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Situl medieval timpuriu de la Marca - Sfărăuaș i 
(com. Marca, jud. Sălaj) Săpăturile arheologice 

preventive efectuate în anul 20121

DAN BĂCUEȚ-CRIȘAN

Rezumat
Satul Marca (comuna Marca, județul Sălaj) este situat în partea de vest a Depresiunii Silvaniei. Cercetările 
arheologice preventive efectuate în 2012 au avut ca scop salvarea vestigiilor arheologice și eliberarea terenului 
de sarcina arheologică, stabilirea stratigrafiei sitului și colectarea cât mai multor date cu privire la tipul de habitat. 
În ceea ce privește datarea vestigiilor medievale timpurii de la Marca-Sfărăuaș I, caracteristicile inventarului 
arheologic descoperit și caracteristicile tipurilor de complexe identificate indică un orizont cronologic reprezentat 
de secolele VII - VIII (a doua jumătate a secolul al VII-lea - prima jumătate a secolului al VIII-lea), adică pe 
parcursul orizontului mijlociu și a primei jumătăți a orizontului târziu al epocii avare.

Abstract (The Early Medieval Site from Marca-Sfărăuaș I (Marca Commune, Sălaj 
County). Rescue excavations made in 2012)
The village of Marca (commune Marca, Sălaj County) is located in the western part of Sylvanian Basin. The rescue 
archaeological researches performed in 2012 were aimed at rescuing the archaeological vestiges and releasing 
the archaeological discharge documents, establishing the stratigraphy of the site and collecting as much data as 
possible on the type of habitat. As for the chronological identification of the early medieval habitation from Marca-
Sfărăuaș I, the characteristics of the discovered archaeological inventory and the characteristics of the types of 
identified features indicate a chronological horizon defined by the 7th and the 8th centuries (rather the second half 
of the 7th century - the first half of the 8th century), thus during the middle horizon and the first half of the late 
horizon of the Avar Khaganate.
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arheologic, epoca avară
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Localizarea sitului. Istoricul cercetărilor

Localitatea Marca (com. Marca, jud. Sălaj) este amplasată în partea vestică a județului Sălaj, la poalele Munților 
Șes, pe cursul mijlociu al văii Barcăului. Situl de la Marca-Sfărăuaș I a fost identificat în partea stângă a şoselei 
Zalău-Oradea, malul drept al râului Barcău, pe o terasă situată la baza Dealului Paliș1. (Fig. 1, 2, 3)

Deoarece obiectivul este amplasat pe traseul viitoarei autostrăzi Transilvania (Brașov-Borș), acesta a fost identificat 
în urma unor sondaje arheologice de investigare efectuate în anul 2008. În urma acestor investigații, în punctul 
numit Marca-Sfărăuaș (I) au fost descoperite urme consistente de locuire din perioada medievală timpurie și 
câteva din preistorie2.

1  Băcueț-Crișan 2018, 595.
2  Băcueț-Crișan et al 2013, 219.
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Figura 1. Localizarea Depresiunii Silvaniei în Bazinul Carpatic 
și în spațiul nord-vestic al României (A). Amplasarea sitului de la 

Marca-Sfărăuaș I (marcat cu X) în Depresiunea Silvaniei (B).

Figura 2. Localitatea Marca pe prima ridicare 
topografică militară austriacă. Amplasarea zonei 

studiate (X).

Figura 3. Imagine satelitară Google Earth. Localizarea sitului de la Marca-Sfărăuaș I (marcat cu X).
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Săpătura arheologică preventivă

Cercetarea în suprafață a sitului de la Marca-Sfărăuaș I s-a produs în anul 2012 când aici au fost efectuate săpături 
arheologice preventive în vederea salvării vestigiilor arheologice şi eliberarea terenului de sarcină arheologică, 
stabilirea stratigrafiei sitului şi colectarea cât mai multor informaţii despre tipul de habitat3. (Fig. 4)

Săpătura arheologică preventivă a fost realizată prin deschiderea mai multor unităţi de cercetare arheologică 
preventivă, notate S. I/2012, S. II/2012, S. III/2012, S. IV/2012, S. V/2012 şi S. VI/2012. Cercetarea a vizat întreaga 
lățime a viitoarei autostrăzi și toată lungimea suprafeței pe care s-a constatat (în urma diagnosticul arheologic din 
anul 2008) prezența vestigiilor arheologice. 

Decopertarea în suprafață s-a făcut mecanizat pornind din zona mai înaltă a terasei spre partea mai joasă, pe direcția 
vest-est până la nivelul sterilului arheologic în care se conturau complexele arheologice, care au fost cercetate 
manual prin secționare și golire integrală. Pe parcursul săpăturii arheologice au fost înregistrate 59 complexe însă 
după secționare, C. 54 s-a dovedit a fi o groapă de gunoi modernă. Din cele 58 de complexe arheologice, patru 
sunt preistorice (C. 1, C. 2, C. 53, C. 59 aparțin epocii bronzului) iar restul de 54 aparțin evului mediu timpuriu4.

Complexe arheologice au fost descoperite numai în unitățile de cercetare arheologică preventivă S. IV/2012, S. 
V/2012 şi S. VI/20125. Din păcate, între S. IV/2012 și S. V/2012 se afla un canal săpat din vechime (larg și adânc) 
de colectare și drenare a apelor scurse de pe pante (plin cu apă, constant, pe toată durata săpăturilor) care a afectat pe 
toată suprafața/lungimea sa zona sitului. Din aceste cauze, zona respectivă nu a putut fi investigată arheologic. (Fig. 5)
 

3  Colectivul de cercetare arheologică a fost format din D. Băcueț-Crișan (responsabil de șantier), I. Bejinariu și D. Culic, toți 
din cadrul Muzeului Județean de Istorie și Artă – Zalău (MJIAZ).

4  În momentul publicării vestigiilor preistorice descoperite în zonă (2014), precum și a datelor primare despre locuirea 
medievală timpurie (2018) s-a considerat că numărul de complexe arheologice aparținând preistoriei este mai mic (Bejinariu 
et al 2014, 28; Băcueț-Crișan 2018, 595-596).

5  Băcueț-Crișan 2018, 596.

Figura 4. Marca-Sfărăuaș I. Imagine cu situl văzut dinspre vest (arhiva foto MJIA Zalău).
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Figura 5. Marca-Sfărăuaș I. Imagine din timpul săpăturilor arheologice 
preventive (arhiva foto MJIA Zalău).

Tipurile de complexe arheologice identificate

Complexele arheologice medievale timpurii descoperite sunt de mai multe tipuri: locuinţe, anexe gopodăreşti, 
instalaţii pentru foc amenajate în aer liber, gropi menajere și gropi de stâlpi6. (Fig. 6)

Locuințele aveau planimetrie rectangulară cu colțurile rotunjite și se adânceau față de nivelul de conturare 0, 20 
m – 0, 50 m în sterilul arheologic. Fiecare avea câte o instalație de foc de tip vatră simplă sau cuptor cu pereții 
clădiți din pietre. De asemenea, toate erau prevăzute cu o cale de acces (intrare) săpată uşor în pantă şi plasată pe 
una din laturi (de vest sau de nord). Au fost surprinse și gropi de stâlpi de la structura lemnoasă a pereților, gropi 
dispuse spre centru sau pe laturi. (Fig. 7)

Anexele gospodărești aveau planimetrie rectangulară cu colțurile rotunjite sau ovală. Nu erau prevăzute cu instalații 
penutru foc. În cazul unora au fost surprinse și gropile stâlpilor care susțineau structura din lemn. De asemenea, 
unele anexe gospodărești erau prevăzute cu o cale de acces săpată în pantă (intrare). (Fig. 8)

Instalaţiile pentru foc amenajate în aer liber erau dispuse printre celelalte categorii de complexe arheologice. Și în 
acest caz au fost identificate mai multe tipuri: cuptor cu pereţii din piatră, vatră simplă şi cuptor cu boltă. (Fig. 1)

Gropile menajere descoperite sunt de formă ovală sau circulară, iar cele pentru stâlpi aveau planimetrie circulară 
sau ovală. Dispunerea lor indică prezența unor conctrucții de suprafață și chiar a unor posibile garduri (?) care 
delimitau gopodăriile. 

Catagoriile de artefacte descoperite

Materialul arheologic descoperit este extrem de interesant. Există o mare diversitate a formelor ceramice (oala 
fără toarte, tăvița, ţestul, castronul, strachina, vasul amforoidal), acestea fiind modelate prin utilizarea mai multor 
tehnici: cu mâna, la roata înceată, la roata rapidă. Alături de ceramică sunt prezente și alte categorii de artefacte 
confecționate din fier, bronz, os și piatră. (Fig. 10, 11, 12)

Cronologia vestigiilor

Locuirea medievală timpurie de la Marca-Sfărăuaș I se înscrie în șirul descoperirilor databile în secolele VII-IX 
de pe cursul superior și mijlociu al râurilor Barcău și Crasna7. Geografic, cea mai apropiată analogie este așezarea 
de la Marca-Primăria nouă (datată în prima jumătate a secolului al VIII-lea) identificată tot în urma unor săpături 
arheologice preventive8. Pe lângă descoperirile amintite, până în prezent, pe cursul mijlociu al râului Barcău s-au 

6  Băcueț-Crișan et al 2013, 219.
7  Băcueț-Crișan 2007, 29-40; Băcueț-Crișan 2014, 109-113.
8  Băcueț-Crișan 2008, 220, 224.
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Figura 6. Marca-Sfărăuaș I. Distribuția complexelor arheologice medievale timpurii.

Figura 7. Marca-Sfărăuaş I. Locuința C. 20/2012 (arhiva foto MJIA Zalău).
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Figura 8. Marca-Sfărăuaş I. Anexa gospodărească C. 9/2012 (arhiva foto MJIA Zalău).

Figura 9. Marca-Sfărăuaş I. Instalații pentru foc amenajate în aer liber (arhiva foto MJIA Zalău).
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Figura 10. Marca-Sfărăuaş I. Ceramică 
modelată la roata rapidă (arhiva foto 
MJIA Zalău).

Figura 11. Marca-Sfărăuaş I. Cataramă 
din fier (arhiva foto MJIA Zalău).

Figura 12. Marca-Sfărăuaş I. Talangă 
din bronz cu verigă din fier (arhiva foto 
MJIA Zalău).
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mai făcut săpături arheologice în două așezări medievale timpurii: în anii 1978 și 20019 în așezarea de la Nușfalău-
Țigoiul lui Benedek datată în a doua jumătate/sfârșitul secolului al VII-lea – începutul secolului VIII10, iar în anul 
2007, în așezarea de la Porț-La baraj încadrată cronologic în secolele VIII – IX11.

La Marca-Sfărăuaș I este de remarcat prezența în cantitate însemnată a ceramicii lucrată la roata rapidă, cu 
aceleași caracteristici (formale și structurale) ca cea modelată la roata rapidă identificată în spațiul nord-vestic 
al României12 și denumită convențional ceramică de tip Lazuri-Nușfalău13, cu foarte bune analogii în așezarea 
medievală timpurie de la Lazuri-Lubi tag (jud. Satu Mare)14.

În ceea ce privește datarea vestigiilor medievale timpurii de la Marca-Sfărăuaș I, datorită caracteristicilor 
inventarului arheologic descoperit precum şi a caracteristicilor tipurilor de complexe identificate, am propus un 
orizont cronologic reprezentat de secolele VII-VIII (mai degrabă a doua jumătate a secolului al VII-lea – prima 
jumătate a secolului al VIII-lea), adică pe parcursul orizontului mijlociu și a primei jumătăți a orizontului târziu 
al epocii avare15. 
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Illustrations
Figure 1. Location of the Silvanian Basin in the Carpathian Basin and in the northwestern area of Romania (A). 
Location of the site Marca Sfărăuaș I (marked with X) in the Silvanian Basin (B).

Figure 2. Marca village on the first Austrian military topographic survey. Location of the studied area (X).

Figure 3. Google Earth satellite image. Location of the site Marca Sfărăuaș I (marked with X).

Figure 4. Marca Sfărăuaș I. Image with the site seen from the west (History and Art Museum Zalău, photo archive).

Figure 5. Marca Sfărăuaș I. Image during the rescue excavations (History and Art Museum Zalău, photo archive).

Figure 6. Marca Sfărăuaș I. Distribution of the early medieval features.

Figure 7. Marca Sfărăuaş I. Dwelling C. 20/2012 (History and Art Museum Zalău, photo archive).

Figure 8. Marca Sfărăuaş I. Household C. 9/2012 (History and Art Museum Zalău, photo archive).

Figure 9. Marca Sfărăuaş I. Outdoor oven (History and Art Museum Zalău, photo archive).

Figure 10. Marca Sfărăuaş I. Fast wheel made pottery (History and Art Museum Zalău, photo archive).

Figure 11. Marca Sfărăuaş I. Iron buckle (History and Art Museum Zalău, photo archive).

Figure 12. Marca Sfărăuaş I. Bronze bell with iron link (History and Art Museum Zalău, photo archive).
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