
 
 

CERCETĂRI ARHEOLOGICE LA BALŞA ŞI MADA 
(JUD. HUNEDOARA) ŞI CÂTEVA OBSERVAŢII PRIVIND 

NECROPOLELE TUMULARE DIN MUNŢII APUSENI 
 
 

1. Cercetările arheologice. Cercetările de teren efectuate în hotarul 
comunei Balşa (jud. Hunedoara) (fig. 1-2) în anii 1999-2001 au dus la identifica-
rea unor obiective arheologice, printre care şi câţiva tumuli cu manta de piatră1. 

1.1. Cercetarea mormintelor tumulare 
1.1.1. Balşa-Dumbrăiţa 
Pe o culme prelungă numită Dumbrăiţă, care porneşte de la înălţimea 

calcaroasă Piatra Şuncuiuşului, pe partea stângă a Văii Rudelor, a fost identifi-
cat, în urma perieghezelor, un tumul izolat (T1/1999), de formă elipsoidală şi 
dimensiuni reduse (5x4x0,60 m). Caracterul funerar al monumentului era 
evident, întrucât printre bolovanii care formau mantaua construcţiei erau vizibile 
mici fragmente osteologice. Având în vedere rata mare de eroziune a solului din 
jurul construcţiei funerare, s-a trecut la cercetarea sistematică a acesteia în 
scopul salvării vestigiilor. 

 
Fig. 1. - Hartă cu poziţionarea zonei arheologice Balşa-Mada. 

                     
1 Pescaru et alii 2001, p. 32 şi urm.; Todea 2001, p. 49 şi urm.; Luca 2005, p. 26 şi urm., nr. 18/2i; 
la cercetări au mai participat temporar şi Romică Pavel (MCDR Deva), Paula Mazăre (IASAB), 
Ştefan Andrei (MCDR Deva) şi studenţi ai universităţilor „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia 
(Cosmin Todea, Ovidiu Ghenescu, Cristinel Plantos şi Viorel Ştef) şi „Valahia”, Târgovişte. 
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Fig. 2. - Hartă cu zona Balşa-Mada şi împrejurimi: 

mormântul tumular de la Balşa (1); necropola de la Mada-Chiciorele (2). 

Săpătura arheologică a relevat faptul ca mantaua era constituită dintr-un 
singur rând de pietre, care fuseseră aşezate direct peste înmormântări (fig. 3/1) 
După demontarea acesteia, au fost dezvelite patru morminte (M1-M4), trei dintre 
ele cu schelete depuse în poziţie chircită (fig. 3/2). 

M 1 a fost descoperit la extremitatea sud-estică a amenajării, la capul unui 
mormânt dublu, având probabil orientarea E-V. Judecând după dimensiunile şi 
fragilitatea celor câteva fragmente păstrate aparţinând membrelor, considerăm ca 
este vorba despre un mormânt de copil. 

În zona centrală se afla un mormânt dublu (M 2-M 3), orientat SV-NE, 
cuprinzând scheletele a doi indivizi maturi, îmbrăţişaţi pe la spate. Craniile erau 
puternic fragmentate. În zona capului celor două morminte se găsea o piatră 
plată de dimensiuni mai mari. Ca inventar funerar consemnăm o mică aşchie din 
silex descoperită în zona picioarelor. 
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Fig. 3. - Balşa-Dumbrăiţă: Planul T1/1999 – mantaua de piatră (1) 

şi înmormântările de înhumaţie (2). 
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Fig. 4. - Mada-Chiciorele. Tumulul T3/1999 – aspecte din cursul cercetărilor. 
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La 0,60 m spre nord de mormântul dublu, pe aceeaşi linie se afla M 4, 
orientat SV-NE, care a aparţinut unui matur. Scheletul era depus în poziţie 
chircită pe partea stângă, cu mâinile aduse spre piept, craniul fiind zdrobit. Capul 
se afla aşezat între două pietre, o altă piatră ascuţită împingând şira spinării. De 
asemenea, în zona picioarelor se afla o piatră de mari dimensiuni (fig. 3/2; 8/1). 

În mantaua tumulului a fost descoperit fragmentul unei toarte de vas 
decorat cu şiruri de alveole, specific fazei a doua din evoluţia culturii Coţofeni. 
El provine, probabil, din aşezarea Coţofeni situată în apropiere, la Piatra 
Şuncuiuşului, staţiune sondată anterior de către I. Andriţoiu şi M. Rotea2. 

1.1.2. Mada-Chiciorele 
În urma perieghezelor efectuate în hotarul vestic al satului Mada, pe 

culmea ce coboară dinspre înalţimea Pleaşa Mică spre Valea Rudelor, au fost 
identificate alte două movile cu manta din piatră. 

Prima dintre movile (T2/1999) are dimensiunile de 9 x 7 x 1 m. În zona 
centrală se observă o excavaţie de unde a fost scoasă o mare cantitate de piatră. 
Presupunem că monumentul funerar a fost jefuit încă din vechime (fig. 12/1-2). 

La o distanţă de circa 100 m spre est de primul tumul a fost identificată o 
altă construcţie funerară (T3/1999). Aceasta este amplasată în punctul Chicio-
rele, ce constituie un pas de trecere între localităţile Balşa şi Mada. Tumulul, cu 
dimensiunile de 9x9x1 m, avea o parte din jumătatea vestică uşor afectată de 
drumul ce trece peste culme. Drept urmare, întrucât exista pericolul distrugerii 
prin eroziune a unei importante părţi din monument, am iniţiat o săpătură de 
salvare care a vizat, pentru început, cadranele de SV şi NV, păstrându-se un 
martor de 0,50 m (fig. 4-5). 

Observaţiile efectuate asupra construcţiei mantalei, au dovedit că aceasta a 
fost edificată din bolovani de calcar, conglomerate calcaroase, dar şi bucăţi de stâncă 
roşiatică şi chiar piatră de râu. Marginea construcţiei era delimitată cu pietre de 
mari dimensiuni, iar grosimea mantalei măsura cca. 0,50-0,60 m (fig. 7). 

După dezvelirea mantalei, la 2,40 m SV de centrul tumulului a fost 
observată o amenajare circulară, care acoperea un mormânt ce conţinea resturile 
a doi indivizi, depuşi în poziţie chircită (M1-M2) (fig. 6; 8/2). Ambele schelete 
purtau urme de ardere, fără ca oasele să fi fost calcinate. Dintre morminte, doar 
M1 a avut inventar funerar, fiind recuperate fragmente ale unei căni de culoare 
neagră, cu corp bombat, decorată pe diametrul maxim cu un motiv în forma 
„scheletului de peşte” (fig. 10/5). Spre centrul tumulului a fost descoperit, izolat, 
un fragment osteologic care sugerează existenţa unei înmormântări (M 3). 
Sporadic, au mai apărut mici fragmente ceramice, prost arse, atipice, precum şi 
mici urme de cărbune. 

 

                     
2 Andriţoiu 1978, p. 67, nr. 5, fig. 1; Rotea 1979, p. 629 şi urm. 
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Fig. 5. - Mada-Chiciorele. Tumulul T3/1999 – aspect din cursul cercetărilor. 

 

 
Fig. 6. - Mada-Chiciorele. Mormântul dublu secundar M. 1, 2/1999 din tumulul T3/1999. 
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Fig. 7. - Mada-Chiciorele. Planul jumătăţii vestice şi profil al tumulului T3/1999. 
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Fig. 8. - Balşa-Dumbrăiţă: M 4 din tumulul T 1/1999 (1); Mada-Chiciorele: M 1 (2) 

şi M 5 (3) din tumulul T 3/1999. 
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În cadranul de NV nu au fost descoperite înmormântări şi nici alte 
materiale arheologice. După demontarea mantalei, în cele două cadrane s-a 
observat că monumentul funerar fusese construit pe o platformă amenajată dintr-
un sol de culoare galbenă, diferit de cel existent în zona imediat înconjurătoare. 
În acest sol erau vizibile urme de arsură, iar cercetarea arheologică s-a soldat cu 
descoperirea unor fragmente ceramice de factură eneolitică, atipice, unelte şi 
nuclee din roci dure. Două dintre acestea din urmă au fost identificate drept un 
racloar şi o aşchie lamelară masivă cu retuşe. Piesele au fost atribuite paleo-
liticului mijlociu, respectiv unui musterian tardiv3 (fig. 11/-12). 

În cadranul de SV, în pământul de deasupra mantalei, a fost descoperit un 
mic depozit de bronzuri care constă din două bucăţi de tablă şi capul unui ac de 
bronz, ornamentat, care, potrivit analogiilor, poate fi datat larg în perioada Bz D 
– Ha A (fig. 11/4). 

În campania arheologică din anul 2000, cercetarea a fost reluată prin 
săparea platformei pe care a fost edificat tumulul, la 1,20 m atingându-se nivelul 
antic de călcare. În continuare au fost decopertate sferturile de NE şi SE. Din 
mantaua tumulului, în sfertul de NE, au fost recuperate două fragmente ceramice 
care pot fi atribuite bronzului timpuriu. După demontarea mantalei, a fost pusă 
în evidenţă aceeaşi platformă de pământ galben care a furnizat câteva fragmente 
ceramice eneolitice (fig. 11/5). Nu au fost descoperite înmormântări şi nici alte 
materiale arheologice. 

Cercetările au continuat în anul 2001 prin demontarea mantalei în sfertul 
de SE. Spre marginea construcţiei au mai fost descoperite fragmente osteologice, 
dintre care trei bucăţi de calotă craniană, împrăştiate de-a lungul circumferinţei, 
toate cu urme de ardere şi mai multe mici oase cu urme de ardere, „presărate” 
printre pietre. Este greu să precizăm dacă ele au aparţinut unui singur individ 
(M4), sau au existat mai multe înmormântări4. 

Mormântul principal (M 5) a fost descoperit în zona centrală, la întretăierea 
martorilor şi la mică adâncime sub mantaua de piatră. Mormântul conţinea 
scheletul incomplet al unui individ chircit (posibil de sex feminin, având în 
vedere gracilitatea oaselor), culcat pe partea stângă, cu mâinile aduse spre piept. 
Craniul era puternic fragmentat, iar unele părţi din schelet, în special oasele mai 
fragile, lipseau. Toate oasele aveau urme de cremaţie nu prea intensă, cel mai 
evidente la nivelul bărbiei (fig. 8/3). 

1. 2. Inventarul funerar. În general, inventarul funerar din mormintele 
tumulare este extrem de sărăcăcios. Aşa cum am arătat, singura piesă de inventar 
din tumulul T1/1999 este o mică aşchie de silex, aparţinând mormântului dublu 
(M 2-M 3). 

                     
3 Păunescu 2001, p. 240. 
4 Până în prezent nu am reuşit să efectuăm analize antropologice asupra scheleletelor descoperite. 
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Fig. 9. - Mada-Chiciorele. Piese in situ din inventarul funerar al mormântului M 5 (T3/1999). 
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Inventarul recuperat din mormântul M1 al T3/1999 constă în fragmente 
ceramice aparţinând unei căni de culoare neagră, cu corp bombat, decorată pe 
diametrul maxim cu un motiv în forma „scheletului de peşte” (fig. 10/5). 

Din acest punct de vedere, mormântul principal (M5) din tumulul T3/1999 
de la Mada-Chiciorele este unul care poate fi considerat deosebit de bogat. Ca 
inventar funerar am consemnat depunerea la cap a unei amforete de mici 
dimensiuni cu două tortiţe pe diametrul maxim (fig. 10/4). În zona pieptului avea 
un pandantiv din sârmă de cupru, înfăşurat sub formă de spirală-ochelari 
(Brillenspirale) (fig. 9/1-2 = 10/1), iar pe un braţ două brăţări monospiralice din 
cupru (fig. 9/2 = 10/2-3). Tot din inventarul funerar pare să fi făcut parte şi o 
mică aşchie de cuarţit. 

Ceramica 
Ceramica descoperită în cei doi tumului cercetaţi este redusă cantitativ. În 

cazul movilei funerare de la Balşa fragmentele de vase Coţofeni apărute în 
mantaua tumulului au o certă poziţie secundară şi prin urmare ele nu intră în 
discuţie aici. 

Singurele vase ceramice care au făcut parte din inventarul funerar sunt 
cele deja menţionate din T3/1999 de la Mada-Chiciorele. Amforeta 
neornamentată descoperită în mormântul principal al tumulului a fost depusă la 
capul defunctului (fig. 10/4). Cel de-al doilea vas, o cană, s-a păstrat mult mai 
fragmentat şi provine din inventarul unui mormânt secundar de înhumaţie, 
practicat în mantaua aceluiaşi tumul (fig. 10/5). 

Brăţări. Piesele sunt de mici dimensiuni, cu capetele depărtate, confecţi-
onate din bandă plată din cupru (fig. 10/2-3). Analizele spectometrice cu emisie 
atomică efectuate în laboratorul de la Bristol au relevat faptul că cele două 
brăţări au fost confecţionate din Cu, în procente de 92,14, respectiv 94,06 %5. 
Astfel de podoabe sunt atestate atât în cultura Coţofeni6, cât şi în bronzul 
timpuriu. Din bronzul timpuriu datează piesele descoperite în necropola de la 
Cheile Aiudului-Dealul Velii7, Livezile-Baia8 şi de la Braşov-Schneckenberg9. 

Pandantive în formă de ochelari (Brillenspirale; Spectacle-shaped pendants) 
(fig. 10/1). Astfel de piese au mai fost descoperite în necropolele tumulare din 
Munţii Apuseni, aparţinând bronzului timpuriu transilvănean: Cheile Aiudului-
Dealul Velii (3 exemplare)10; Livezile-Dealul Sârbului (1 exemplar)11; Ampoiţa- 
                     
5 Kadar 2007, p. 164 şi anexa 7, nr. 63-64 (p. 242), pl. 41/11-12, cu atribuirea greşită a desco-
peririlor culturii Coţofeni. 
6 Ciugudean 1996, p. 120; 2002, p. 100, pl. 2/4; Ciugudean 2000, p. 37, pl. 134/4; Ciugudean 
2002, p. 100, pl. 2/4. 
7 Vlassa et alii 1985-1986, p. 62, Pl. XI/1. 
8 Ciugudean 1996, p. 120. 
9 Prox 1941, p. 43, Pl. XXXIV/13. 
10 Vlassa et alii 1985-1986, p. 62, Pl. XI/3; Ciugudean 1996, p. 119, Fig. 37/2. 
11 Ciugudean 1996, p. 119, Fig. 21/7. 
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Fig. 10. - Mada-Chiciorele. Materiale arheologice descoperite în M 5 (1-4), M 1 (5) din T3/1999. 
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Fig. 11. - Mada-Chiciorele. Unelte paleolitice (1-2), unealtă preistorică (3), 
ac de bronz (4) şi ceramică eneolitică (5) descoperite în T3/1999. 
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Peret (1 exemplar)12. În cazul piesei descoperite în M5 din T3/1999, am putut 
constata faptul ca ea fusese atârnată la gâtul defunctului, fiind evidenţiată urma 
materialului organic utilizat pentru suspendare, care se prezenta sub forma unei 
urme bine conservate în sol a unui şnur gros răsucit. 

Primele pandantive de acest tip sunt cunoscute încă din neolitic, dar apar 
reprezentate şi pe ceramica din faza târzie a culturii Coţofeni13. În bronzul 
timpuriu, spiralele-ochelari sunt numeroase mai ales într-o perioadă mai nouă, 
fiind descoperite în mod frecvent în staţiunile culturii Mureş14. 

2. Câteva observaţii. Cu toate că există mici variaţii în ceea ce priveşte 
ritul şi ritualul funerar, mormintele tumulare de la Balşa şi Mada se înscriu în 
seria monumentelor de acest tip cercetate până în prezent în zona Munţilor 
Apuseni. Se cuvine remarcat totuşi faptul că ele sunt primele monumente 
cercetate sistematic până în prezent pe teritoriul judeţului Hunedoara şi, totodată, 
cele mai sudice din cuprinsul Munţilor Apuseni. 

Ca aspect, tumulul de la Balşa-Dumbrăiţă, pare să fi fost edificat în grabă, 
dacă avem în vedere dimensiunile movilei, construcţia puţin elaborată, mantaua 
formată dintr-un singur rând de piatră. Depunerea a patru schelete într-un spaţiu 
restrâns, aşezate pe aceeaşi linie şi cu orientare aproximativ identică, lipsa inven-
tarului funerar, par să sugereze o înmormântare simultană şi precipitată a defuncţilor. 

3. Necropolele tumulare din Munţii Apuseni. Singurele forme de mani-
festare funerară aparţinând bronzului timpuriu din zona vest-transilvăneană, cu-
noscute până în prezent, sunt înmormântările tumulare. Din punct de vedere cro-
nologic, mormintele tumulare sunt atribuite etapelor de început şi clasică ale 
bronzului timpuriu (BT I şi BT II), pentru etapa finală a perioadei lipsind date cu 
privire la ritul şi ritualul funerar15. 

3. 1. Scurt istoric al cercetărilor. Primele cercetări arheologice asupra unor 
obiective cu caracter funerar, în zona vest-transilvăneană, s-au desfăşurat încă la 
sfârşitul secolului al XIX-lea, când au fost identificate şi săpate în hotarul locali-
tăţilor Livezile, Izvoarele şi Vălişoara (jud. Alba), câteva morminte tumu-lare16. 
Prin caracteristicile de rit şi ritual funerar - înhumaţia în poziţie chircită sub mo-
vile acoperite cu manta din piatră – şi prin obiectele de inventar, aceste prime 
descoperiri funerare aveau trăsături care nu corespundeau nici uneia dintre mani-
festările culturale cunoscute în zonă. Ca urmare, multă vreme materialele arheo-
logice descoperite în tumuli au fost atribuite culturii Coţofeni17, până când P. 
                     
12 Ibidem, p. 119, Fig. 31/12. 
13 Ibidem, p. 119 şi urm.; Ciugudean 2002, p. 99. 
14 O analiză a acestui tip de podoabă a fost realizată de H. Ciugudean, cf. Ciugudean 1996, p. 119 
şi urm.; Ciugudean 2002, p. 99; Matuschik 1996, astfel încât nu mai insistăm asupra ei. 
15 Ciugudean 1996, p. 128. 
16 Fenichel 1891, p. 65 şi urm.; 1891a, p. 160 şi urm.; Herepey 1901; Ciugudean 1995, p. 25 şi 
urm.; 1996, p. 22 şi urm. 
17 Schroller 1933, p. 33-34; Roska 1941, p. 91-92. 
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Roman a sesizat caracterul lor „necoţofenesc”, indicându-le apartenenţa la bronzul 
timpuriu18. Cercetarea exhaustivă a necropolei tumulare de la Cheile Aiudului-
Dealul Velii de către N. Vlassa şi M. Takács a oferit noi date ilustrative pentru 
această formă de manifestare cu caracter funerar19. 

Pe baza informaţiilor rezultate în urma campaniilor arheologice repetate la 
Ampoiţa, Geoagiu de Sus, Izvoarele, Meteş, Sălciua de Jos, Ţelna, H. Ciugudean 
a reunit aceste descoperiri funerare sub denumirea de grupul cultural Bedeleu20 
sau grupul tumular vest-transilvănean21, denumiri abandonate ulterior în favoa-
rea noţiunii de grupul cultural Livezile. Elementele constitutive ale noii entităţi 
culturale au fost furnizate de rezultatele cercetărilor din necropolele tumulare de 
la Ampoiţa-Peret22, Ampoiţa-Dealul Doştiorului23, Cetea-Picuiata24, Cheile Aiu-
dului25, Geoagiu de Sus26, Izvoarele27, Livezile-Baia28, Livezile-Dealul Sârbu-
lui29, Meteş-Meteşel30, Petreştii de Sus31, Sălciua de Jos-Vârtop32, Sălciua de Jos-
Crucea Sârbului33, Ţelna34, Vălişoara (jud. Alba)35, Sănduleşti36 şi Tureni (jud. 

                     
18 Roman 1976, p. 31, 61; 1986, p. 41. 
19 Vlassa et alii 1985-1986; 1987; Ciugudean 1995, p. 15, fig. 7; 1996, p. 24 şi urm., fig. 37 (nr. 
cat. 60). 
20 Ciugudean 1986, p. 67 şi urm.; considerăm greşită, din punct de vedere metodologic, definirea 
ca manifestare culturală a unor descoperiri care se înscriu strict în sfera elementelor de rit şi ritual 
funerar; unele critici, din altă perspectivă, privind definirea grupului Bedeleu, vezi şi la Lazarovici, 
Kalmar-Maxim 1987-1988a, p. 1004 şi urm. 
21 Ciugudean 1991, p. 79 şi urm.; 1995, p. 140 şi urm. 
22 Ibidem, p. 79 şi urm.; 1995a, p. 14, fig. 3, 4/1, 6/1-10; 1996, p. 30 şi urm. (nr. cat. 5), fig. 24-34, 
91/1, 93/1-3, 94/2. 
23 Ciugudean 1991, p. 82; 1995a, p. 14, fig. 5/4; 1996, p. 37 şi urm. (nr. cat. 6), fig. 35-36. 
24 Ciugudean 1986, p. 81; 1995a, p. 14 şi urm., fig. 8/9-10; 1996, p. 41 şi urm. (nr. cat. 18), fig. 
23/9-10. 
25 Vlassa et alii 1985-1986, p. 59 şi urm.; 1987, p. 107 şi urm.; Ciugudean 1995a, p. 15, fig. 7; 
1996, p. 60 şi urm. (nr. cat. 60), fig. 37, 90/1. 
26 Ciugudean 1977, p. 43-49; 1995a, p. 25, fig. 8/5-7; 1996, p. 45 şi urm. (nr. cat. 31), fig. 23/5, 7-
8, 94/1. 
27 Fenichel 1891, p. 65 şi urm.; 1891a, p. 160 şi urm.; Ciugudean 1977, p. 49-54; 1995a, p. 25 şi 
urm., fig. 8/3-4; 1996, p. 48 şi urm. (nr. cat. 39), fig. 23/3-4. 
28 Botezatu et alii 1987, p. 3 şi urm.; Ciugudean 1995a, p. 26, fig. 2/3; 1996, p. 24 şi urm. (nr. cat. 
42), fig. 3-20, 95; 1997a, p. 7 şi urm., fig. 1-22. 
29 Herepey 1901, p. 18 şi urm.; Ciugudean 1995a, p. 26, fig. 9; 1996, p. 50 şi urm. 
30 Ciugudean 1995a, p. 26, fig. 5/1-3; 1996, p. 55 şi urm. (nr. cat. 50), fig. 44-45, 46/1-3, 5. 
31 Lazarovici, Kalmar-Maxim 1994, p. 13 şi urm., fig. 11b-13; Ciugudean 1995a, p. 26 şi urm.; 
1996, p. 58 şi urm. (nr. cat. 56), fig. 23/6. 
32 Ciugudean 1995a, p. 27; 1996, p. 64 şi urm. (nr. cat. 65), fig. 38/1-2, 3, 5. 
33 Ibidem, p. 27, fig. 8/8; 1996, p. 65 (nr. cat. 66), fig. 38/4. 
34 Ibidem, p. 27; 1996, p. 71 şi urm. (nr. cat. 83), fig. 38/6-11, 90/2. 
35 Fenichel 1891, p. 65 şi urm.; Schroller 1933, pl. 29/5-8; Ciugudean 1995a, p. 28, fig. 8/1-2; 
1996, p. 73 şi urm. (nr. cat. 87), fig. 23/1-2. 
36 Lazarovici, Meşter 1995, p. 87-89; Ciugudean 1996, p. 65 şi urm (nr. cat. 68, 69). 
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  1 

  2 
Fig. 12. - Mada-Chiciorele. Imagini cu tumulul braconat (T2/1999) în zona centrală. 
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Cluj)37 şi de săpăturile sistematice în aşezarea şi necropola eponimă de la 
Livezile-Baia38. 

Aria de răspândire a grupului Livezile, demarcată pe baza puţinelor aşezări 
atribuite şi a necropolelor tumulare, suprapune zona sud-vestică şi vestică a 
Transilvaniei, respectiv culoarul Mureşului, Munţii Trascăului şi Metaliferi39. 

3. 2. Ritul şi ritualul funerar. Aşa cum am arătat, ritul funerar practicat în 
primele două etape ale bronzului timpuriu este înhumaţia în poziţie chircită, sub 
movile acoperite cu manta de piatră (tumuli). Tumulii din Munţii Apuseni sunt 
amplasaţi în zonele înalte, pe culmile prelungi care formează limita dintre două 
bazine hidrografice40. Sunt semnalate atât morminte izolate, cât şi tumuli 
înşiruiţi de-a lungul crestei, formând necropole tumulare. Necropolele cuprind 
un număr variabil de tumuli, de regulă 3-6 movile, dar există şi necropole de mai 
mari dimensiuni precum cele de la Ampoiţa-Peret (nouă tumuli) sau Cheile 
Aiudului-Dealul Velii (16 tumuli)41. 

Deşi ca aspect necropolele tumulare creează imaginea unei arhitecturi fu-
nerare bine închegate42, consemnăm totuşi o varietate de metode şi practici care 
privesc atât modul de construcţie, cât şi ritul de înmormântare. Toate acestea 
sugerează o perioadă de reorientări şi căutări petrecute în sfera vieţii spirituale. 

Pentru edificarea monumentelor funerare a fost utilizată adesea conforma-
ţia terenului, unele movile fiind amplasate în zone unde stânca nativă răzbate la 
suprafaţă, suplinind astfel o parte a construcţiei de piatră. Materia primă utilizată 
la edificarea tumulilor este, în proporţie covârşitoare, piatra de calcar (fig. 4-5) 
adusă uneori de la distanţe apreciabile43. În câteva cazuri este consemnată şi 
utilizarea altor tipuri de roci, dar acestea sunt folosite doar în proporţie redusă. 
Există şi situaţii în care s-a folosit doar roca locală (conglomerate, gresii, galeţi 
de râu), precum la Almaşu Mare-La Cruce44, Roşia Montană-Islaz45 sau Brad-
Dealul Lia46. Şi modul de construcţie este diferit, întâlnindu-se cazuri în care 
mantaua este formată dintr-un singur rând de piatră, precum la Balşa-Dumbrăiţă, 
                     
37 Rotea 1993, p. 74 şi urm.; Lazarovici, Kalmar-Maxim 1987-1988, p. 998 şi urm; 1994, p. 16 şi 
urm.; Ciugudean 1995a, p. 27; 1996, p. 69 şi urm. (nr. cat. 80). 
38 Ciugudean 1996, p. 24 şi urm.; 1997a, p. 7 şi urm.; 2000, p. 60 şi urm. 
39 Ciugudean 1995, p. 140; 1996, p. 79. 
40 Ciugudean 1996, p. 129. 
41 Lazarovici, Kalmar-Maxim 1994, p. 13; Ciugudean 1996, p. 129. 
42 Posibila origine şi mecanismele de pătrundere în spaţiul transilvănean a ritului şi ritualului 
funerar ilustrat de necropolele tumulare au fost deja analizate de H. Ciugudean, cf. Ciugudean 
1996, p. 129. 
43 Vlassa et alii 1985-1986, p. 61; H. Ciugudean pune utilizarea aproape exclusivă a pietrei de 
calcar la construirea tumulilor pe seama simbolismului generat de culoarea albă a acestei roci, cf. 
Ciugudean 1996, p. 129. 
44 Ciugudean, Inel 2003, p. 39, nr. 15, pl. 13; 2004, p. 42, nr. 21, Pl. 8. 
45 Pescaru et alii 2003, p. 139 şi urm.; Rişcuţa 2005, p. 96 şi urm. 
46 Descoperiri inedite. 
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sau din 3-4 straturi suprapuse de bolovani. Dimensiunile movilelor sunt cuprinse 
între limite largi, de la 4-5 m diametru, ajungând până la 15-16 m. Majoritatea 
tumulilor sunt aplatizaţi, rareori înălţimea acestora depăşind 1,5 m. 

Uneori mormântul tumular reprezintă un edificiu complex, conţinând o serie 
de elemente constructive precum ringuri, platforme, construcţii centrale sau casete. 
Un astfel de caz a fost consemnat în cuprinsul movilei de la Meteş-Meteşel, care 
conţinea două ringuri concentrice şi o construcţie centrală din piatră. Aceste ame-
najări aveau, în opinia noastră, un rol dublu: ritualic (delimitarea şi consacrarea 
spaţiului funerar)47 şi funcţional (susţinerea structurii constructive). Mantaua de 
piatră discontinuă a fost completată de o alta din sol puternic bătucit. Mormântul 
principal se afla sub o construcţie formată din mai multe straturi de pietre, 
situată în centrul tumulului48. 

Tumulul de la Mada-Chiciorele a fost edificat peste o platformă de sol 
galben, humos, puternic presat (fig. 7). În structura acestuia am consemnat nu-
meroase urme de cărbune, fiind descoperite materiale arheologice aparţinând 
paleoliticului mijlociu şi eneoliticului. Sondajele efectuate în jurul monumen-
tului nu au furnizat nici cea mai vagă urmă a unei locuiri anterioare în această 
zonă49. Structura solului din platformă, precum şi conţinutul său arheologic, 
indică faptul că a fost adus din altă parte, cel mai probabil dintr-o peşteră locuită, 
aflată în zona carstică din apropiere. Acest ritual de amenajare prealabilă a 
spaţiului funerar prin aducerea de sol din aşezarea comunităţii căreia i-au 
aparţinut decedaţii, nu este singular50, generând o serie de implicaţii de ordin 
cultural şi cronologic asupra cărora vom reveni. Notăm aici doar faptul că acest 
act ritualic, alături de depunerea inventarului funerar ilustrează probabil credinţa 
că defunctul trebuie să îşi continue „viaţa” şi activităţile curente într-un spaţiu 
familiar, consacrat, care reprezintă „universul” său51. 

Şi în ceea ce priveşte înmormântările consemnăm o varietate de situaţii. 
Defuncţii, împreună cu inventarul funerar, erau aşezaţi pe sol şi acoperiţi cu o 
peliculă de pământ, iar apoi cu unul sau mai multe straturi de bolovani şi pietre. 
Mormintele secundare sunt depuse uneori între pietrele mantalei. În câteva 
cazuri a fost semnalat biritualismul prin existenţa unor morminte de incineraţie. 
Cu câteva excepţii, inventarul funerar este extrem de sărăcăcios52.  

Tumulii pot conţine de la 1 la 8-10 indivizi, rareori mai mulţi. Aceştia sunt 
grupaţi în morminte individuale, duble sau colective. Adesea, corpurile au fost 

                     
47 Vezi Eliade 1992, p. 340 şi urm. 
48 Ciugudean 1996, p. 56, 130. 
49 Pescaru et alii 2001, p. 32 şi urm. 
50 Ciugudean 1991, p. 89, cu bibliografie. 
51 Eliade 1991, p. 20, 51; 1992a, p. 33 şi urm. 
52 Vezi Vlassa et alii 1985-1986, p. 61; Ciugudean 1996, p. 129 şi urm. 
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depuse în contact direct, îmbrăţişate53. Sunt consemnate şi situaţii în care 
movilele nu conţin înmormântări, aşa cum sunt tumulii de la Sălciua de Jos-
Vârtop54 sau Roşia Montană-Islaz55, în aceste cazuri având de-a face cu cenota-
furi. În general, pe baza descoperirilor, au fost constatate două moduri de 
depunere a defuncţiilor: 
- înmormântări în care scheletele se află intacte, chircite, în conexiune anatomică; 
- înmormântări în care se găsesc doar părţi ale scheletului, în special oasele lungi 
şi craniul, depuse chircit, în conexiune anatomică sau sub formă de „pachet”56. 

Analiza modului în care s-au înmormântat comunităţile care au construit 
necropolele tumulare din Munţii Apuseni, ne relevă un întreg univers spiritual, 
practici şi cutume funerare complexe. Aşa cum a fost remarcat, depunerea de 
schelete incomplete sau doar părţi ale scheletelor indică practicarea unor 
tratamente deosebite aplicate corpului defuncţilor. Cea mai plauzibilă explicaţie 
este practicarea excarnaţiei57. Astfel, se presupune că înainte de a fi înhumate, 
corpurile decedaţilor erau lăsate în aer liber, pe platforme sau în copaci. Restu-
rile care nu erau devorate de prădători, insecte şi microrganisme, urmau a fi 
înhumate în tumuli58. Avem de-a face aşadar, cu un act funerar desfăşurat în 
două etape: o înmormântare „în cer” şi o alta în pământ59. 

Argumentele pentru a dovedi practicarea excarnaţiei sunt multiple, pornind 
chiar de la descoperirile arheologice care arată cu destulă claritate că înmormân-
tarea nu se petrecea imediat după deces, ştiut fiind faptul că pentru o perioadă 
care poate dura chiar câteva zile este instaurată starea de rigor mortis. Or, există 
situaţii în care unele părţi ale corpului se găsesc în poziţii nefireşti, ceea ce 
denotă un grad ridicat de mobilitate a articulaţiilor. Este şi cazul mormântului 
M4 de la Balşa-Dumbrăiţă, a cărui coloană vertebrală, deşi aflată în conexiune 
anatomică, a fost puternic deformată de o piatră nu prea mare din construcţia 
mormântului (fig. 3/2). 

Practicarea excarnaţiei pare a fi dovedită şi de situaţiile stratigrafice 
concrete din tumuli. Adeseori s-a constatat practicarea unor înmormântări secun-
dare în mantaua tumulilor. De cele mai multe ori însă, în cazul movilelor care 
conţin mai multe înmormântări, s-a constatat depunerea scheletelor pe solul 

                     
53 Vlassa et alii 1985-1986, p. 61; Ciugudean 1996, p. 132 şi urm; Popa et alii 2006, p. 183-184. 
54 Ciugudean 1996, p. 64. 
55 Pescaru et alii 2003, p. 140; Rişcuţa 2005, p. 100 şi urm. 
56 Ciugudean 1996, p. 132 şi urm. 
57 Ciugudean 1991, p. 91; 1996, p. 133. 
58 Lazarovici, Meşter 1995, p. 88 şi urm.; Meşter 1996, p. 355; Ciugudean 1996, p. 133; 
Lazarovici 1997, p. 12; unele consideraţii privind utilizarea acestui obicei funerar de către 
populaţiile din spaţiul românesc vezi la Moldovan 2005, p. 185 şi urm.; excarnaţia a fost practicată 
pe un spaţiu vast, mai ales de către civilzaţiile megalitice din Occidentul Europei, cf. Gimbutas 
1989, p. 128 şi urm. 
59 Vezi Enciclopedia 2000, p. 108-110 (voce mormânt). 
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antic, la acelaşi nivel, fără a fi observate intervenţii ulterioare asupra mantalei de 
piatră. Cu alte cuvinte, înmormântările datează din aceeaşi perioadă, fiind aco-
perite de la început de structura de piatră. Or, dacă nu avem de-a face cu decese 
în masă rezultate în urma unor molime, situaţii plauzibile uneori, atunci rezultă 
că defuncţii au decedat de-a lungul unei perioade mai îndelungate, nefiind înhu-
maţi în acelaşi timp. Unele trupuri au fost expuse pentru mai multă vreme 
mediului extern, astfel explicându-se şi înmormântarea de schelete incomplete 
sau doar părţi din schelete. Periodic, spaţiile de expunere erau curăţate, cada-
vrele fiind înhumate sub tumuli. 

Existenţa unor înmormântări multiple în care sunt asociate schelete (adulţi, 
adulţi şi copii, copii), poate indica o agregare pe criterii de înrudire60. O astfel de 
situaţie ar putea să explice descoperirile din tumulul de la Balşa-Dumbrăiţă, 
unde au fost descoperite patru schelete dispuse aproximativ pe aceeaşi linie şi 
având aceeaşi orientare. M1 este un mormânt de copil din care lipsesc părţi ale 
scheletului, M2-M3 este un mormânt dublu de adulţi, cele două schelete fiind 
îmbrăţişate, iar M4 un mormânt individual de adult. O situaţie similară, în care 
lângă un mormânt dublu se afla înhumat un copil, o întâlnim şi în tumulul recent 
cercetat în Munţii Apuseni, la Cetea-Picuiata61. 

Etapa „înmormântării în cer” este urmată de redarea resturilor gliei. De-
functul era depus pe sol în poziţie chircită, iar apoi era acoperit cu pământ. 
Depunerea defunctului sub o movilă în poziţie chircită, devine identică, simbolic 
vorbind, poziţiei fetusului în pântecele mamei. Este evidentă semnificaţia ritua-
lică a acestui act, de pus în legătură cu credinţa în regenerare şi renaştere62. 

Descoperirea unor râşniţe primitive, întregi sau fragmentare, în structura 
mantalei unor tumuli poate semnifica practicarea râşnitului ritual, gest simbolic 
asociat tot credinţei în regenerare63. 

În acelaşi timp, construirea structurilor din piatră care acoperă movilele, 
este menită să confere mormintelor atributul durabilităţii, al perenităţii. În 
opoziţie cu efemeritatea vieţii pământene, viaţa de după devine astfel eternă. 
Spiritele decedaţilor sunt transferate unei materii indestructibile - piatra64. 

Analiza ritului şi ritualului funerar practicat de triburile bronzului timpuriu 
din Munţii Apuseni aruncă o lumină nu doar asupra universului spiritual, ci şi 
asupra modului de agregare socială a acestor comunităţi. Ridicarea unor mo-
                     
60 Agregarea înmormântărilor pe criterii de înrudire este presupusă şi de Gh. Lazarovici, cf. 
Lazarovici 1997, p. 12.  
61 Popa et alii 2006, p. 183-184. 
62 Gimbutas 1989, p. 103; Eliade 1991, p. 19 şi urm. 
63 Kacsó 2004, p. 60 şi urm.; vezi şi Bejinariu 2005, p. 52 şi urm.; descoperirea unor râşniţe şi 
mojare primitive în structura unor tumuli din zona minieră a Munţilor Apuseni a fost considerată o 
dovadă a prelucrării primare a minereurilor auro-argintifere, cf. Ciugudean, Inel 2003, p. 39; vezi 
şi Rişcuţa 2005, p. 101 şi urm. 
64 Eliade 1991, p. 120 şi urm.; 1992, p. 207 şi urm.; vezi şi Ciugudean 1996, p. 131. 
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numente din piatră de asemenea dimensiuni necesita, fără îndoială, un efort 
concertat la care participa întrega comunitate. Ne apare astfel, în faţa ochilor o 
comunitate care respectă cu stricteţe cutumele, solidară în practicarea obiceiu-
rilor funerare. Este posibil însă ca acest efort comun să fi fost organizat şi poten-
ţat de existenţa unei autorităţi seculare sau religioase (şefi de trib, şamani etc.). 

O stratificare socială este indicată şi de inventarul funerar. Dacă majo-
ritatea mormintelor conţin un inventar funerar sărăcăcios sau acesta lipseşte cu 
desăvârşire, există şi câteva morminte care se caracterizează printr-o „bogăţie” a 
depunerilor funerare (pandantive, brăţări, cercei din bronz sau metale preţioase). 
Este şi cazul mormântului principal (M5) din tumulul de la Mada – Chiciorele, 
care a avut un pandantiv în formă de spirală-ochelari (Brillenspirale) şi două 
brăţări monospiralice din cupru, precum şi o amforetă cu două torţi (fig. 10/1-4). 
Aceste morminte în care se găsesc podoabe din bronz sau din metale preţioase 
(aur, argint), contrastează cu sărăcia celorlalte depuneri, astfel de artefacte fiind 
încă în această perioadă produse rare şi cu atât mai preţioase. Ele indică, în 
opinia noastră, poziţia socială a defunctului. 

Câteva observaţii impun descoperirile, puţin numeroase, de morminte de 
incineraţie în tumuli. Şi în aceste cazuri au fost constatate două situaţii distincte:  
- morminte în care resturile cinerare sunt depuse direct pe solul antic, sub 
mantaua movilei; 
- morminte în care resturile cremaţiei sunt depuse fie în urne îngropate în 
mantaua tumulului, fie în gropi superficiale practicate între bolovanii mantalei65. 

La cele două situaţii constatate până în prezent alăturăm şi mormintele de 
înhumaţie cu urme de ardere, dar fără cremaţiune, aşa cum ne sunt ele cu-
noscute în T3/1999 de la Mada-Chiciorele, atât din mormântul principal (M5), 
cât şi din „înhumările” secundare din manta. 

În general, se consideră că unele morminte de incineraţie descoperite în 
tumulii din Munţii Apuseni ar putea aparţine orizontului „clasic” al bronzului 
timpuriu (BT II), în speţă grupului cultural Şoimuş66. Resturile osteologice arse 
superficial, descoperite în tumulul de la Mada-Chiciorele ilustrează însă, în 
opinia nostră, abia începutul unei perioade de căutări şi modificări ale segmen-
tului funerar din cadrul vieţii spirituale a comunităţilor bronzului timpuriu. 
Desigur, adoptarea incineraţiei nu ar constitui o noutate de vreme ce este atestată 
atât în perioada anterioară în culturile Coţofeni şi Vučedol67, cât şi în bronzul 
timpuriu. Incineraţia este utilizată în special de purtătorii culturilor din zonele 
vestice şi nord-vestice (Mako, Nir, Glockenbecher, Nagyrév)68, dar pare să fi 

                     
65 Ciugudean 1996, p. 133 şi urm. 
66 Ibidem, p. 102.  
67 Roman 1976, p. 32 şi urm. 
68 Bader 1978, p. 23; Németi 1979, p. 527 şi urm; Horváth 1980-1981, p. 26; Kalicz 1984, p. 95 şi 
urm; Schreiber-Kalicz 1984, p. 136 şi urm.; Roman 1984, p. 268; Roman, Németi 1986, p. 229 şi 
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fost folosită şi la sud de Carpaţi, în cultura Glina69. 
3. 3. Elemente de stratigrafie, cronologie şi datare a necropolelor tumu-

lare din Munţii Apuseni. Nu de puţine ori cercetările arheologice în necropolele 
tumulare din Munţii Apuseni au furnizat date contradictorii. Pe baza materialului 
arheologic descoperit în preajma unor schelete, o parte dintre înmormântările din 
tumuli au fost atribuite culturii Coţofeni, în vreme ce altele au fost încadrate în 
bronzul timpuriu. După cum am văzut, H. Ciugudean atribuia în totalitate aceste 
descoperiri grupului Livezile70. Este şi cazul săpăturilor arheologice vechi de la 
Livezile-Dealul Sârbului71 şi cele mai noi de la Cheile Aiudului-Dealul Velii72.  

Desigur, săpăturile din urmă cu mai bine de un secol efectuate la Livezile-
Dealul Sârbului nu mai pot constitui astăzi puncte de reper stratigrafic, iar 
cercetările mai recente de la Cheile Aiudului-Dealul Velii, n-au fost publicate 
integral nici până în prezent. Acestea din urmă, au stârnit încă de la comunicarea 
lor publică o serie de controverse. Cercetătorul P. Roman a reiterat în mai multe 
rânduri faptul că existenţa unor vase sau fragmente ceramice de tip Coţofeni în 
solul de la baza tumulului, dar şi în mantaua acestuia indică fără putinţă de 
tăgadă o anterioritate a acestor materiale în raport cu momentul edificării 
tumulilor. P. Roman considera că pe locul ridicării monumentelor au existat 
anterior aşezări de tip Coţofeni73. Autorii cercetării vorbesc însă despre resturi de 
vetre, locuri de ofrandă şi urme ale unor „banchete” funerare74. 

Cu toate acestea, situaţia constatată la Cheile Aiudului-Dealul Velii nu este 
singulară. Tumuli care suprapun urme de locuire au mai fost semnalaţi şi în alte 
necropole. Este vorba despre tumulii din zona centrală a necropolei de la Am-
poiţa-Peret (T. II, T. IV), în mantaua şi la baza cărora s-au descoperit numeroase 
urme de locuire aparţinând eneoliticului şi bronzului timpuriu (fragmente 
ceramice, chirpici cu urme de nuiele, unelte din piatră etc.)75. De asemenea, 
tumulul T. I de la Livezile-Baia a fost amplasat peste resturile unei locuinţe de 
suprafaţă76. Cercetări recente într-unul din tumulii de la Cetea, certifică 

                                                   
urm.; Roman, Németi 1990, p. 35. 
69 Petre-Govora 1995, p. 23, fig. 5/4; datarea mormântului în vremea culturii Glina este consi-
derată incertă de C. Schuster, cf. Scuster 1997, p. 48.  
70 Ciugudean 1996, p. 80 şi urm. 
71 Herepey 1901, p. 18 şi urm, pl. I-III; Schroller 1933, p. 33, pl. 28, 29/1, 3, 9-17; Roska 1941, p. 
83, 91 şi urm., fig. 41; 1942, p. 306; Roman 1976, p. 31; 1986, p. 41; Ciugudean 1986, p. 72, fig. 
4/1-2, 5/3, 5-6, 10; 1991, p. 106; 1995a, p. 26; 1996, p. 50 şi urm.; Vlassa et alii 1985-1986, p. 59 
şi urm. 
72 Vlassa et alii 1985-1986, p. 59 şi urm.; 1987; Ciugudean 1986, p. 69 şi urm.; 1991, p. 80 şi 
urm.; 1996, p. 60 şi urm.; Andriţoiu 1989, p. 59. 
73 Roman 1976, p. 31; 1986, p. 41. 
74 Vlassa et alii 1985-1986, p. 61; Lazarovici, Kalmar-Maxim 1987-1988a, p. 1003. 
75 Ciugudean 1996, p. 31 şi urm. 
76 Ibidem, p. 52. 
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edificarea construcţiei peste depuneri datate în faza finală a culturii Coţofeni77. 
O analiză a situaţiei concrete din teren în cazul siturilor pomenite mai sus 

este edificatoare. O primă observaţie care se impune este aceea că locuirile 
aparţinând culturii Coţofeni şi bronzului timpuriu de la Livezile-Baia şi Livezile-
Dealul Sârbului sunt amplasate atât pe vârful dealului cât şi pe terasele din jur78. 
Necropolele tumulare din aceste puncte au fost amplasate tot pe vârful dealului, 
suprapunând chiar părţi din spaţiul locuit. Prin urmare, este greu de crezut că 
tumulii plasaţi în aceste poziţii au fost construiţi într-o vreme când aşezările erau 
încă în funcţiune.  

Aşa cum am văzut, practicarea unor obiceiuri funerare precum expunerea 
cadavrelor necesita instituirea unui regim de restricţii, impus de normele 
elementare de sănătate, şi un anume mod de utilizare a spaţiului înconjurător. 
Prin urmare, putem presupune că spaţiul funerar era situat la o oarecare distanţă 
de zona locuită. Concluzia care se impune este aceea că aşezările şi necropolele 
tumulare nu sunt contemporane, ci mormintele au fost edificate într-o perioadă 
ulterioară locuirilor din aceste puncte79. 

În numeroase alte cazuri s-a constatat o situaţie similară celei de la Mada-
Chiciorele, solul de la baza tumulului şi din manta fiind adus probabil din 
locuirea căreia i-au aparţinut defuncţii. În acelaşi sens consemnăm şi fragmentul 
ceramic descoperit în mantaua tumulului de la Mada-Dumbrăiţă, cea mai 
apropiată locuire de tip Coţofeni fiind cea de la Piatra Şuncuiuşului, aflată totuşi 
la o distanţă apreciabilă. Ne întrebăm dacă această practică nu era chiar mai 
extinsă decât putem bănui în prezent. Aşa s-ar explica în numeroase cazuri 
amestecul de materiale arheologice din diverse epoci în structura construcţiei 
funerare şi lipsa oricăror urme de locuire din zona înconjurătoare. Existenţa unor 
straturi sau lentile de sol galben-argilos la baza tumulului, conţinând cărbune şi 
fragmente ceramice este consemnată şi în movilele de la Izvoarele-La Cruce, 
Izvoarele-Gruiul Roşu sau Livezile-Dealul Sârbului80. 

Indiferent de situaţia stratigrafică constatată, fie că movilele suprapun 
resturi de locuire, fie că au fost edificate cu sol adus din altă parte, materialele 
arheologice descoperite în structura lor indică un terminus post quem pentru 
datarea acestor construcţii.  

O a doua observaţie este aceea că ceramica descoperită ca inventar funerar 
şi cea din aşezări nu este unitară. Încă de la început trebuie spus că pe baza 
observaţiilor stratigrafice şi tipologico-stilistice nu există certitudinea asocierii 
aşezărilor cu necropolele tumulare din vecinătate. 

                     
77 Moga et alii 2005, p. 120; Popa et alii 2006, p. 183-184. 
78 Ciugudean 1996, p. 50-52; Gligor 2001, p. 89. 
79 Vezi în acest sens şi Roman 1976, p. 31; 1986, p. 41; vezi şi Vlassa et alii 1985-1986, p. 60 ; 
Ciugudean 1991, p. 95, 103. 
80 Ciugudean 1996, p. 48 şi urm. 
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Sesizând aceste diferenţe, unii cercetători au postulat existenţa mai multor 
etape de înmormântare, mergându-se chiar până la concluzia că tumulii reprezintă 
un tip de arhitectură funerară ataşabilă unor manifestări culturale diferite şi unei 
perioade de timp mai lungi81.  

Totalitatea mormintelor tumulare cercetate până în prezent, au fost atri-
buite de către H. Ciugudean grupului cultural Livezile82, cu toate că între mate-
rialele arheologice descoperite există şi piese specifice orizontului Coţofeni 
târziu, grupurilor Copăceni sau Şoimuş83. O analiză sumară, de ordin tipologico-
stilistic, a ceramicii descoperite în mormintele tumulare, atât ca inventar funerar, 
cât şi în structura acestora este edificatoare. Astfel, puţinele descoperiri de vase 
cu forme şi ornamente realizate într-o manieră coţofenească, îşi găsesc analogii 
în mediul Coţofeni târziu. Aşa este cazul inventarului mormântului 2 din tumulul 
I de la Livezile-Dealul Sârbului, în care au fost descoperite ceşcuţe cu marginea 
dispusă oblic, fund rotunjit şi toartă supraînălţată, formă identică celor din faza a 
III-a a culturii Coţofeni84. Descoperiri asemănătoare reprezintă şi inventarul 
mormintelor din tumulul V/1975 de la Cheile Aiudului-Dealul Velii, cu menţiunea 
că materialele specifice orizontului Coţofeni târziu sunt asociate cu altele 
atribuite bronzului timpuriu (?!). Dintre materialele descoperite în apropierea 
scheletului se menţionează un idol de tip bucranium, decorat în tehnica 
Furchenstich, aşezat oblic spre defunct, şi un vas mare cu gura în formă de 
pâlnie umplut cu grăunţe carbonizate. Depunerea pare a fi mai degrabă una cu 
caracter votiv decât una funerară. Dacă aceste piese fac parte într-adevăr din 
inventarul mormintelor şi nu aparţin unor locuiri anterioare, atunci cele două 
exemple reprezintă, aşa cum a fost deja remarcat, o etapă de înmormântări tim-
purie, databilă în vremea culturii Coţofeni, faza finală85. Deşi se face trimitere şi 
la alte descoperiri asemănătoare, acestea nu au fost publicate până în prezent. 

În ceea ce priveşte toate celelalte necropolele tumulare cercetate în Munţii 
Apuseni, materialele arheologice descoperite în inventarul mormintelor sunt 
tipice, prin forme şi decor, pentru bronzul timpuriu. Ele nu ilustrează deloc o 
sinteză culturală de tip Livezile, ci prezintă elemente asemănătoare celor Glina-
Schneckenberg, Copăceni şi Şoimuş. Este şi cazul inventarului funerar al 
mormintelor din tumulii cercetaţi la Livezile-Baia, care aparţine, din punct de 
vedere tipologico-stilistic, bronzului timpuriu şi nu conţine nici un fel de 
element specific culturii Coţofeni86. 

                     
81 Nestor 1933, p. 66; Vlassa et alii 1985-1986, p. 63-64; Rotea 1993, p. 73. 
82 Ciugudean 1996, p. 80 şi urm. 
83 În acest sens vezi şi Popa, Dărămuş 1998, p. 12 şi urm.  
84 Herepey 1901, pl. III/21, 23; vezi şi Vlassa et alii 1985-1986, p. 63; Ciugudean 1996, p. 50, fig. 
21/2; Gligor 2001, p. 86. 
85 Vlassa et alii 1985-1986, p. 63. 
86 Ciugudean 1996, p. 51-52, fig. 20; 1997, p. 15-16, fig. 21. 
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Vasul ornamentat cu două şiruri orizontale de impresiuni circulare 
descoperit în M 8 şi numeroasele fragmente decorate cu barbotină din M 11 al 
tumulului T VI/1976 de la Cheile Aiudului-Dealul Velii, pot fi atribuite cu 
destulă siguranţă grupului cultural Copăceni87. Aceluiaşi orizont cultural-
cronologic îi aparţin cea mai mare parte a fragmentelor ceramice descoperite la 
baza şi în mantaua tumulilor T. II şi T. IV de la Ampoiţa-Peret88, cu precizarea 
că există şi câteva elemente care pot fi atribuite unui orizont Şoimuş târziu89. 
Grupului Copăceni îi aparţin şi vasele decorate cu incizii în forma „scheletului 
de peşte”90, depuse ca inventar funerar în mormintele M.7a al tumulului de la 
Meteş-Meteşel91, M 4 din T. II de la Ţelna-Rupturi92, şi M 1 al T3/1999 de la 
Mada-Chiciorele. Grupului Şoimuş i-au fost atribuite mormintele de incineraţie 
cu urnă descoperite în mantaua tumulului de la Meteş-Meteşel93. 

Prin urmare, o mică parte dintre mormintele tumulare ar putea fi ataşate, 
formal, unui orizont cultural Coţofeni târziu. Majoritatea materialului arheologic 
descoperit în tumuli îşi găseşte însă analogii prin forme şi decor, în cadrul 
culturilor şi grupelor culturale Schneckenberg, Copăceni şi Şoimuş. 

În ceea ce ne priveşte, considerăm că viitoare cercetări vor aduce precizări 
privind apartenenţa culturală a necropolelor tumulare din Munţii Apuseni, 
exprimându-ne totodată convingerea că majoritatea covârşitoare a tumulilor din 
Munţii Apuseni aparţin aspectelor „clasice” ale bronzului timpuriu din zonă: 
grupurile culturale Şoimuş şi Copăceni. 
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ABSTRACT 
 

This paper presents the results of some archaeological researches carried out on the border 
between Mada and Balşa localities (Hunedoara County) between 1999-2001. On this occasion 

                     
87 Vlassa et alii 1985-1986, p. 63, Pl. XII/4; Ciugudean 1996, p. 97, Fig. 37/10. 
88 Ciugudean 1996, p. 32 şi urm., Fig. 33/1-14, 34/2-4, 6-9, 12, 14-16, 18, 20-29. 
89 Ibidem, p. 102, Fig. 34/10-11, 13; vezi şi Popa, Dărămuş 1998, p. 13 şi nota 32. 
90 În opinia noastră acest tip de decor, prin forma şi maniera de realizare, nu mai are nimic de-a 
face cu tradiţia Coţofeni, fiind un ornament care transcede barierele temporale. Bune analogii se 
regăsesc în aşezările de tip Copăceni de la Deva-Mina de Cupru şi Şoimuş târzie de la Dealu 
Mare-Ruşti, cf. Rişcuţa 2000, p. 42, pl. VII/16. 
91 Ciugudean 1996, p. 56 şi urm, Fig. 46/1. 
92 Ibidem, p. 72, Fig. 38/10. 
93 Ibidem, p. 56-57, 101, 133, Fig. 46/3; Popa, Dărămuş 1988, p. 12 şi urm., nota 30. 
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there were investigated integrally two funerary tumuli from the Bronze period which are the object 
of this study. 

1. Balşa-Dumbrăiţa. 
The first tumulus (T 1/1999) was identified on a long crest, in Balşa-Dumbrăiţa and had an 

oval shape, with reduced dimensions, of 5x4x0,60 m. There was noticed the fact that the upper 
part (the mantle) was formed from one row of stones, laid directly over burials (Fig. 3/1). After 
stones had been disassembled four graves were unearthed (M 1 - M 4) aligned on a row, three of 
them having skeletons in crouched position (Fig. 3/2). M 1 belonged to a child and was placed at 
the head of a double grave (M 2) formed from two skeletons of two mature individuals. The graves 
were deprived of inventory; a silex chip was discovered only in the area of the feet from the 
double grave. M 4 was placed marginally and belonged to an adult placed in crouched position on 
the left side, with hands brought towards the chest. 

The fragment of a handle of a vessel decorated with lines of lobes, specific of the second 
phase from the evolution of Coţofeni culture was discovered in the upper part of the tumulus. It 
probably comes from Coţofeni settlement which was situated nearby, in Piatra Şuncuiuşului. 

2. Mada-Chiciorele. 
Following the soundings carried out on the western border of Mada village, on the crest 

that descends from Pleaşa Mică lift towards Valea Rudelor, two other tumuli with the upper part 
of stone were identified. 

First of the tumulus (T2/1999) has the dimensions of 9x7x1 m. There is noticed in the 
cental area an excavation from were it was extracted a great quantity of stone. We assume that the 
funerary monument was robbed ever since Antiquity (Fig. 12/1-2). 

At a distance of 100 m east from the first tumulus, also on the top of the hill, another 
funerary construction (T3/1999) was identified in the spot named Chiciorele. The tumulus with the 
dimensions of 9x9x1 m had a part from the western half slightly affected by a road (Fig. 4-5). The 
funerary construction was built from lime boulders, calcareous conglomerates, but also fragments 
of redish rock or even river stone. The edge of construction was delimitated by big stones, and 
tickness of the upper part measured c. 0,50 – 0,60 m (Fig. 7). 

After the upper part was unearthed, at 2,40 m SV from the centre of tumulus a circular 
establishment was noticed, which covered a grave that contained the remains of two individuals, 
placed in a crouched position (M1 - M2) (Fig. 6; 8/2). Both skeletons bore the traces of burning, 
without bones being calcinated. Among graves, only M1 had funerary inventory, fragments of a 
black cup, which was protuberant, decorated on the maximum diameter with the „fish skeleton” 
motif (Fig. 10/5) being recuperated. An osteological fragment, that probably suggests the existence 
of a burial (M 3) was discovered towards the centre of the tumulus. Sporadically, there also 
appeared small ceramic fragments, badly burnt, atypical, as well as small traces of coal. In the NW 
dial there were not discovered burials or other archaeological materials. After disassembling of the 
upper part, there was noticed in the two dials that the funerary monument had been constructed on 
a platform arranged from a yellow soil, different from that existent in the surrounding area. Marks 
of burning were noticeable in this soil and the archaeological research resulted in discovery of 
Eneolithic ceramic fragments, atypical, tools and cores of hard rock. Pieces were attributed to 
middle Paleolithic, late Musterian respectively (Fig. 11/-12). 

In the SW dial, in the earth above the mantle, a small hoard of bronzez was discovered; it 
consists of sheet-metal pieces and the end of a bronze needle, decorated, which according 
analogies, may be broadly dated in the Bz D - Ha A period (Fig. 11/4). 

In the archaeological campaign from 2000, research was resumed by excavation of 
platform on which the tumulus was erected, at 1,20 m reaching the antique stepping level. In 
addition the NE and SE dials were unearthed. From the upper part of tumulus, in the NE dial, two 
ceramic fragments which may attributed to early Bronze were discovered. After the disassemble of 
the mantle there was evidenced the same platform of yellow earth which evidenced a few 
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Eneolithic ceramic fragments (Fig. 11/5). There weren’t discovered burials neither other archaeo-
logical materials. 

The researches continued in 2001 by disassembling of the mantle in the SE dial. 
Osteological fragments were discovered towards the margin of the construction, out of which three 
pices of brain boxes, scattered along the perimeter, all having marks of burning and more small 
bones with traces of burning, „spread over” rocks. It is difficult to state whether they belonged to 
the same individual (M4), or more burials existed. 

The main tomb (M5) was discovered in the central area, at the crossing of buttes and at a 
small depth under the stone mantle. The grave contained the incomplete skeleton of a crouched 
individual (probably a female, taking into consideration the frail bones), laid on the left side, with 
hands brought towards the chest. The skull was strongly fragmented, and some parts of the 
skeleton, especially frailer bones were missing. All bones had traces of cremation not too intense, 
the most evident at the level of chin (Fig. 8/3). Around the chest, the skeleton had a pendant of 
copper wire coiled in shape of spire-glasses (Brillenspirale) (Fig. 9/1-2 = 10/1), and on an arm two 
copper monospiral bracelets (Fig. 9/2 = 10/2-3). The inventory was completed by a small amphora 
deposited in the area of the head (Fig. 10/4). 

Although there exist small variations as far as funerary rite and ritual are concerned, tumuli 
from Balşa and Mada are inscribed within the series of monuments of this type researched until 
present in the area of the Apuseni Mountains. Still, worth noticing is the fact that they are the first 
monuments systematically researched until present on the territory of Hunedoara county, and also, 
the most southern from the area of the Apuseni Mountains. 

Tumuli from Balşa and Mada were placed in the early period of the Bronze Age. 
Finally the paper brings forward several issues concerning the tumular burials from the 

beginning of the Bronze period in the Apuseni Mountains (the history of researches, funerary rite 
and ritual, elements of stratigraphy and chronology etc.). 

 
EXPLANATION OF FIGURES 

 
Fig. 1. - Map with the localization of the archaeological area from Balşa-Mada. 
Fig. 2. - Map with Balşa-Mada area and its surroundings: tumulus from Balşa (1); necropolis from 

Mada-Chiciorele (2). 
Fig. 3. - Balşa-Dumbrăiţă: Plan T1/1999 –stone mantle (1) and inhumation burials (2). 
Fig. 4. - Mada-Chiciorele. Tumulus T3/1999 – aspects from the researches. 
Fig. 5. - Mada-Chiciorele. Tumulus T3/1999 – aspect from the researches. 
Fig. 6. - Mada-Chiciorele. Secondary double grave M. 1, 2/1999 from tumulus T3/1999. 
Fig. 7. - Mada-Chiciorele. Plan of the western half and profile of tumulus T3/1999. 
Fig. 8. - Balşa-Dumbrăiţă: M 4 from tumulus T 1/1999 (1); Mada-Chiciorele: M 1 (2) and M 5 (3) 

from tumulus T 3/1999. 
Fig. 9. - Mada-Chiciorele. In situ pieces from the funerary inventory of grave M 5 (T3/1999). 
Fig. 10. - Mada-Chiciorele. Archaeological materials discovered in M 5 (1-4), M 1 (5) from 

T3/1999. 
Fig. 11. - Mada-Chiciorele. Paleolithic tools (1-2), prehistorical tool (3), bronze pin (4) and 

Eneolithic ceramics (5) discovered in T3/1999. 
Fig. 12. - Mada-Chiciorele. Images with the plundered tumulus (T2/1999) in the central area. 
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