 
plecarea bastarnilor. Un fapt este cert: situl amintit se află într-un areal geografic cunoscut ca fiind locuit de triburile 
de neam germanic, descoperiri similare (de tip Poieneşti-Lukaşevka) înregistrându-se în centrul şi nordul Moldovei29. 

Descoperirea numeroaselor vestigii bastarne, în spaţiul dintre Carpaţi şi Siret, denotă o prezenţă mai 
consistentă a acestora în zona amintită decât în alte regiuni din partea centrală şi de nord a teritoriului carpato-
nistrean. Pornind de la aceste considerente, se pare că actuala graniţă de sud a grupei Poieneşti-Lukaşevka 
(Piatra Neamţ – sud de Roman – Crasna – Tiraspol) ar corespunde cu răspândirea reală a bastarnilor30. 

Credem că viitoarele campanii arheologice de la Roşiori ne vor dezvălui şi alte amănunte interesante despre 
modul de viaţă al bastarnilor de pe terasa râului Moldova şi vor permite întregirea imaginii asupra convieţuirii 
daco-bastarne din zonă în perioada secolelor III–II î.Hr. 

25 S. Teodor, op.cit, p. 234, fig. 48/1,5. 
26 Ibidem, p. 234, fig. 48/3. 
27 M. Babeş, op.cit, p. 201, pl. 45/11. 
28 R. Vulpe, op.cit., p. 347, fig.170; M. Babeş, Die Poieneşti–Lukaševka-Kultur, Bonn, 1993, p. 213, pl. 37/a. 
29 M. Babeş, Dacii şi bastarnii, în MemAntiq, II, 1970, p. 231, fig. 4 (harta cu aşezările şi necropolele bastarne 

descoperite pe teritoriul Moldovei). 
30 Ibidem, p. 217–218. 
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Fig. 6. Ceramică bastarnă/2006: 1. Fragment buză strachină, culoare neagră; 2,3. Buze de căni, la mână, 
culoare neagră;4–6. Fragmente de buze, de la vase-tip urnă, culoare neagră; 7. Fragment burtă de vas-tip urnă, cu 
decor în X, culoare neagră; 8 Fragment buză căniţă, cu tortiţă, culoare neagră; 9. Fragment buză strachină, 
de culoare neagră; 10. Fragment buză de cană, culoare neagră; 11–13. Fragmente de fund, de la căni, 
culoare neagră; 14, 15. Fragmente de fund, de la străchini, culoare neagră. Secolele III–II î.Hr. 

 
 




