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REINTERPRETAREA	UNOR	ARTEFACTE	DESCOPERITE	ÎN	SITUL	
ARHEOLOGIC	CAVADINEŞTI,	JUD.	GALAŢI	

	
Rezumat:	 Studiul	 de	 faţă	 îşi	 propune	 să	 republice	 unele	 artefacte	 legate	 de	
producţia	textilă	din	epoca	târzie	a	bronzului	‐	Cultura	Noua.	Aceste	obiecte	au	
fost	 descoperite	 la	 Cavadineşti‐„Râpa	 Glodului”,	 judeţul	 Galaţi.	 Cu	 toate	 că	
unele	 dintre	 artefacte	 au	 fost	 publicate	 curând	 după	 descoperire	 de	 Ioan	 T.	
Dragomir,	 considerăm	că	unele	caracteristici	ale	acestora	 lipsesc,	astfel	 încât	
le	 republicăm.	 Măsurătorile	 şi	 înregistrările	 pe	 care	 le‐am	 realizat	 au	 fost	
necesare	 pentru	 constatarea	 practicării	 meşteşugurilor	 torsului,	 ţesutului	 şi	
cusutului	 în	 staţiunea	 arheologică	 menţionată.	 Această	 abordare	 a	 fost	
posibilă	 şi	 datorită	 faptului	 că	 unul	 dintre	 autori	 cercetează	 producţia	 de	
textile	în	epoca	bronzului	în	spaţiul	est‐carpatic,	iar	celălalt	a	realizat,	recent,	
săpături	 arheologice	 la	 Cavadineşti.	 Nu	 în	 ultimul	 rând,	 dorim	 să	 oferim	 un	
model	 de	 analiză	 şi	 publicare	 a	 acestor	 „small	 finds”,	 deseori	 neglijate	 în	
cadrul	 cercetărilor	 arheologice,	 însă	 deloc	 lipsite	 de	 importanţă	 pentru	
reconsituirea	vremurilor	trecute.	

	
Cuvinte	cheie:	producţie	 textilă,	epoca	 târzie	a	bronzului,	cultura	Noua,	 tors,	
ţesut,	cusut,	fusaiole,	greutăţi	de	război,	ace.	

	
THE	REINTERPRETATION	OF	SOME	ARTEFACTS	DISCOVERED	IN	

CAVADINEŞTI	ARCHAEOLOGICAL	SITE,	GALAŢI	COUNTY	
	

Abstract:	The	current	study	aims	to	publish	some	artefacts	connected	to	the	
textile	production	during	 the	Late	Bronze	Age	 ‐	Noua	Culture.	These	objects	
were	 discovered	 at	 Cavadineşti‐„Râpa	 Glodului”,	 in	 Galaţi	 County.	 Although	
some	of	the	artefacts	were	published	soon	after	they	have	been	discovered,	by	
Ioan	T.	Dragomir,	we	think	that	some	features	are	missing,	so	we	decided	to	
re‐publish	 them.	 The	 measurements	 and	 recordings	 we	 have	 done	 were	
necessary	in	order	to	verify	the	existence	of	crafts	like	spinning,	weaving	and	
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sewing	in	the	mentioned	archaeological	site.	This	approach	was	possible	due	
to	 the	 fact	 that	 one	 of	 the	 authors	 is	 focusing	 his	 research	 on	 the	 textile	
production	in	the	Bronze	Age	of	the	eastern	area	of	the	Carpathian	Mountains,	
and	the	other	had	recently	made	some	archaeological	surveys	at	Cavadineşti.	
Nevertheless,	we	wish	to	suggest	a	model	of	how	to	analyse	and	publish	these	
small	 finds,	which	 are	 often	 neglected	 in	 the	 archaeological	 research,	 but	 so	
important	in	the	study	of	prehistoric	times.	

	
Keywords:	textile	production,	Late	Bronze	Age,	Noua	Culture,	spinnig,	weaving,	
sewing,	spindle	whorl,	loom	weights,	needles,	„small	finds”	
 

*** 
 

Cercetarea producerii şi a prelucrării textilelor preistorice pe teritoriul actual 
al României a luat amploare în ultima perioadă, fapt evidenţiat de apariţia 
diverselor publicaţii axate pe acest (sub)domeniu de studiu. Asupra necesităţii 
acestor abordări nu vom insista, întrucât literatura de specialitate cuprinde lucrări 
care conţin deopotrivă referiri la importanţa şi rezultatele analizării meşteşugurilor 
preistorice, fie că avem în vedere studii publicate în România1 sau la nivel 
internaţional.  

În acest cadru, demersul de faţă îşi propune reinterpretarea şi (re)analizarea 
unor artefacte utilizate la producerea şi prelucrarea textilelor în epoca bronzului 
provenind din situl arheologic de la Cavadineşti, jud. Galaţi. Obiectele vizate se 
află în custodia Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” din Galaţi (MIPPGL). Stadiul 
publicării cercetărilor din staţiunea arheologică menţionată (informaţii incorecte, 
incomplete, inexistente) comparative cu realitatea fac necesară, din punctual de 
vedere al autorilor, reconsiderarea unor artefacte, în lumina noilor cercetări şi 
abordări privind textilele preistorice.  
 
Localizare 

 
Situl arheologic Cavadinești – „Râpa Glodului” este situat în N-E actualului 

județ Galați, aproape de râul Prut. Stațiunea arheologică se află pe teritoriul com. 
Cavadinești, la aproximativ 4 km. S-V de satul omonim (Fig. 1), și este străbătută 
transversal de către pârâul Glodului, a cărui direcție de curgere este NV-SE. Albia 
pârâului (și implicit zona sitului) este încadrată în zona de interes a prezentului 
demers de dealurile Gornașului (stânga) și Chicerii (dreapta)2. Situarea sitului în 
această zonă reprezintă un factor de risc pentru vestigiile aflate aici, datorită 

                                                           
1 Amintim aici lucrarea D-nei Carmen Marian (Marian 2009), dar şi articolele semnate de 
cercetătoarea Paula Mazăre (Mazăre 2010, 2011, 2012, 2013). 
2 Ion T. Dragomir, Săpăturile arheologice de la Cavadineşti (r. Bereşti, reg. Galaţi), în 
„MCA”, 1959, VI, p. 453. 
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surpării cu 1-1,5 m. pe an a malurilor râpei3, prezenței unui curs de apă și a 
fenomenelor meteorologice extreme, după cum vom vedea. 
 
Istoricul cercetărilor 
 

Stațiunea arheologică de la Cavadinești a fost identificată și introdusă în 
circuitul științific încă din 1939 de către Mircea Petrescu-Dîmbovița în urma unor 
cercetări de suprafață. Cu toate acestea, cercetări propriu-zise au fost efectuate 
începând cu anul 1957 de către un colectiv format din specialiști ai Muzeului 
Regional de Istorie din Galați, sub forma unor cercetări preventive. Acestea au fost 
efectuate în baza cercetărilor de suprafață întreprinse de colectiv, când s-au 
constatat riscurile la care situl este expus datorită poziționării geografice și a 
fenomenelor meteorologice extreme, și au vizat salvarea vestigiilor, precum și 
cercetarea și înregistrarea stratigrafiei sitului4. Încă din faza incipientă s-a constatat 
că obiectivul conține o locuire de tip „cenușar”, iar materialul arheologic este 
bogat sub aspect cantitativ.  

Săpăturile s-au desfășurat între anii 1957-1958, prin trasarea a patru unități 
de cercetare, numerotate 1-4 (1-1957 iar 2, 3, 4-1958). Rezultatele primei cercetări 
au fost publicate în 1959, iar situația stratigrafică a relevat prezența a două nivele 
de depunere atribuite culturii Noua (Fig. 2)5. Cea de-a doua campanie este 
reprezentată de o intensificare a cercetării, prin deschiderea secțiunilor 2, 3 și 4, 
trasate paralel sau perpendicular față de cea anterioară (Fig. 3)6.  

În anul 2013 a fost demarată o nouă campanie de cercetări arheologice, 
datorită necesităţii de a delimita şi include situl arheologic în Planul Urbanistic 
General al localităţii Cavadineşti. Totodată, colectivul, format din arheologii Costel 
Ilie (MIPPGL) și Paul Ciobotaru (MMT), a considerat necesară verificarea stării de 
conservare a staţiunii arheologice, deoarece, după cum am menţionat, factorii 
naturali sunt nefavorabili în zonă în acest sens. 

Astfel, au fost trasate şi cercetate două sondaje, denumite secţiunea S I şi 
caseta Cas. 1, la SSV de zona cercetată anterior (Fig. 4).  

Secţiunea S I a avut dimensiunile de 10/2 m, orientată NV-SE şi a fost 
amplasată la circa 100 de m de cercetările anterioare. Săpăturile au scos la iveală 
două posibile locuinţe şi o groapă menajeră. A doua unitate de cercetare a fost 
trasată pe malul drept al pârâului Oarba, la aproximativ 60 m SV de cercetările 
efectuate în 1957-1958 de I. T. Dragomir. În caseta cercetată nu au fost identificate 
complexe arheologice, însă au fost prelevate câteva fragmente ceramice specifice 
secolelor VII-X p. Chr. şi resturi osteologice. 

                                                           
3 Idem, Săpăturile arheologice de la Cavadineşti, în „MCA”, 1960, VII, p. 151. 
4 Idem, Săpăturile arheologice de la Cavadineşti (r. Bereşti, reg. Galaţi), în „MCA”, 1959, 
VI, p. 453. 
5 Ibidem, fig.1. 
6 Idem, Săpăturile arheologice de la Cavadineşti, în „MCA”, 1960, VII, pp.151-162, fig.1. 
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Cercetările efectuate în 2013 au confirmat observaţiile stratigrafice 
anterioare şi totodată au oferit noi date privind aria de întindere a sitului. 
Menţionăm că în această campanie arheologică nu au fost identificate artefacte din 
categoria celor vizate de prezenta abordare. 

În urma cercetărilor, s-a constatat prezenţa a două categorii de vestigii, unele 
datate în sec. III-IV p. Chr, iar altele în perioada de final a epocii bronzului şi cea 
de început a epocii fierului (Fig. 3).  

*** 
Dintre artefactele identificate la Cavadineşti, prezentul demers vizează acele 

“small finds” utilizate pentru producerea şi prelucrarea materiilor textile atribuite 
epocii bronzului. Publicarea respectivelor artefacte a fost realizată selectiv, însă 
prezenţa acestora în colecţiile MIPPGL, precum şi accesul la materialele 
arheologice înlesnit de personalul de specialitate de aici fac posibilă (şi necesară) 
reinterpretarea şi republicarea descoperirilor menţionate.  

Aşadar, în staţiunea arheologică menţionată au fost identificate zece 
artefacte utilizate în diverse faze ale lanţului operator al prelucrării fibrelor şi 
producerii textilelor atribuite epocii bronzului, dintre care două fusaiole ceramice 
fragmentare, una din ceramică, neperforată, trei fusaiole ceramice întregi, un ac din 
os prelucrat, unul realizat din bronz şi un obiect pentru lisare.  

Un alt obiect descoperit la Cavadineşti care ne-a atras atenţia este 
reprezentat de un nasture din os prelucrat, ce poate furniza, prin dimensiunile 
diametrului maxim al perforaţiilor, date privind grosimea firului utilizat pentru 
ataşarea acestuia pe materii textile. Totodată, artefactul în cauză reprezintă singurul 
obiect identificat şi publicat în stadiul actual al cercetărilor în arealul dintre Carpaţi 
şi râul Prut, dar şi în întregul spaţiu actual românesc. 

Fusaiolele descoperite la Cavadineşti atestă în primul rând prezenţa 
practicării torsului de către comunitatea de tip Noua de aici, dar furnizează şi date 
cu privire la unele caracteristici ale tipului de fir la a cărui obţinere au fost utilizate, 
reprezentând şi un indiciu indirect al practicării ţesutului7. Totodată, oferă date 
privind manifestările spirituale ale comunităţilor epocii bronzului care au locuit 
aici, prin maniera în care artefactele au fost decorate8.  

Cele două fusaiole fragmentare, realizate din lut ars, au unele dimensiuni 
nemăsurabile. Totuşi una dintre acestea are formă rectangulară şi înălţimea maximă 
de 11 mm (Fig. 5-6), iar a doua are formă sferică, diametrul maxim al perforaţiei de 
10 mm, diametrul maxim de 45 mm şi înălţimea maximă de 33 mm (Fig. 7-8). 
Artefactele nu sunt decorate, şi sunt realizate din pastă fină.  

                                                           
7 Paula Mazăre, Definirea şi clasificarea artefactelor preistorice destinate torsului: 
fusaiolele, „Terra Sebus”, 4, 2012, p. 103. 
8 Menţionăm că pentru (re)publicarea acestor artefacte, la baza criteriilor de interpretare stă 
modelul propus de Paula Mazăre (Definirea şi clasificarea artefactelor preistorice 
destinate torsului: fusaiolele, „Terra Sebus”, 4, 2012, p. 103-131), deoarece, pe lângă faptul 
că reprezintă una dintre puţinele abordări de acest tip din literatura de specialitate din 
România, îl considerăm complet şi adaptat situaţiei la care ne referim. 
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Din categoria fusaiolelor descoperite la Cavadineşti, un caz aparte asupra 
căruia dorim să atragem atenţia este reprezentat de un artefact considerat de autorul 
cercetării ca fiind obiect de podoabă9, iar inventarul instituţiei în care se află îl 
menţionează ca fiind amuletă. Totuşi, prin prisma faptului că piesa are toate 
caracteristicile care fac posibilă încadrarea acesteia în clasa artefactelor utilizate la 
prelucrarea fibrelor10, o încadrăm în categoria fusaiolelor (Fig. 9). Masa 
artefactului este de 12,4 g, diametrul perforaţiei de 5 mm, diametrul maxim al 
piesei 31 mm, iar înălţimea maximă este de 16 mm. Obiectul avut în vedere nu este 
decorat, iar starea de conservare proastă, fapt ce poate fi pus pe seama arderii 
destul de slabe a ceramicii din care este confecţionat. 

Tot în categoria fusaiolelor am încadrat şi un artefact a cărui utilitate nu a 
fost identificată de către I.T. Dragomir. Acesta este realizat din lut ars, are 
greutatea de 62,2 g, diametrul maxim de 61 mm, iar înălţimea maximă de 18 mm. 
Forma în profil a artefactului este biconvexă, iar cea a feţelor circulară. Datorită 
acestor caracteristici, a dimensiunilor, precum şi a faptului că, pe una din feţe, în 
zona centrală, există urme ale încercării de a perfora artefactul, îl considerăm 
fusaiolă (Fig. 10-11). 

Ultimele două fusaiole atribuite culturii Noua, descoperite, publicate şi 
păstrate de la Cavadineşti diferă prin dimensiuni şi formă. Una dintre acestea, uşor 
deteriorată la descoperire, are 62,9 g, diametrul perforaţiei de 11 mm, diametrul 
maxim de 46 mm şi înălţimea de 29 mm. Acest artefact nu a fost publicat ca atare, 
ci menţionat de autorul descoperirii, dar este luat în considerare în lucrarea de faţă 
datorită similitudinilor pe care le prezintă cu descrierea din raportul săpăturii, cât şi 
datorită menţiunilor din registrul de inventar al MIPPGL.  

Cealaltă fusaiolă este reprezentată de un artefact decorat. Forma acestuia 
este sferică (elipsoidală), uşor turtită, şi este decorată în zona mediană prin linii 
incizate dispuse în zig-zag. Totodată, pe una din feţe, în jurul perforaţiei se 
regăsesc patru împunsături incizate, dispuse relativ simetric. Masa piesei este de 
11,6 g, diametrul perforaţiei de 7 mm, diametrul maxim de 27 mm, iar înălţimea 
maximă de 20 mm. Menţionăm că I.T. Dragomir a publicat artefactul ca având 
diametrul de 24 mm11, însă diametrul maxim al piesei este de 27 mm. Deşi studiile 
de specialitate arată că decorul prezent pe fusaiole poate indica direcţia de rotire a 
acestor obiecte, în cazul de faţă nu credem că acest tip de observaţii pot fi 
efectuate. 

În stadiul actual al cercetărilor, atât pentru spaţiul dintre Carpaţii Orientali şi 
Prut, dar şi pentru arealul românesc, a fost descoperit la Cavadineşti un obiect unic. 
Este vorba despre un artefact menţionat de autorul descoperirii ca lisuar, utilizat 
probabil la netezirea firelor, posibil şi a fâşiilor de piele (Fig. 15-16) . Datorită 

                                                           
9 Ion T. Dragomir, op.cit., 152 
10 Paula Mazăre, op. cit., p.109, tabelul 1. 
11 Ion T. Dragomir, Săpăturile arheologice de la Cavadineşti (r. Bereşti, reg. Galaţi), în 
„MCA”, 1959, VI, 456, Fig. 2/4 
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faptului că lexemul utilizat de cercetătorul gălăţean nu se regăseşte în “Dicţionarul 
explicativ al limbii române”, propunem sintagma obiect pentru finisarea firelor.  

Acele pentru cusut utilizate de comunităţile Noua, descoperite la 
Cavadineşti sunt în număr de trei. Două dintre acestea sunt confecţionate din os 
prelucrat, iar unul din bronz. Artefactele au dimensiuni diferite (Fig. 17-22), şi doar 
unul este păstrat în întregime. În cazul acestuia din urmă, diametrul perforaţiei este 
de 3 mm, ceea ce demonstrează că firul pentru coasere utilizat împreună cu acul nu 
putea avea o grosime mai mare. Celălalt ac din os nu este perforat, însă considerăm 
că nu poate fi pusă la îndoială încadrarea artefactului în această categorie, iar 
motivele pentru care perforarea obiectului a fost abandonată la un moment dat sunt 
ipotetice.  

Acul din bronz se regăseşte într-o stare avansată de fragmentare faţă de 
situaţia ce reiese din raporul de săpătură, iar dimensiunile reale ale artefactului nu 
se pot măsura, deoarece şi în cadrul publicării, şi în momentul analizării, artefactul 
era curbat pe mai multe segmente din lungimea sa (Fig. 21-22).  

Nasturele din os descoperit în 1958 la Cavadineşti (Fig. 23-24) reprezintă un 
artefact a cărui frecvenţă este relativ scăzută în cadrul descoperirilor de epoca 
bronzului în spaţiul est-carpatic. Prezenţa obiectului indică deopotrivă preocupările 
comunităţilor Noua pentru prelucrarea materiilor dure animale, precum şi pentru 
prelucrarea materiilor textile şi realizarea obiectelor vestimentare. Maniera 
deosebită în care nasturele este decorat arată caracterul special atât al artefactului în 
cauză, cât şi a piesei vestimentare căruia îi era ataşat.  

În contextul celor prezentate, putem afirma fără îndoială că, la Cavadineşti, 
în perioada târzie a epocii bronzului, comunităţile culturii Noua practicau 
prelucrarea fibrelor şi a materiilor textile. Dintre artefactele implicate în diverse 
etape ale lanţului tehnologic al producerii şi prelucrării textilelor preistorice lipsesc 
greutăţile utilizate la războiul de ţesut. Totuşi, acest fapt nu este ieşit din comun, în 
măsura în care descoperirea şi publicarea greutăţilor nu subsumează numeroase 
cazuri în literatura de specialitate românească12. Descoperirile relativ puţine de 
greutăţi se pot explica fie prin stadiul actual al cercetărilor, fie prin posibilitatea ca 
aceste obiecte să fi fost confecţionate din materiale perisabile. Nu putem exclude 
probabilitatea ca, în segmentul cronologic şi în arealul vizat, comunităţile să fi 
utilizat instalaţii de ţesere care să nu fi necesitat tensionarea firelor cu ajutorul 
greutăţilor. O altă ipoteză cu privire la lipsa greutăţilor pentru războiul de ţesut de 
la Cavadineşti poate fi oferită de datele arheologice care relevă caracterul sezonier 
al aşezării de aici13. Nu poate fi negată probabilitatea ca în zonă să se fi realizat 
doar prelucrarea primară a fibrelor, iar ulterior acestea să fi fost ţesute într-o 
aşezare permanentă sau mai dezvoltată a comunităţilor Noua din zonă.  

O analiză a materialului faunistic descoperit la Cavadineşti în prima 
campanie de cercetări relevă faptul că membrii comunităţii de aici creşteau, dintre 
                                                           
12 Dănuţ Prisecaru, Meşteşuguri casnice în epoca bronzului pe teritoriul României. 
Prelucrarea materiilor textile, „Corviniana”, XIII, p. 121 
13 Ion T. Dragomir, Săpăturile arheologice de la Cavadineşti, în „MCA”, 1960, VII, p. 157. 
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mamiferele domestice, în principal taurine. Totuşi, deşi mai puţin numeroase, au 
fost identificate şi resturi osteologice aparţinând cornutelor mici, în special 
ovinelor14. În urma studiului s-a ajuns la concluzia că indivizii acestei specii erau 
sacrificaţi după ce atinseseră maturitatea, sau chiar mult după aceea. În baza 
acestor date, este, credem, evident că membrii comunităţii creşteau ovinele pentru 
alimentaţie, dar şi pentru lână.  

 
*** 

 
În stadiul actual al cercetării, în privinţa prelucrării fibrelor, a producerii şi 

prelucrării de materii textile, artefactele descoperite la Cavadineşti atestă aceste 
ocupaţii pentru comunităţile culturii Noua ce şi-au desfăşurat activităţile cotidiene 
în această staţiune arheologică. Totodată, materialul faunistic descoperit relevă 
faptul că, deşi nu se poate nega utilizarea fibrelor vegetale, este sigur că membrii 
comunităţii foloseau fibrele animale pentru producerea textilelor.  

Analiza artefactelor utilizate la prelucrarea fibrelor şi producerea/prelucrarea 
textilelor descoperite în întreg spaţiul dintre Carpaţii Orientali şi Prut, prin 
înregistrarea, într-o primă fază, a caracteristicilor şi dimensiunilor obiectelor 
descoperite, publicate şi păstrate în diverse muzee este încă în lucru15. Finalizarea 
acesteia va oferi informaţii privind preferinţele comunităţilor epocii bronzului 
pentru un anumite tipuri de artefacte; sperăm că datele obţinute vor contribui la 
întregirea unei perspective privind meşteşugurile menţionate în arealul vizat, prin 
care să se clarifice materiile prime utilizate cu precădere, tipurile de fir obţinute, 
ţeserea acestora şi prelucrarea textilelor obţinute.  

Republicarea pe această cale a celor descoperite la Cavadineşti şi găzduite 
de MIPPGL nu poate avea decât un caracter benefic. Conştienţi de faptul că acest 
tip de demers poate oricând fi îmbunătăţit, încercăm totuşi pe această cale să 
oferim un model de publicare privind situaţia şi starea acestor artefacte de mici 
dimensiuni.  
 

                                                           
14 Sergiu Haimovici, Studiul paleofaunei de cultură “Noua”, descoperită în staţiunea de la 
Cavadineşti (Jud. Galaţi), „Carpica”, 15, 1983, p. 100. 
15 Înregistrarea acestei categorii de artefacte este realizată de Dănuţ Prisecaru în cadrul 
programului de studii doctorale desfăşurat în cadrul Facultăţii de Istorie, Universitatea „Al. 
I. Cuza” din Iaşi. Mulţumim pe această cale tuturor colegilor din instituţiile muzeale din 
judeţele Suceava, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Bacău, Vaslui şi Galaţi pentru sprijinul acordat în 
privinţa identificării şi studierii materialelor arheologice. 
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Fig. 1 Situl arheologic Cavadineşti, jud. Galaţi 
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Fig. 2. Planul şi profilul cercetărilor din 1957 - S1 (I.T. Dragomir, Săpăturile 
arheologice de la Cavadineşti (r. Bereşti, reg. Galaţi), în „MCA”, VI, Fig.1) 

 

 
 

Fig. 3. Planul cercetărilor arheologice - Cavadineşti – Râpa Glodului. (I.T. 
Dragomir, Săpăturile arheologice de la Cavadineşti, în „MCA”, VII, Fig.1) 
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Fig. 4. -  Situl arheologic „Râpa Glodului”, Cavadineşti, jud. Galaţi.  
a. Platoul pe care se află situl arheologic.  

b. Zona în care au fost efectuate cercetări în anii 1957-1958.  
c. Punctul în care a fost cercetată secţiunea S1/2013.  
d. Amplasamentul casetei Cas1/2013 (foto C. Ilie) 
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Repertoriul descoperirilor de obiecte utilizate la prelucrarea fibrelor, 

obţinerea textilelor şi prelucrarea acestora, din situl arheologic  
Cavadineşti-Râpa Glodului, jud. Galaţi 

 
a. Artefact 
b. Materie primă 
c. Anul descoperirii 
d. Contextul arheologic al descoperirii 
e. Masa artefactului 
f. Diametrul perforaţiei 
g. Dimensiunile artefactului 
h. Deţinător şi număr de inventar 
i. Bibliografie şi ilustraţie publicată 
j. Alte observaţii 
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Fig. 5 
a. Fusaiolă 
b. Lut ars 
c. 1958 
d. Nivel de locuire conţinând urme de arsură, podine, vetre. Contextul exact nu este 
menţionat de autorul descoperirii, însă obiectul a fost prelevat în mod cert din zona 
Cenuşarul I.   
e. 8,4 g. 
f. 11 mm. 
g. Ø max nemăsurabil, H max. =21 mm. 
h. MIPPGL, 7030. 
i. I.T. Dragomir, Săpăturile arheologice de la Cavadineşti, în „MCA”, VII, p. 152, 
fig. 2/2  
j. Autorul descoperirii a publicat artefactul ca având 46 mm în diametru. Starea 
fragmentară a obiectului face imposibilă măsurarea exactă a diametrului maxim. 
 

 
 

Fig. 6 
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Fig. 7 
a. Fusaiolă 
b. Lut ars 
c. 1958 
d. Nivel de locuire conţinând urme de arsură, podine, vetre. S3, □1▼1 m. (vezi fig. 
4) zona Cenuşarul I.  
e. 14,3 g. 
f. 10 mm. 
g. Ø max.=45 mm., H max.=33 mm. 
h. MIPPGL, 7030. 
i. I.T. Dragomir, Săpăturile arheologice de la Cavadineşti, în „MCA”, VII, p. 152, 
fig. 2/1 
j. – 

 
 

Fig. 8 
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Fig. 9 
a. Fusaiolă 
b. Lut ars 
c. 1958 
d. Nivel de locuire conţinând urme de arsură, podine, vetre. Contextul exact nu este 
menţionat de autorul descoperirii, însă obiectul a fost prelevat în mod cert din zona 
Cenuşarul I, ▼1,30 m.  
e. 12,4 g. 
f. 5 mm. 
g Ø max.=31 mm., H max.=16 mm. 
h. MIPPGL, 4644 
i. I.T. Dragomir, Săpăturile arheologice de la Cavadineşti, în „MCA”, VII, p. 152? 
j. În raportul de cercetare este menţionat “un mic disc cu orificiu central probabil 
pentru agăţat, folosit ca obiect de podoabă”16. Prin prisma caracteristicilor 
artefactului şi a recentelor studii care definesc aceste obiecte îl considerăm 
fusaiolă17.  

                                                           
16 I.T. Dragomir, Săpăturile arheologice de la Cavadineşti, în „MCA”, VII, p. 152? 
17 P. Mazăre, Definirea şi clasificarea artefactelor preistorice destinate torsului: fusaiolele, 
„Terra Sebus”, 4, p. 109, Tabelul 1. 
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Fig. 10 
a. Fusaiolă  
b. Lut ars 
c. 1957 
d. Nivel de locuire conţinând urme de arsură, podine, vetre. S1, ▼ 0,80 m.  
e. 62,2 g. 
f. - 
g. Ø max. =61 mm., H max.=18 mm. 
h. MIPPGL, 4638. 
i. I.T. Dragomir, Săpăturile arheologice de la Cavadineşti (r. Bereşti, reg. Galaţi), 
în „MCA”, VI, p. 456-457, Fig. 3/6  
j. Autorul publică artefactul ca fiind neidentificabil: “În nivelul II de locuire al 
aşezării, am găsit pe traseul şanţului 1, aproximativ la 0,80 m, şase obiecte de lut 
ars, de forma ouşoarelor de cocs (biconvexe), de culoare cărămiziu-gălbuie, ale 
căror dimensiuni variază între 0,06 -0,08 m diametru şi 0,03 -0,04 m grosime (fig. 
3/5). Printre ele figurează una foarte plată avînd grosimea de 0,015 m (fig. 3/6). 
Semnificaţia sau utilitatea acestor obiecte nu ne este cunoscută.” 18 
Datorită caracteristicilor  şi dimensiunilor obiectului, precum şi a urmelor ce relevă 
încercarea de a-l perfora în zona centrală, îl considerăm fusaiolă.  

 
Fig. 11 

                                                           
18 I.T. Dragomir, Săpăturile arheologice de la Cavadineşti (r. Bereşti, reg. Galaţi), în 
„MCA”, VI, p. 456-457. 
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Fig. 12 
a. Fusaiolă 
b. Lut ars 
c. 1957 
d. Nivel de locuire conţinând urme de arsură, podine, vetre. S1, nivelul 1. 
e. 62,9 g. 
f. 11 mm. 
g. Ø max. =46 mm., H max.=29 mm. 
h. MIPPGL, 4635. 
i. I.T. Dragomir, Săpăturile arheologice de la Cavadineşti (r. Bereşti, reg. Galaţi), 
în „MCA”, VI, p. 456? 
j. Este posibil ca artefactul să fie cel menţionat de autorul descoperirii, însă datele 
ce ne parvin sunt vagi : “Printre uneltele de lut ars se numără două fusaiole de 
culoare cenuşie. Una din ele, de formă sferoidal-turtită, mult mai mică decît prima, 
are brâul ornamentat printr-o linie incizată în zig-zag, iar faţa superioară cu patru 
împunsături, dispuse simetric în jurul orificiului (fig. 2/4 ).”19. Obiectul a fost uşor 
deteriorat la descoperire, însă am considerat că starea artefactului nu influenţează 
decisiv masa acestuia. 

                                                           
19 I.T. Dragomir, Săpăturile arheologice de la Cavadineşti (r. Bereşti, reg. Galaţi), în 
„MCA”, VI, p. 456. 
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Fig. 13 
a. Fusaiolă 
b. Lut ars. 
c. 1957 
d. Nivel de locuire conţinând urme de arsură, podine, vetre. S1, nivelul 1. 
e. 11,6 g. 
f. 7 mm. 
g. Ø max. =27 mm., H max.=20 mm. 
h. MIPPGL, 4635 
i. I.T. Dragomir, Săpăturile arheologice de la Cavadineşti (r. Bereşti, reg. Galaţi), 
în „MCA”, VI, p. 456, Fig. 2/4.  
j. Artefactul are diametrul maxim diferit faţă de cel publicat. 
 

 
 

Fig. 14 
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Fig. 15 
a. Lisuar 
b. Os prelucrat 
c. 1958 
d. Nivel de locuire conţinând urme de arsură, podine, vetre. S4, □2,▼1,7 m. (vezi 
fig. 4) zona Cenuşarul I. 
e. 7,5 g. 
f. 5 mm. 
g. L x l x H= 54 x 15 x 13 mm. 
h. MIPPGL, 4647 
i. I.T. Dragomir, Săpăturile arheologice de la Cavadineşti, în „MCA”, VII, p. 154, 
Fig. 2/9 
j. - 
 

 
 

Fig. 16 
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Fig. 17 
a. Ac 
b. Os prelucrat 
c. 1958 
d. Nivel de locuire conţinând urme de arsură, podine, vetre. Contextul exact nu este 
menţionat de autorul descoperirii, însă obiectul a fost prelevat în mod cert din zona 
Cenuşarul I.   
e. 3,2 g. 
f. 3 mm. 
g. Ø max.=10 mm., L=77 mm. 
h. MIPPGL, 4644. 
i. I.T. Dragomir, Săpăturile arheologice de la Cavadineşti, în „MCA”, VII, p. 154, 
Fig. 2/4  
j. - 
 

 
 

Fig. 18 
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Fig. 19 
a. Ac 
b. Os prelucrat 
c. 1957 
d. Nivel de locuire conţinând urme de arsură, podine, vetre. S1, nivelul 1. 
e. 2,8 g. 
f. - 
g. Lxl = 92X6 mm. 
h. MIPPGL, 4629. 
i. I.T. Dragomir, Săpăturile arheologice de la Cavadineşti (r. Bereşti, reg. Galaţi), 
în „MCA”, VI, p. 549, Fig. 2/1 
j. Obiectul nu este perforat, însă este în mod cert un ac. 

 
 

Fig. 20 
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Fig. 21 
a. Ac 
b. Bronz 
c. 1958 
d. Nivel de locuire conţinând urme de arsură, podine, vetre. Contextul exact nu este 
menţionat de autorul descoperirii, însă obiectul a fost prelevat în mod cert din zona 
Cenuşarul I.   
e. 1,3 g. 
f. - 
g. 45 mm.  
h. MIPPGL, 4670 
i. I.T. Dragomir, Săpăturile arheologice de la Cavadineşti, în „MCA”, VII, p. 155, 
Fig. 3/2  
j. Obiect păstrat în stare fragmentară. Lungimea reală a artefactului nu poate fi 
măsurată datorită curburii. 
 

 
 

Fig. 22. 
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Fig.23 
 
a. Nasture 
b. Os 
c. 1958 
d. Nivel de locuire conţinând urme de arsură, podine, vetre. Contextul exact nu este 
menţionat de autorul descoperirii, însă obiectul a fost prelevat în mod cert din zona 
Cenuşarul I.   
e. 5,5 g 
f. 4 mm 
g. Ø max.=30 mm., H max. 9 mm. 
h. MIPPGL, 4651 
i. I.T. Dragomir, Săpăturile arheologice de la Cavadineşti, în „MCA”, VII, p.154, 
Fig. 2/8 
j. „Nasture de formă lenticulară convex-concavă. Suprafaţa exterioară este 
ornamentată prin şase cercuri concentrice incizate spremargine, împreunate două 
câte două prin linii ce pornesc ca nişte raze din partea centrală a nasturelui, 
realizîndu-se astfel un decor perfect simetric. Partea inferioară fiind concavă, 
ascunde tortiţa nasturelui20.” Forma perforaţiei este similară cu cea a artefactului -  

. 

 
Fig. 24 

 
                                                           
20 Ion T. Dragomir, Săpăturile arheologice de la Cavadineşti, în „MCA”, VII, p. 154. 
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Abrevieri 
 
AUA - „Annales Universitatis Apulensis. Series Historica” Universitatea  
„1 Decembrie 1918”, Alba Iulia. 
Corviniana - „Corviniana. Acta Musei Corvinensis”, Hunedoara. 
MCA  - „Materiale şi cercetări arheologice”, Bucureşti. 
MIPPGL    - Muzeului de Istorie “Paul Păltănea”, Galaţi. 
MMT - Muzeul Mixt Tecuci 
Terra Sebus  - „Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis”, Muzeul Municipal „Ioan 
Raica”, Sebeş. 
 


