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Localizare: 45°56'57.93"N-23°24'41.20"E
 

• Aşezarea de la 
Tărtăria-Gura Luncii, 
este localizată lângă 
halta Tărtăria, pe un 
mic promontoriu lung 
de 300-350 m şi lat de 
150 m, pe prima terasă 
neinundabilă a 
Mureşului, înaltă, în 
zona aşezării de 
aproximativ 10 m. Situl 
a fost descoperit de 
către Endre Orosz în 
1906. Aparţine de 
comuna Săliştea, 
cunoscută ca Cioara 
până în 1965. 



Kurt Horedt şi Nicolae Vlasa, 1978

Iuliu Paul 



Săpături în perioada războiului  
K. Horedt

Aşezarea de la 
Tărtăria – Gura Luncii  
este cercetată de către K. 
Horedt în anii celui de-Al 
Doilea Război Mondial, 
când sunt excavate 
suprafeţele A, B, C, D, E 
şi F.



Săpăturile lui N. Vlassa.  

N. Vlassa sapă la Tărtăria în 1961.

El este cel care deschide 
două noi casete: G, pe mal 
(10 x 5,5 m) în 
continuarea casetelor A, C 
și H, în interior (de 8 x 1,5 
m), orientată 
nord-est–sud-vest. 
Straturile sunt notate de N. 
Vlassa cu litere arabe.



Tăbliţele descoperite sunt asociate cu oase 
umane nearse. 

 Oasele aparţin unei femei, caracter gracil, 
mediteranean, la 50-55 ani, cu o înălţime de 
aproximativ 1,47 m. 

La femurul drept a fost identificată o 
degenerare datorată unei boli avute în copilărie 
care a dus la afectarea mersului şi deformarea 
coloanei vertebrale. Procesul degenerativ al 
oaselor s-a petrecut în perioada ultimilor ani de 
viaţă. Femurul şi unele coaste au relevat şi 
urmele unei tuberculoze osoase, osteomielită, sau 
o variantă de sifilis antic. Îngroparea oaselor în 
groapa rituală s-a petrecut după o perioadă de 
descărnare şi se legau de unul dintre cele două 
bordeie din apropiere. Oasele au fost datate la 
Scienze della Terra din cadrul Universităţii 
Sapienza din Roma şi se încadrează la nivel 
Vinča A3 (R 1631, 6310±65 BP). 



Imagine cu secvenţa cronologică a Orientului Apropiat şi 
regiunea studiată între 6000-4600 cal BC (prelucrare Böhner et 
al. 2006)



Săpăturile lui I. Paul  de la Tărtăria.
• În 1989 are loc o campanie de 

săpătură la Tărtăria, condusă de 
Iuliu Paul împreună cu Al. Aldea. 
Au mai participat, în etape diferite: 
Vl. Dumitrescu (până în faza 
finală), S. Marinescu Bâlcu (până în 
faza finală), Fl. Draşovean şi S.A. 
Luca (parţial). Pentru o scurtă 
perioadă a fost şi H. Ciugudean 
interesat de nivelurile superioare, 
Coţofeni, de la Tărtăria. 

• Raportul preliminar nu a fost 
prezentat decât în 2007, de către 
responsabilul de săpătură, cu ocazia 
decernării titlului de Doctor 
Honoris Cauza al Universităţii de 
Vest Timişoara şi este intitulat 
Enigma Tăbliţelor de la Tărtăria 
–schiţă preliminară (23 mai 2007). 
Informaţiile sunt fragmentare.

Tărtăria - caseta SG1 deschisă de I. Paul în 
1989- profilul de SE. Încadrările culturale 
aparţin lui I. Paul în 2007 . 

Tărtăria - caseta SG1 deschisă de I. Paul în 
1989- profilul de SV. Încadrările culturale 
aparţin lui I. Paul în 2007 .



Săpături arheologice 2010-2021
(S.A. Luca și colaboratorii)





Complexe arheologice detectate prin metodă de cercetare neintruzivă. Cu săgeți roșii: locuințe de 
suprafață cu pereții arși. Cu săgeți albastre: gropi. Cu săgeți galbene: fier.

























Tăblița ”secretă” de la Tărtăria-Gura Luncii









Date radiocarbon  Transilvania

Cu mov: cultura Vinča, faza timpurie
Cu roşu: cultura Starčevo Criş, faza târzie

Data corespunde gropii rituale



Tăblița incizată de la Turdaș-Luncă



Concluzie

• Un sit celebru, dar cu 
puţine materiale  
publicate şi multe 
elemente problematice. 



Vă mulțumesc!


