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FUSAÏOLES DE DINOGETIA-GARVĂN 

 
Cet article est un des résultats du réaménagement du dépôt de matériaux archéologiques du site de 

Dinogetia-Garvăn. Le travail porte sur les 114 fusaïoles découvertes durant les fouilles des années 1963–
1981. La plupart des pièces remonte à l’époque médiévale et confirme l’observation que le tissage était 
une des principales industries domestiques des habitants de la forteresse médiévale de Dinogetia. 

Si on envisage la matière qui a servie pour leur fabrication, les fusaïoles peuvent être divisées en 
trois catégories (en schiste, en terre cuite et réutilisant des fragments céramiques ou tégulaires). Chacune 
de ces catégories a été sous-divisée en fonction de la forme. Le décor des fusaïoles comprend deux types 
principaux : ornemental (réalisé soit par l’incision dans la surface avec des motifs décoratifs, soit par 
teinture) ou avec des lettres ou signes incisés. 
 
Mots clef: Dinogetia, fusaïoles, X–XIIèmes siècles. 
Cuvinte cheie: Dinogetia, fusaiole, secolele X–XII. 
 

 
Săpăturile arheologice desfăşurate de-a 

lungul timpului în cetatea romano-bizantină 
şi în aşezarea medievală timpurie de la 
Dinogetia-Garvăn 1  au scos la lumină un 
volum impresionant de material arheologic, 
din care o categorie foarte numeroasă o 
reprezintă fusaiolele. O parte dintre acestea 
au fost publicate în monografia dedicată 
aşezării medievale timpurii, apărută în anul 
19672

n 
săpătu

                                                

. 
În toamna anului 2007, în urma 

reorganizării depozitului de materiale 
arheologice din cadrul bazei sitului 
Dinogetia-Garvăn, au fost inventariate un 
număr de 114 fusaiole, provenind di

rile desfăşurate între anii 1963–1981. 

 

Singurele indicii care s-au 
mai p

respectivă4 — singurele care mai erau lizibile 

1  Mulţumim şi pe această cale d-lui. Prof. Dr. Al. 
Barnea, responsabilul ştiinţific al şantierului Dinogetia-
Garvăn, pentru punerea la dispoziţie, spre publicare, a 
materialului. 
2 Vezi Ştefan et alii 1967, 98–122 şi bibliografia. 

Datorită condiţiilor improprii de 
depozitare şi a lipsei caietelor de inventar, 
foarte multe informaţii cu privire la 
provenienţa materialelor din depozit au fost 
definitiv pierdute. 

ăstrat în acest sens, sunt conţinute în 
marcajul pieselor. 

Marcajul 3  conţine următoarele 
elemente: sigla şantierului (DIN), campania, 
secţiunea, caroul/zona, adâncimea. Unele 
marcaje sunt parţial sau total ilizibile. Pentru 
piesele care nu aveau marcaj şi care au fost 
găsite în aceeaşi ladă împreună cu alte 
pachete foarte deteriorate, din ani diferiţi, am 
folosit indicaţiile existente pe lada 

                                                 
3 Marcajul este realizat în anii în care au fost făcute şi 
săpăturile, sau cei imediat următori, cuprinzând, de cele 
mai multe ori, singurele indicaţii pe care le avem 

e au supravieţuit condiţiilor de depozitare, 

referitoare la provenienţa pieselor, inclusiv cele 
stratigrafice, de la caz la caz. 
4 Etichetele lăzilor au fost, în unele cazuri, singurele 
indicaţii car
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ssim. O serie 
de pie

a urmând a fi 
continuată în anii următori. 

 au fost 
confe

ă material, au fost stabilite trei 
catego

ate din fragmente 
ceram

r cele trei categorii mai sus 
menţi

mai multe 
subca

 steatitic 
vânăt,

multe dintre aceste 
fusaio

— şi au fost notate, prin convenţie, cu cel mai 
timpuriu şi cel mai târziu an de săpătură care 
se găsea pe eticheta lăzii şi cu pa

se purtau deja marcajul „passim”. 
În urma acestei acţiuni de reorganizare, 

desfăşurată în campania din 2007, au fost 
inventariate şi înregistrate aproximativ o 
treime din materialele existente în depozitul 
bazei arheologice, acţiune

 
Tipologie: 
În urma studierii pieselor, s-a putut face 

o catalogare după materialul din care
cţionate precum şi după formă. 
Dup
rii: 
1. fusaiole din şist 
2. fusaiole din lut ars 
3. fusaiole prelucr
ice şi/sau tegulare. 
Spre deosebire de fusaiolele deja 

publicate în monografia aşezării, care conţin 
şi piese de plumb şi de os, între cele 114 
fusaiole care fac obiectul acestui articol, se 
regăsesc doa

onate. 
Fiecare categorie de material a fost 

împărţită, la rândul ei, în 
tegorii, în funcţie de formă. 
1. Fusaiole din şist (51 piese) 
Acestea sunt realizate din şist
 roz, gri, roşiatic sau maroniu. 
Am putut identifica cinci categorii: 
a. elipsoidale (pl. I/1–19) — au o formă 

uşor aplatizată, cu marginile exterioare 
rotunjite; părţile superioară şi inferioară sunt 
tăiate relativ drept şi au diametrul mai mic 
decât diametrul maxim, descriind în secţiune 
un oval teşit sau un dreptunghi cu colţurile 
rotunjite; datorită materialului relativ dur din 
care sunt confecţionate, 

le sunt asimetrice. 
                                                                     
dar, de cele mai multe ori, nu conţin decât anul 
campaniei. 

b. bitronconice (pl. II/20–35) — în 
secţiune apar ca două trapeze lipite la baza 
mare; marginile exterioare pot fi ascuţite sau 
uşor rotunjite, iar părţile superioare sunt 
tăiate drept sau înclinate înspre interiorul 
orific

 de trapez mai mult sau mai 
puţin 

aproximativ egal cu diametrul 
maxim

categoriile de mai sus, din cauza stării de 
conse  prea mici 
pentru

ul ca au fost lucrate la roată sau, în 
orice 

 
lipite la baza mare, iar părţile superioară şi 

                                                

iului de fixare a fusului; ca şi cele de 
formă ovală şi acestea sunt în mare parte 
asimetrice. 

c. tronconice (pl. III/36–39) — în 
secţiune au formă

regulat. Marginile exterioare sunt uşor 
arcuite, iar părţile superioară şi inferioară 
sunt tăiate drept. 

d. circulare (pl. III/40–47) — au 
secţiunea dreptunghiulară, cu colţurile uşor 
rotunjite, iar părţile superioară şi inferioară au 
diametrul 

; au înălţimea foarte mică faţă de 
diametru, ca formă semănând cu o şaibă 
modernă. 

e. sferice (pl. III/48, 49) — în secţiune 
au formă circulară, diametrul maxim fiind 
aproximativ egal cu înălţimea. 

f. varia — două dintre piese (pl. III/50, 
51) nu au putut fi încadrate în nici una dintre 

rvare precare (fragmente mult
 a putea aproxima forma iniţială). 
 
2. Fusaiole din lut (42 piese) 
Sunt confecţionate din diferite tipuri de 

pastă (de la fină la grosieră), arse oxidant sau 
reducător. Unele piese au urme ce ne pot 
sugera fapt

caz pe un suport cu o rotire regulată, 
deci este posibil să fi fost executate în ateliere 
de olărie5. 

În general, au dimensiuni mult mai 
mari decât cele de şist, lutul ars având o 
densitate mai mică decât cea a şistului. 

a. bitronconice (pl. IV–V/1–27) — 
asemănătoare cu cele de şist, însă mult mai 
masive; în secţiune descriu două trapeze

 
5 Ştefan et alii 1967, 110. 
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inferio

uite iar diametrul părţilor 
superi

 maxim fiind aproximativ 
egal c

elor tronconice; aceasta pare a fi 
lucrat

 lut, fragmentară, pare sa fi avut o 
formă sferică, ea fiind spartă transversal pe 
jumăt

ales fragmentele 
ceramice) nu permite realizarea altor tipuri de 
forme (pl. VII–VIII/1–21). 

biect dur sau prin şlefuire, 
iar la 

anţuri paralele incizate/zgâriate 
transv

zat cu 
unghi

 12; Pl V/15, 22, 24; Pl VI/28). 

re(?) – două piese – (pl. I/14; Pl 
V/33)

uce o asemenea 
şănţuire. În plus, aceste şănţuleţe apar şi la 
fusaiolele din lut, la care este foarte clar că au 
fost in

respectivele campanii s-au săpat numai 

ară sunt fie ascuţite, fie tăiate drept, fie 
înclinate înspre interiorul orificiului. 

b. elipsoidale (pl. VI/28–36) —  au, în 
secţiune, forma unui oval uşor teşit, marginile 
exterioare sunt arc

oară şi inferioară este mai mic decât 
diametrul maxim. 

c. circulare (pl. VI/37–40) — au 
secţiunea de forma unui dreptunghi cu 
colţurile uşor rotunjite şi sunt foarte 
aplatizate, diametrul

u cel al părţilor superioară şi inferioară 
(formă de „şaibă”). 

d. tronconice (pl. VI/41) — o singură 
fusaiolă fragmentară, cu secţiunea 
aproximativ trapezoidală, s-ar putea încadra 
în categoria c

ă cu mâna, deoarece are o formă 
neregulată.  

e. sferice (pl. VI/42) — o singură 
fusaiolă de

 
ate. 
 
3. Fusaiole din fragmente ceramice şi 

tegulare (21 piese) 
Toate fusaiolele confecţionate din 

fragmente ceramice şi tegulare au formă 
circulară (secţiune dreptunghiulară), deoarece 
textura materialului (mai 

 
Decor: 
Se pot distinge trei tipuri de decor: 
a. decor ornamental; decorul poate fi 

realizat la cele de şist prin zgârierea 
suprafeţei cu un o

cele din lut prin incizie în pasta crudă 
sau prin zgâriere. 

a.1. linii/ş
ersal (pl. III/48; pl. IV/2, 5; pl. V/15, 

27; pl. VI/38). 

a.2. linii/şanţuri paralele incizate/zgâriate 
vertical (pl. I/3, 7; pl. VI/37 (decor reali

a). 
a.3. urme de vopsire a suprafeţei (pl. 

IV/7, 9,
b. cu semne/litere zgâriate sau incizate. 
b.1. lite
. 
b.2. semnul crucii – două piese – (pl. 

II/29, 30(?).  
b.3. altele – fără o semnificaţie anume 

– 12 piese – (pl. I/12, 18, 19; pl. II/21, 26, 27, 
30, 34, 35; pl. III/39, 46; pl. VI/40). 

c. şanţuri incizate ce intră în interiorul 
orificiului, care cel mai probabil serveau la 
blocarea firului între fusaiolă şi fus sau pentru 
realizarea unor tipuri de urzeli6 — şapte piese 
— (pl. I/1, 9, 17; pl. II/20; pl. IV/5, 11, 12). 
De remarcat că aceste şanţuri nu pot proveni 
din frecarea îndelungată dintre fir şi orificiul 
fusaiolei, aşa cum consideră unii autori 7 , 
deoarece şistul este un material cu o duritate 
care ar solicita o perioadă de frecare mult 
prea mare pentru a se prod

cizate în pasta crudă. 
 
Datare.  
Datarea s-a făcut, în lipsa altor 

indicaţii, după cum urmează: o singură 
fusaiolă a putut fi datată exact, după indicaţia 
dată pe pachet (pl. VI/40) ca aparţinând 
nivelului 8  atribuit anului 602 9 ; cele 
provenind din săpăturile efectuate în anii 
1963–1967 (12 piese – pl. I/2, 6; pl. II/26; pl. 
III/36, 40, 43, 45; pl. V/24; pl. VI/28; pl. 
VII/4, 9; pl. VIII/16), au fost datate cu 
aproximaţie în secolele X–XII, deoarece în 

                                                 
6 Diaconu, Vâlceanu 1972, 170 şi nota 24. 
7 Diaconu, Vâlceanu 1972, 170. 
8 Pentru detalii legate de stratigrafia sitului Dinogetia, 

rcetărilor de atunci (prof. univ. dr.  Alexandru 

vezi Ştefan et alii 1967. 
9 Dată care nu mai poate fi atât de exactă pe cât credeau 
autorii ce
Barnea) 
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rtă, 
din cauza lipsei detaliilor despre condiţiile 
stratig

nogetia confirmă 
observaţia că ţesutul era unul din principalele 
mesteşuguri ca cuitorilor din 
această aşezare medievală  

ul 
descoperirii), dimensiuni, descriere (denumirea 
piesei, re, formă, material, 
decor) aţiei. 

2,5 cm; fusaiolă 
întreag etrică; şist vânăt; 
prezint

. DIN 66, sub b. 176;  
saiolă 

întreag

                                                

bordeie medievale, datate între secolele X şi 
XII 10 , precum şi pe baza analogiilor cu 
fusaiolele deja publicate în monografie şi a 
marcajului ce conţine indicaţia „b.” 
(bordei)11. Restul pieselor au datare ince

rafice datorate problemelor mai sus 
menţionate. 

 
Articolul de faţă se doreşte o 

completare a capitolului dedicat fusaiolelor 
din monografia cetăţii Dinogetia. Tipologia 
realizată în cadrul monografiei a fost folosită 
şi completată. Numărul mare de fusaiole 
descoperite în situl de la Di

snice ale lo
. 

 
CATALOG12 

 
Descrierea pieselor din catalog s-a făcut 

după cum urmează: condiţii stratigrafice (pe baza 
marcajului de pe piesă, care cuprinde anul şi loc

 stare de conserva
, număr de inventar şi numărul ilustr
 
I. Fusaiole din şist  
1. DIN 6613, ∆/60, □6 E, –0,60 m;  
h max = 1 cm, d max = 
ă; elipsoidală, uşor asim
ă o linie incizată pe muchia şi în interiorul 

orificiului; nr. inv. 6050; pl. I/1. 
2
h max = 1,2 cm, d max = 2,8 cm; fu
ă; elipsoidală; şist roz; nr. inv. 6049; pl. I/2. 
 
3. DIN 66, S I, T 6–7, □1, –0,30 m;  

 
10 Ştefan et alii 1967. 

saiolă 
întreag

7, □3, –0,60 m;  

054; pl. I/5. 
 

;  

 = 2,7 cm; fusaiolă 
întreag

59; pl. I/9. 

 I,  T 6–7, □3, –0,90 m;  
; fusaiolă 

întreag

m;  

întreag

. 
, □4, –0,50 m;  

14. DIN 63–67?15, passim;  

11 Vezi infra, nota 13. 
12 Abrevieri folosite în catalog: h = înălţime, h max = 
înălţime maximă, h p = înălţime păstrată, d = diametru, 
d max = diametru maxim, d p = diametru păstrat. 
13 Abrevieri existente în marcajul pieselor: □ = carou, b. 
= bordei, E = est, S = sud, s = secţiune, N = nord, bas. = 
bazilică (?), T = turn, bis. = bisericuţă (este vorba 
despre bisericuţa bizantină, datată în secolele XII-XIII), 
SVP = sector via principalis, ∆ = neidentificat, probabil 
sectorul D, D = sectorul D, gr.păm. = grămadă pământ. 

h max = 1,2 cm, d max = 2,2 cm; fu
ă; elipsoidală, asimetrică; şist vânăt; 

decorată cu linii verticale incizate; nr. inv. 6048; 
pl. I/3. 

4. DIN 66, S II, T 6–
h max = 1 cm, d max = 2,1 cm; fusaiolă 

întreagă, deteriorată; elipsoidală, uşor asimetrică; 
şist vânăt; nr. inv. 6053; pl. I/4. 

5. DIN 66, passim;  
h max = 1 cm, d max = 2,1 cm; fusaiolă 

întreagă; elipsoidală, asimetrică; şist vânăt; 
puternic arsă secundar; nr. inv. 6

6. DIN 66, sub b. 175, –1,60 m; 
h max = 1,3 cm, d max = 2,4 cm; fusaiolă 

întreagă, uşor ciobită; elipsoidală, uşor asimetrică; 
şist vânăt; nr. inv. 6055; pl. I/6. 

7. DIN 66, ∆/60, □2, –0,80 m;  
h max = 1,3 cm, d max = 2,1 cm; fusaiolă 

întreagă; elipsoidală; şist vânăt; decorată cu linii 
frânte incizate; nr. inv. 6056; pl. I/7. 

8. DIN 66, ∆/60, □6, –0,80 m
h max = 1,7 cm, d max = 2,7 cm; fusaiolă 

întreagă; elipsoidală, asimetrică; şist vânăt; urme 
de ardere secundară; nr. inv. 6058; pl. I/8. 

9. DIN 66, Bas T 6/2 gr;  
h max = 1,2 cm, d max
ă; elipsoidală; şist roz; pe una din părţi trei 

linii iar pe partea opusă două linii incizate pe 
muchia orificiului; nr. inv. 60

10. DIN 66, mal N ?14;  
h max = 1,1 cm, d max = 2 cm; fusaiolă 

întreagă, uşor ciobită; elipsoidală, asimetrică; şist 
vânăt; nr. inv. 6065; pl. I/10. 

11. DIN 66, S
h max = 1,2 cm, d max = 2,3 cm
ă, uşor ciobită (probabil în timpul 

prelucrării); elipsoidală, asimetrică; şist vânăt; nr. 
inv. 6067; pl. I/11. 

12. DIN 66, bas T, 6/2, –1,60 
h max = 1,3 cm, d max = 2,5 cm; fusaiolă 
ă; elipsoidală; şist roşiatic; prezintă două 

grupuri de câte două liniuţe incizate fără 
semnificaţie; nr. inv. 6087; pl. I/12

13. DIN 66 (14 IX), S3 T 6–7
h max = 1,5 cm, d max = 2,3 cm; fusaiolă 

întreagă; ovală; şist roşiatic; prezintă depuneri 
calcaroase; nr. inv. 6086; pl. I/13. 

                                                 
14 Ilizibil. 
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ă; elipsoidală; şist cu irizaţii maronii, roşii 
şi neg  litera N sau Z incizată 
precum

 bis;  
7 cm; fusaiolă 

întreag

3–67 ?16, passim;  
 fusaiolă 

întreag

impul 
prelucr asimetrică; şist vânăt; se 
observ

 1,4 cm, d max = 2,6 cm; fusaiolă 
întreag prezintă mai 
multe 

 1,6 cm, d max = 2,6 cm; fusaiolă 
întreag zintă mai 
multe 

max = 2,3 cm; fusaiolă 
întreag e observă 
linii in

1,7 cm, d max = 2,8 cm; fusaiolă 
întreag ţii roz; se 
observ

, SVP 2, –2,00 m;  
usaiolă 

întreag

23. DIN 66, ∆/60, □3 ?18, –1,00 m;  

                                                                    

h max = 1,9 cm, d max = 2,9 cm; fusaiolă 
întreag

re; prezintă ca decor
 şi depuneri calcaroase; nr. inv. 6085; pl. 

I/14. 
15. DIN 74, N
h max = 1,6 cm, d max = 2,
ă, uşor ciobită; elipsoidală; şist roşiatic; nr. 

inv. 5159; pl. I/15. 
16. DIN 6
h max = 1,4 cm, d max = 2,4 cm;
ă; elipsoidală; din şist roşiatic; nr. inv. 

6084; pl. I/16. 
17. DIN 66, ∆/60, □3E, –1,10 m;  
h max = 1,4 cm, d max = 2,2 cm; fusaiolă 

întreagă, uşor ciobită (probabil în t
ării); elipsoidală, 
ă două linii incizate pe muchia şi în 

interiorul orificiului; nr. inv. 6081; pl. I/17. 
18. DIN 66, ?17;  
h max =
ă; elipsoidală; şist vânăt; 
linii incizate fără semnificaţie; nr. inv. 

6079; pl. I/18. 
19. DIN 66 (14 IX), passim;  
h max =
ă; elipsoidală; şist vânăt; pre
linii incizate fără semnificaţie; nr. inv. 

6072; pl. I/19. 
20. DIN 66, ∆/60, □4, –2,50 m;  
h max = 1,3 cm, d 
ă; bitronconică; şist maroniu; s
cizate pe muchia şi în interiorul orificiului; 

nr. inv. 6047; pl. II/20. 
21. DIN 77, D, SVP 2, –1,80 m; 
h max = 
ă; bitronconică; şist vânăt cu iriza
ă câteva grupuri de linii incizate; nr. inv. 

5078; pl. II/21. 
22. DIN 77, D
h max = 1,3 cm, d max = 2,3 cm; f
ă, uşor ciobită; bitronconică; şist roz; nr. 

inv. 5085; pl. II/22. 

 
15 Piesă nemarcată, provenind dintr-o ladă cu pachete 
din anii 1963–1967. 

  

–3, –0,80 m;  

6, b. 178;  
ax = 2,2 cm; fusaiolă 

întreag

4, S Bis;  
iolă 

întreag

–7, □1, –0,50 m;  

29. DIN 74, S bis;  
max = 2,1 cm; fusaiolă 

întreag

ax = 1,2 cm, d max = 2,0 cm; fusaiolă 
întreag t roz; prezintă pe una 
din feţ

;  
max = 2,2 cm; fusaiolă 

întreag
ţ

2. 

1,3 cm, d max = 2,2 cm; fusaiolă 
întreag

16 Piesă nemarcată, provenind dintr-o ladă cu pachete 
din anii 1963-1967. 
17 Ilizibil. 
18 Ilizibil. 

h max = 1 cm, d max = 2,3 cm; fusaiolă 
întreagă; bitronconică; şist vânăt; nr. inv. 6060; pl. 
II/23. 

24. DIN 66, S I, T 6–7, □1, –1,90 m;
h max = 1,2 cm, d max = 1,9 cm; fusaiolă 

întreagă; bitronconică; şist vânăt; nr. inv. 6061; pl. 
II/24. 

25. DIN 66, Bas T 6/2
h max = 1,2 cm, d max = 2,3 cm; fusaiolă 

întreagă; bitronconică; şist roz; nr. inv. 6063; pl. 
II/25. 

26. DIN 6
h max = 1,5 cm, d m
ă; bitronconică; şist vânăt cu irizaţii; 

decorată cu linii incizate, fără semnificaţie; nr. inv. 
6064; pl. II/26. 

27. DIN 7
h max = 1,2 cm, d max = 1,9 cm; fusa
ă, uşor ciobită; bitronconică, asimetrică; 

şist roz; decorată cu linii şi semne zgâriate; nr. inv. 
5155; pl. II/27. 

28. DIN 66, S I,  T 6
h max = 1,3 cm, d max = 2,1 cm; fusaiolă 

întreagă; bitronconică; şist vânăt închis; nr. inv. 
6068; pl. II/28. 

h max = 1,3 cm, d 
ă; bitronconică; şist vânăt; prezintă pe una 

din feţe semnul crucii incizat; nr. inv. 5158; pl. 
II/29. 

30. DIN 74, S bis;  
h m
ă; bitronconică; şis
e o cruce ce are la un capăt o săgeată, iar pe 

o altă faţă un cerc, ambele incizate; nr. inv. 5156; 
pl. II/30. 

31. DIN 74, S bis;  
h max = 1,6 cm, d max = 2,5 cm; fusaiolă 

întreagă, uşor ciobită; bitronconică; şist vânăt; nr. 
inv. 5157; pl. II/31. 

32. DIN 66, ∆ 11, □2, –0,20 m
h max = 1,4 cm, d 
ă; bitronconică, asimetrică; şist vânăt; 

prezintă pe una din fe e o linie incizată fără 
semnificaţie; nr. inv. 6080; pl. II/3

33. DIN 74, S bis;  
h max = 
ă; bitronconică; şist vânăt cu irizaţii 

roşiatice; nr. inv. 5160; pl. II/33. 
34. DIN 66 (12 IX), S 1, T 6-7, □7, –2,00 

m, cotlon mic;  
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; fusaiolă 
întreag

6, ∆ 60, □4, –1,20 m;  
ax = 2,3 cm; fusaiolă 

întreag

IN 63–67?19, passim;  
,2 cm; fusaiolă 

întreag

;  
x = 2,1 cm; fusaiolă 

întreag
n

21;  
ax = 2,4 cm; fusaiolă 

întreag

6, b. 176;  
,5 cm; fusaiolă 

întreag

l. III/40. 

 –0,30 m;  

h max = 1,2 cm, d max = 2,7 cm; fusaiolă 
întreagă; circulară, asimetrică; şist roz; nr. inv. 
6070; pl. III/43. 

h max = 1,2 cm, d max = 2,5 cm
ă; bitronconică; şist vânăt; prezintă mai 

multe linii incizate fără semnificaţie; nr. inv. 
6078; pl. II/34. 

35. DIN 6
h max = 1,4 cm, d m
ă; bitronconică, asimetrică; şist vânăt; 

prezintă o linie incizată pe una din părţi; nr. inv. 
6073; pl. II/35. 

36. DIN 66, b. 176;  
h max = 1,3 cm, d max = 2,7 cm; fusaiolă 

întreagă, uşor ciobită; tronconică, asimetrică; şist 
vânăt; nr. inv. 6052; pl. III/36. 

37. D
h max = 1,0 cm, d max = 2
ă, uşor ciobită; tronconică, asimetrică; şist 

vânăt; prezintă depuneri calcaroase; nr. inv. 6066; 
pl. III/37. 

38. DIN 63–67?20, passim
h max = 0,6 cm, d ma
ă (pare a fi de fapt o jumătate dintr-o altă 

fusaiolă ce a fost reşlefuită); tro conică; şist 
vânăt; nr. inv. 6077; pl. III/38. 

39. DIN 66, ∆ 60?
h max = 0,9 cm, d m
ă; tronconică, asimetrică; şist vânăt; 

prezintă mai multe linii zgâriate fără semnificaţie; 
nr. inv. 6074; pl. III/39. 

40. DIN 6
h max = 0,6 cm, d max = 2
ă?, probabil un fragment refolosit din altă 

fusaiolă; circulară, asimetrică; şist vânăt; nr. inv. 
6051; p

41. DIN 66, bordei 179?22;  
h max = 0,6 cm, d max = 1,9 cm; fusaiolă 

întreagă; circulară; şist vânăt; nr. inv. 6057; pl. 
III/41. 

42. DIN 66, Bas T 6/1,
h max = 0,7 cm, d max = 2,7 cm; fusaiolă 

întreagă; circulară; şist vânăt; nr. inv. 6062; pl. 
III/42. 

43. DIN 66, b. 176;  

                                                 
19 Piesă nemarcată, provenind dintr-o ladă cu pachete 

rovenind dintr-o ladă cu pachete 
63–1967. 

 bordeiului nu se vede foarte bine pe marcaj. 

tă; circulară; şist roz; nr. inv. 
6069; 

ă, asimetrică; şist vânăt; nr. inv. 6083; pl. 
III/45. 

inciza 076; pl. III/46. 

intă depuneri 
calcar 071; pl. III/47. 

 
şanţur

49. DIN 66 (10 IX), S 2, T 6–7, □5, –1,60 
m;  

probabil 
sferică

t; puternic arsă secundar; nr. 
inv. 50

e culoare mai închisă; nr. inv. 
6075; pl. III/51. 

ă semifină, de 
culoar

din anii 1963–1967. 
20 Piesă nemarcată, p
din anii 19
21 Ilizibil. 
22 Numărul

44. DIN 66, S I, T 6–7, □3, –0,?23 m;  
h max = 1,0 cm, d max = 2,6 cm; fusaiolă 

întreagă, uşor ciobi
pl. III/44. 
45. DIN 66, b. 178;  
h max = 0,6 cm, d max = 2,1 cm; fusaiolă 

întreagă (probabil reşlefuită din altă piesă); 
circular

46. DIN 66, S I, T 6–7, □2, –0,20 m;  
h max = 1,0 cm, d max = 2,5 cm; fusaiolă 

fragmentară (se păstrează ¾ din aceasta); 
circulară; şist vânăt; prezintă mai multe linii 

te fără semnificaţie; nr. inv. 6
47. DIN 63–67?24, passim;  
h max = 0,6 cm, d max = 1,8 cm; fusaiolă 

întreagă; circulară; şist vânăt; prez
oase; nr. inv. 6
48. DIN 74;  
h p = 1,3 cm, d max = 2,1 cm; fusaiolă 

fragmentară; sferică; şist maroniu; decorată cu
i paralele incizate; nr. inv. 5163; pl. III/48. 

h max = 0,4 cm, d max = 2,6 cm; fusaiolă 
fragmentară (spartă transversal); forma 

?; şist gri; nr. inv. 6082; pl. III/49. 
50. DIN 77, D, SVP 2, –1,80 m;  
h p = 0,8 cm, d max = 2,1 cm; fusaiolă 

fragmentară; şist vână
86; pl. III/50. 
51. DIN 66, S II, T 6–7, □1, –0,20 m;  
h max = 0,8 cm, d max = 2,4 cm; fusaiolă 

fragmentară (spartă transversal pe jumătate); şist 
roz cu irizaţii d

 
II. Fusaiole din lut 
1. DIN 63–67?25, passim;  
h max = 2,1 cm, d max = 3 cm; fusaiolă 

întreagă; bitronconică; lut ars, past
e bej; nr. inv. 6046; pl. IV/1. 
2. DIN 66, S I, T 6–7, □4 ?26;  
h max = 2,6 cm, d max = 3,4 cm; fusaiolă 

fragmentară; bitronconică; lut ars, pastă fină, de 

                                                 
23 Ilizibil. 
24 Piesă nemarcată, provenind dintr-o ladă cu pachete 
din anii 1963–1967. 
25 Piesă nemarcată, provenind dintr-o ladă cu pachete 
din anii 1963–1967. 
26 Ilizibil. 
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culoar zat pe 
diamet

 fusaiolă 
întreag fină, de 
culoar

olă 
întreag lut ars, pastă fină, de 
culoar

e una din feţe 
şi o  interiorul 
orifici

aiolă 
întreag pastă fină, 
de cul

rs, pastă fină, de 
culoar ie la 
exterio

 cm; fusaiolă 
fragme s, pastă fină, de 
culoar

că; lut ars, pastă fină, de 
culoar  la exterior; nr. 
inv. 60

aiolă 
întreag ; lut ars, pastă 
fină, d

ă, de 
culoar uchia şi 
în inte

                                                

e gri închis; se observă un şanţ inci
rul maxim; nr. inv. 6032; pl. IV/2. 
3. DIN 66, ∆/60, □6 E, –1,80 m, b.;  
h max = 1,9 cm, d max = 2,8 cm;
ă; bitronconică; lut ars, pastă semi

e roşiatică; nr. inv. 6035; pl. IV/3. 
4. DIN 77, D, SVP 2, –2,00 m, b.;  
h max = 1,8 cm, d max = 3,5 cm; fusai
ă; bitronconică; 

e cărămizie; nr. inv. 5081; pl. IV/4. 
5. DIN 74, S bis;  
h max = 1,3 cm, d max = 2,3 cm; fusaiolă 

întreagă; bitronconică; lut ars, pastă fină, de 
culoare bej; urme de ardere secundară; prezintă un 
şanţ slab vizibil în jurul orificiului p

linie incizată ce pătrunde în
ului; nr. inv. 5154; pl. IV/5. 
6. DIN 66, ∆/60, □6, –1,00 m;  
h max = 2 cm, d max = 2,8 cm; fus
ă, ciobită; bitronconică; lut ars, 

oare gri închis; nr. inv. 6034; pl. IV/6. 
7. DIN 77, D, SVP 2, –2,30 m;  
h max = 1,9 cm, d p = 2,8 cm; fusaiolă 

fragmentară; bitronconică; lut a
e gălbuie; urme de vopsea maron
r; nr. inv. 5088; pl. IV/7. 
8. DIN 66, S II, T 6–7, □2, –0,15 m;  
h max = 1,2 cm, d p = 2,4
ntară; bitronconică; lut ar

e gri; nr. inv. 6033; pl. IV/8. 
9. DIN 63–67?27, passim;  
h max = 1,7 cm, d max = 2,4 cm; fusaiolă 

întreagă; bitronconi
e bej; urme de vopsea roşcată
45; pl. IV/9. 
10. DIN 63–67?28, passim;  
h max = 2,6 cm, d max = 3,3 cm; fus
ă, uşor ciobită; bitronconică
e culoare bej; nr. inv. 6044; pl. IV/10. 
11. DIN 63–67?29, passim;  
h max = 1,5 cm, d max = 2,5 cm; fusaiolă 

întreagă; bitronconică; lut ars, pastă fin
e bej; se observă linii incizate pe m
riorul găurii; nr. inv. 6043; pl. IV/11. 
12. DIN 77, D, SVP 2, –2,00 m;  

 

în negru; se observă 3 linii 
inciza

5079; pl. IV/12. 

; bitronconică; lut ars, pastă 
fină, d ară; nr. 
inv. 60

tară; bitronconică, asimetrică; lut ars, 
pastă is; nr. inv. 6030; pl. 
IV/14

tă cu striuri concentrice, deasupra şi 
dedesu . inv 5162; pl. 
V/15. 

 cm; fusaiolă 
întreag , de 
culoar

etrică; lut ars, 
pastă urme de ardere 
secund

ă; lut ars, pastă semifină, de 
culoar ndară; nr. 
inv. 60

 cm; fusaiolă 
întreag pastă fină, de 
culoar

t ars, pastă 
fină, d rdere 
secundară; nr. inv. 6023; pl. V/20. 

                                                27 Piesă nemarcată, provenind dintr-o ladă cu pachete 
din anii 1963–1967. 
28 Piesă nemarcată, provenind dintr-o ladă cu pachete 
din anii 1963–1967. 
29 Piesă nemarcată, provenind dintr-o ladă cu pachete 
din anii 1963–1967. 

h max = 2,5 cm, d max = 3,8 cm; fusaiolă 
întreagă; bitronconică; lut ars, pastă fină, de 
culoare bej; vopsită 

te pe muchia şi în interiorul orificiului; nr. 
inv. 

13. DIN 66, (14 IX), S 2, T 6–7, □8, –1,60 
m;  

h max = 1,6 cm, d max = 2,8 cm; fusaiolă 
întreagă, uşor ciobită

e culoare bej; urme de ardere secund
29; pl. IV/13. 
14. DIN 66, (13 IX), Bas 1, T 6–7;  
h max = 1,7 cm, d max = 3,4 cm; fusaiolă 

fragmen
fină, de culoare gri înch
. 
15. DIN 7430, passim;  
h max păstrată = 2,1 cm, d p = 3,3 cm; 

fusaiolă fragmentară; bitronconică; lut ars, pastă 
grosieră, de culoare roşcată; vopsită în negru; 
decora

btul diametrului maxim; nr

16. DIN 66, Bas T 6/ 2 gr.;  
h max = 1,8 cm, d max = 2,7
ă; bitronconică; lut ars, pastă fină

e bej; nr. inv. 6038; pl. V/16. 
17. DIN 66, ∆/60, □8 ?31 E, –1,20 m;  
h max = 1,5 cm, d max = 2,8 cm; fusaiolă 

întreagă, ciobită; bitronconică, asim
fină, de culoare bej; 
ară; nr. inv. 6027; pl. V/17. 
18. DIN 66, ∆/60, □6 E;  
h max = 1,6 cm, d max = 2,7 cm; fusaiolă 

întreagă; bitronconic
e roşiatică; urme de ardere secu
26; pl. V/18. 
19. DIN 66, ∆/60, □4, –1,30 m;  
h max = 1,9 cm, d max = 2,5
ă; bitronconică; lut ars, 

e bej; nr. inv. 6025; pl. V/19. 
20. DIN 63–67?32, passim;  
h max = 1,3 cm, d max = 2,4 cm; fusaiolă 

întreagă, deteriorată; bitronconică; lu
e culoare cărămiziu deschis; urme de a

 
30 Piesă nemarcată, provenind dintr-o ladă cu pachete 
din anul 1974. 
31 Ilizibil. 
32 Piesă nemarcată, provenind dintr-o ladă cu pachete 
din anii 1963–1967. 
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pastă fină, de 
culoar

opsea roşcată la 
exterio

tă 
semifi nv. 6019; pl. V/23. 

exterior; lucrată la roată; nr. inv. 6017; 
pl. V/2

pastă fină, de 
culoar

 pastă fină, de culoare gri; nr. 
inv. 50

 un 
şanţ in . 5161; pl. V/27. 

 închis; vopsită cu negru; nr. inv. 6041; 
pl. VI/

are bej; arsă secundar; nr. inv. 6018; pl. 
VI/29.

e de ardere secundară; nr. 
inv. 50

                                                

21. DIN 66, (13 IX), Mal S pretoriu;  
h max = 1,4 cm, d max = 2,5 cm; fusaiolă 

fragmentară; bitronconică; lut ars, 
e gri; nr. inv. 6022; pl. V/21. 
22. DIN 66, Bas T 6/2–3, –0,80 m;  
h max = 1,8 cm, d max = 2,6 cm; fusaiolă 

întreagă, deteriorată; bitronconică; lut ars, pastă 
fină, de culoare bej; urme de v

r; nr. inv. 6020; pl. V/22. 
23. DIN 66, D/60, –0,40 m;  
h max = 1,6 cm, d max = 3,1 cm; fusaiolă 

întreagă; bitronconică, asimetrică; lut ars, pas
nă, de culoare gri; nr i
24. DIN 66, b. 172;  
h max = 2,3 cm, d max = 2,8 cm; fusaiolă 

întreagă, uşor ciobită; bitronconică, asimetrică; lut 
ars, pastă fină, de culoare gri; urme de vopsea 
neagră la 

4. 
25. DIN 66, S II, T 6–7, □6, –0,60 m;  
h max = 2,1 cm, d max = 2,8 cm; fusaiolă 

fragmentară; bitronconică; lut ars, 
e gri; nr. inv. 6040; pl. V/25. 
26. DIN 77, D, SVP 2, –1,80 m;  
h max = 2,2 cm; fusaiolă fragmentară; 

bitronconică; lut ars,
87; pl. V/26. 
27. DIN 74, S sau N bis ?33;  
h max = 1,9 cm, d max = 2,5 cm; fusaiolă 

întreagă, uşor ciobită; bitronconică; lut ars, pastă 
semifină, de culoare gri închis; deasupra şi 
dedesubtul diametrului maxim prezintă câte

cizat şi un inel; nr. inv
28. DIN 66, b. 176;  
h max = 2,2 cm, d max = 3,1 ? cm; fusaiolă 

fragmentară; elipsoidală; lut ars, pastă fină, de 
culoare gri

28. 
29. DIN 66, S I, T 6–7, □4, –1,00 m;  
h max = 1,6 cm, d max = 3,3 cm; fusaiolă 

întreagă; elipsoidală, asimetrică; lut ars, pastă fină, 
de culo

 
30. DIN 77, D, SVP 2, –2,00 m;  
h max = 2 cm, d max = 3,1 cm; fusaiolă 

întreagă, uşor ciobită; elipsoidală; lut ars, pastă 
fină, de culoare bej; urm

82; pl. VI/30. 

 

pastă f I/31. 

pastă fină, de culoare 
bej; nr

 litera N sau Z 
incizat

pastă 
fină, d 4. 

me de ardere secundară; 
nr. inv

ieră, de 
culoar

aralel, incizate cu unghia; nr. 
inv. 60

rul orificiului; nr. inv. 5089; pl. 
VI/38

stă fină, de 
culoar

ţe se observă în jurul orificiului 

                                                
33 Piesă nemarcată, provenind dintr-o ladă cu pachete 
din anul 1974, de la nord şi sud de bisericuţă. 

31. DIN 77, D, SVP 2, –1,80 m;  
h max = 1,3 cm, d max = 2,6 cm; fusaiolă 

întreagă, ciobită; elipsoidală, asimetrică; lut ars, 
ină, de culoare bej; nr. inv. 5084; pl. V
32. DIN 66, S I, T 6–7, □7, –1,00 m;  
h max = 2 cm, d max = 3,1 cm; fusaiolă 

întreagă; elipsoidală; lut ars, 
. inv. 6037; pl. VI/32. 
33. DIN 66, ∆/60, □2 ?34 E, –1,00 m;  
h max = 1,9 cm, d max = 3 cm; fusaiolă 

întreagă; elipsoidală, asimetrică; lut ars, pastă fină, 
de culoare gri închis; se observă

ă; nr. inv. 6024; pl. VI/33. 
34. DIN 66, ∆/60, □6, –1 m;  
h max = 1,2 cm, d max = 2,3 cm; fusaiolă 

întreagă; elipsoidală, uşor asimetrică; lut ars, 
e culoare bej; nr. inv. 6028; pl. VI/3
35. DIN 66, ∆/60, □3 E, –1,80 m;  
h max = 1,9 cm, d max = 2,8 cm; fusaiolă 

întreagă; elipsoidală; lut ars, pastă semifină, de 
culoare gri-cărămiziu; ur

. 6021; pl. VI/35. 
36. DIN 66, ∆/60, □4 E, –1,60 m;  
h max = 1,7 cm, d max = 3 cm; fusaiolă 

întreagă; elipsoidală; lut ars, pastă gros
e roşiatică; nr. inv. 6039; pl. VI/36. 
37. DIN 66, ∆/60, □3 E, –2,10 m;  
h max = 1,4 cm, d max = 3,1 cm; fusaiolă 

întreagă; circulară, asimetrică; lut ars, pastă 
semifină, de culoare bej-roşcat; pe diametrul 
maxim prezintă linii p

36; pl. VI/37. 
38. DIN 77, D, SVP 2, –2 m, b.;  
h max = 1,2 cm, d p = 3,7 cm; fusaiolă 

fragmentară; circulară; lut ars, pastă fină, de 
culoare gălbuie; pe ambele feţe prezintă câte un 
şanţ incizat în ju

. 
39. DIN 66, S II, T 6–7, □8, –0,15 m;  
h max = 0,9 cm, d p = 2,8 cm; fusaiolă 

fragmentară; circulară; lut ars, pa
e gri; nr. inv. 6031; pl. VI/39. 
40. DIN 81, D, S 3, mal, □1–2. Nivel 

60235;  
h max = 1 cm, d max = 3,9 cm; fusaiolă 

întreagă, ciobită; circulară, uşor pătrată, cu 
colţurile rotunjite; lut ars, pastă fină, de culoare 
gri; pe una din fe

 
34 Ilizibil. 
35 Ultimul nivel roman târziu ± 600 p.Chr. 
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un ce
; pl. VI/40. 

olă 
fragme ă fină, de 
culoar

ax = 2,8 cm; 
fusaio  fragmentară; sferică; lut ars, pastă fină, de 
culoar

 fragmente ceramice şi 
tegula

ărămiziu 
deschi e (urme de 
preluc

etrică; dintr-un fragment 
ceram schis; 
nr. inv.

ă; dintr-un 
fragme ă, de culoare bej-
cărăm

; circulară; dintr-un fragment ceramic, 
pastă f 01; pl. 
VII/4. 

p 
roşcat unt vizibile 
urmele

tară; circulară; dintr-un fragment 
de am ; nr. inv. 
5083; 

simetrică; dintr-un fragment 
ceram ămizie; nr. 
inv. 6003; pl. VII/7. 

maron 04; pl. VII/8. 

ină, de culoare 
bej-ro

pastă f II/10. 

de culoare bej-
roşcat

tă fină, de culoare bej; nr. inv. 6009; 
pl. VI

are cărămiziu deschis; nr. 
inv. 60

ă, de culoare cărămizie; nr. inv. 
6011; 

servă urmele de roată; nr. inv. 6012; pl. 
VIII/1

                                                

rc zgâriat, tăiat de linii paralele; nr. inv. 
5416

41. DIN 66, (10 IX), S 2, T 6–7, □5, –1,62 
m;  

h max = 1,5 cm, d p = 3,2 cm; fusai
ntară; tronconică; lut ars, past

e maronie; nr. inv. 6042; pl. VI/41. 
42. DIN 66, ∆/60, □6, –1,00 m;  
h max păstrată = 1 cm, d m
lă
e gri; nr. inv. 6016; pl. VI/42. 
 
III. Fusaiole din
re 
1. DIN 74 S bis;  
h max = 1,7 cm, d max = 3,8 cm; fusaiolă 

întreagă; circulară asimetrică; dintr-un fragment 
de cărămidă?, pastă grosieră, de culoare c

s; prezintă grupuri de linii incizat
rare?); nr. inv. 5151; pl. VII/1. 
2. DIN 66, ∆/60, □3, – 2,20 m;  
h max = 1,9 cm, d max = 3,6 cm; fusaiolă 

întreagă; circulară asim
ic, pastă fină, de culoare cărămiziu de
 6006; pl. VII/2. 
3. DIN 66, bas.T 6/2–3, -0,50 m;  
h max = 1,3 cm, d max = 3,6 cm; fusaiolă 

întreagă; circulară, uşor asimetric
nt de amforă, pastă fin

iziu; nr.inv 6000; pl. VII/3. 
4. DIN 67, sub b. 180;  
h max = 1 cm, d max = 3,1 cm; fusaiolă 

întreagă
ină, de culoare bej-roşcat; nr. inv. 60

5. DIN 66, S3, T 6–7, □4, –0,80 m;  
h max = 0,8 cm, d max = 3,5 cm; fusaiolă 

întreagă; circulară; dintr-un fragment ceramic, 
pastă fină, de culoare cărămizie; urme de sli

 pe una din părţi; pe faţa opusă s
 de la roată; nr. inv. 6002; pl. VII/5. 
6. DIN 77, D, SVP 2, –2,00 m;  
h max = 1,6 cm, d max păstrat = 3,4 cm; 

fusaiolă fragmen
foră, pastă fină, de culoare bej
pl. VII/6. 
7. DIN 66, ∆/60, □6 E, –0,60 m;  
h max = 1,3 cm, d max = 3,6 cm; fusaiolă 

întreagă; circulară, a
ic, pastă semifină, de culoare căr

8. DIN 66, bas. T 6/3, –1,40 m;  
h max = 0,9 cm, d max = 3,8 cm; fusaiolă 

întreagă, uşor ciobită;  circulară, asimetrică; dintr-
un fragment ceramic, pastă fină, de culoare bej; pe 
una din părţi sunt vizibile urme din slipul 

iu-roşcat al vasului; nr. inv. 60
9. DIN 66, b. 176, –1,20 ?36;  
h max = 1,3 cm, d max = 2,9 cm; fusaiolă 

întreagă; circulară, uşor asimetrică; dintr-un 
fragment ceramic (amforă?), pastă f

şcat; nr. inv. 6005; pl. VII/9. 
10. DIN 66, ∆/66, □ ?37, –0,70 m;  
h max = 1,3 cm, d max = 3,2 cm; fusaiolă 

fragmentară; circulară; dintr-un fragment ceramic, 
ină, de culoare bej; nr. inv. 6007; pl. V
11. DIN 66, S I, T 6–7, □1, –1,70 m;  
h max = 1,6 cm, d max = 3,8 cm; fusaiolă 

fragmentară; circulară, asimetrică; dintr-un 
fragment ceramic, pastă fină, 

; nr. inv. 6008; pl. VII/11. 
12. DIN 66, ∆ 11, □1, –0,50 m;  
h max = 1,3 cm, d max = 2,9 cm; fusaiolă 

întreagă; circulară, asimetrică; dintr-un fragment 
ceramic, pas

II/12. 
13. DIN 66, Bas T, 6/2–3, –0,60 m;  
h max = 1,2 cm, d max = 4,6 cm; fusaiolă 

întreagă; circulară; dintr-un fragment ceramic, 
pastă semifină, de culo

10; pl. VIII/13. 
14. DIN 66, ∆-66, □6 E, –1,20 m;  
h max = 1,1 cm, d max = 3,2 cm; fusaiolă 

întreagă; circulară; dintr-un fragment ceramic 
(amforă?), pastă fin

pl. VIII/14. 
15. DIN 66, S I, T 6–7, □4, –0,60 m;  
h max = 1,1 cm, d max = 3,3 cm; fusaiolă 

întreagă; circulară, asimetrică; dintr-un fragment 
ceramic, pastă fină, de culoare neagră; pe una din 
feţe se ob

5. 
16. DIN 66, b. 172;  
h max = 1,3 cm, d max = 3,2 cm; fusaiolă 

întreagă; circulară, aproximativ pătrată; dintr-un 
fragment de amforă, pastă fină, de culoare bej-
roşcat; pe una din feţe se observă urmele 
canelurilor de pe exteriorul amforei, precum şi 

 
36 Ilizibil. 
37 Ilizibil. 
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urme d l; nr. inv. 
6013; 

metrică; dintr-un fragment 
ceram rămiziu; nr. 
inv. 60

ră; dintr-un fragment 
ceram oare cărămiziu deschis; 
nr. inv.

e amforă, pastă fină, de culoare cărămizie; pe 

ben ce acoperea 
vasul; I/19. 

, de culoare cărămizie; nr. 
inv. 51

, de culoare bej–roşcat; nr. inv. 5080; pl. 
VIII/2
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in slipul galben ce acoperea vasu
pl. VIII/16. 
17. DIN 66, S3, T 6–7, –0,40 m;  
h max = 1,2 cm, d max = 3,2 cm; fusaiolă 

întreagă; circulară, asi
ic, pastă fină, de culoare bej-că
14; pl. VIII/17. 
18. DIN 66, gr. păm. T 9–10;  
h max = 1,1 cm, d max = 3,6 cm; fusaiolă 

întreagă, ciobită; circula
ic, pastă fină, de cul
 6015; pl. VIII/18. 
19. DIN 74, S bis;  
h max = 1 cm, d max = 3,2 cm; fusaiolă 

întreagă; circulară, asimetrică; dintr-un fragment 

una din părţi sunt vizibile urme de roată iar pe faţa 
opusă urmele canelurilor de pe exteriorul amforei, 
precum şi urme din slipul gal

d

 nr. inv. 5153; pl. VII
20. DIN 74, S bis;  
h max = 0,9 cm, d max = 3 cm; fusaiolă 

întreagă; circulară, asimetrică; dintr-un fragment 
ceramic, pastă semifină

52; pl. VIII/20. 
21. DIN 77, D, SVP 2, –2,40 m;  
h max = 1,2 cm, d max = 2,9 cm; fusaiolă 

întreagă; circulară; dintr-un fragment ceramic, 
pastă fină

1. 
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Planşa I/1–19. Fusaiole de şist elipsoidale 
Planşa II/20–35. Fusaiole de şist bitronconice 
Planşa III/36–51. Fusaiole de şist tronconice, c
Planşa IV/1–14. Fusaiole de lut bitronconice. 
Planşa V/15–27. Fusaiole de lut bitronconice. 
Planşa VI/28–42. Fusaiole de lut elipsoidale, circulare, troncon
Planşa VII/1–11. Fusaiole din fragmente ceramice şi tegulare. 
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