
     Importanţa cercetărilor arheologice de la Ciomortan 
     Aşezarea  de la Păuleni  Ciuc – Ciomortan,  deşi  este  una dintre  cele  mai amplu 
cercetate din Transilvania, este încă pe departe de a fi cercetată exhaustiv. Ea ascunde 
încă multe taine şi dispune de un potenţial ştiinţific preţios. Continuarea cercetărilor în 
această aşezare va contribui în mod substanţial la o mai bună cunoaştere a preistoriei 
acestui areal. 
     Gradul bun de conservare a vestigiilor, paleta cronologică deosebită care pune în 
evidenţă relaţiile culturale din zona Carpaţiilor Răsăriteni, recomandă acest sit drept un 
laborator de cercetare a civilizaţiilor din perioada eneolitică şi epoca bronzului.

     Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni valorifică în mod sistematic situl de la 
Păuleni Ciuc – Ciomortan „Vardomb – Dâmbul Cetăţii” jud. Harghita, prin organizarea 
unor manifestări culturale, reportaje radio-tv, articole în presă,  pagină webb pe site-ul 
MNCR şi prin organizarea unor expoziţii de arheologie.
     Până în prezent, vestigiile arheologice descoperite la Vardomb au fost prezentate în 
cadrul următoarelor expoziţii:

-  2002,  Miercurea  Ciuc,  Expoziţia  „Păuleni  Ciuc  (Dâmbul  Cetăţii).  O  aşezare  
preistorică  din Depresiunea Ciucului”

- 2006-2007, Sfântu Gheorghe - Miercurea-Ciuc, Expoziţia itinerantă „Sarea,Timpul  
şi Omul” 

-  2007,  Miercurea  Ciuc,  Expoziţia  „Aşezarea  preistorică  de  la  Păuleni  Ciuc  -  
Ciomortan”

- 2007 - 2008, Miercurea-Ciuc - Sfântu Gheorghe, Expoziţia „Cucuteni-Ariuşd. O 
strălucită civilizaţie în Carpaţii Răsăriteni din mileniile V-IV î. Hr.”

- 2008, Olten (Elveţia)  Expoziţia Internaţională „A l’aube de l’Europe. Les grandes 
cultures néolithiques de Roumanie”

- 2009, Bucureşti, Expoziţia „Comorile Timpului. Civilizaţii din epoca pietrei”
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Păuleni Ciuc – Ciomortan (Várdomb – Dâmbul Cetăţii) 
10 ani de cercetare arheologică: 1999 - 2009

     LOCALIZARE Aşezarea se află la cca. 8 - 10 km nord-est de municipiul Miercurea-
Ciuc şi la cca. 1 km nord - est de satul Şoimeni (Csikcsomortán), comuna Păuleni Ciuc, 
judeţul Harghita, în locul numit de localnici Várdomb - Dâmbul Cetăţii. 
     Situl este amplasat pe un promontoriu natural cu altitudinea absolută de 882 m. Acest 
loc oferă o bună vizibilitate asupra Depresiunii Ciucului şi totodată un bun control al 
punctelor de comunicaţie din Carpaţii Răsăriteni. Din sud promontoriul era mărginit de o 
pantă accentuată şi înaltă a văii pârâului Remetea – afluent al Oltului, iar la nord curge 
alt pârâu afluent al Remetei. 

     DESCRIEREA SITULUI 
     În  plan,  aşezarea are forma ovală cu dimensiunile de 90 x 60 m. Aşezarea este 
apărată, atât natural cât şi prin construcţii de fortificaţie amenajate în epoca bronzului 
(val de pământ şi şanţuri de apărare). 
     ISTORICUL CERCETĂRILOR
     Aşezarea a fost descoperită în perioada interbelică de Al. Ferenczi care a inclus-o în 
repertoriul cetăţilor dacice din Transivania. În anii 1956, 1960 şi 1967 Székely Zoltán a 
efectuat săpături sistematice şi a constatat că aşezarea a fost locuită în  epoca cuprului  
(perioada  eneolitică)  şi  în  epoca  bronzului  (epoca  metalelor).  Cu  ocazia  cercetărilor 
arheologice  a  fost  descoperită  o  nouă  cultură  arheologică  denumită  în  literatura  de 
specialitate cultura Ciomortan. 
     Cercetarea arheologică realizată de     Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni 
în perioada 1999 - 2009
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     Din  suprafaţa  totală  a  sitului  de  circa  6000 mp,  până  în  momentual  actual  al 
cercetărilor arheologice a fost finalizată o suprafaţă de circa 300 mp, aproximativ 5 %. 
     Cele 10 campanii de cercetare arheologică sistematică au adus la lumină complexe de 
locuire  ce  datează  din  perioada  epocii  cuprului (culturile  Cucuteni-Ariuşd,  
Bodrogkeresztur şi Coţofeni, 4500 – 3600 î. Hr),   epocii bronzului mijlociu  (culturile 
Costişa - Ciomortan şi  Wietenberg 2000 - 1500 î. Hr.) şi din perioada  epocii fierului 
(cultura geto-dacică, datare 500 – 100 î. Hr.).
     CULTURA  ARIUŞD  -  CUCUTENI 
TRIPOLIE (4500 – 3600 î.Hr.).
     În  urmă cu 6000 de ani  aşezarea de la 
Várdomb - Dâmbul Cetăţii a fost locuită de 
purtătorii  culturii  Cucuteni-Ariuşd-Triplolie. 
Denumirea  de  cultura  Cucuteni-Ariuşd-
Tripolie a  fost  dată  după  descoperirile  din 
staţiunile  eponime  de  la  Ariuşd  (jud. 
Covasna),  Cucuteni (jud.  Iaşi)  şi  Tripolie  
(Republica Ucraina). 
     Locuirea grupului Ariuşd de la Várdomb - 
Dâmbul Cetăţii este atestată prin descoperirea 
dărâmăturilor mai multor locuinţe incendiate. 
Locuinţele aveu una sau mai multe încăperi şi 
erau aşezate una lângă  cealaltă  pe marginea 
promontoriului, în formă de semicerc. Zona centrală a promontoriului a fost lăsată liberă 
şi utilizată probabil pentru alte activităţi. 
     În locuin e au fost descoperite vetre de foc ce aveau forme i dimensiuni variate. Laţ ş  
amenajarea vetrelor de foc se foloseau pietre plate “pat” peste care era aplicat un strat de 
lut bine netezit pe partea superioar .ă

Printre  dărâmăturile  incendiate  ale 
locuinţelor  s-u  descoperit  numeroase 
vestigii arheologice, dintre care amintim: 

- vase ceramice de uz casnic; 
- obiecte diverse: capace, linguri, 
polonice;
-  vase  ceramice  de  prestigiu 
(pictate  cu  vopsea  albă  cu 
decorul  realizat  prin  linii 
geometrice  şi  pictate  cu  mai 
multe culori  - alb, negru şi roşu 
- cu motive în banzi unghiulare); 
- podoabe (mărgele, cercei)

-  unelte  realizate  din  diferite  materiale 
(cupru, silex, piatră, lut ars): lame, vârfuri de săgeată, gratoare, străpungătoare, râşniţe, 
percutoare, gresii, etc.

-  obiecte  de  cult;  statuete  antropomorfe  (în  special  feminine);  zoomorfe;  altăraşe; 
elemente de cult, etc.

     Sfârşitul locuirii Ariuşd de la Várdomb - Dâmbul Cetăţii este încă învăluit în mister, 
acesta a survenit probabil în urma unui complex de factori, care au determinat apariţia 
unei crize interne. La scurt timp după aceea purtătorii culturii Bodrogkeresztúr, originarii 

din zona vestică a Transilvaniei au utilizat această aşezare.  Noii locuitori ai aşezării au 
avut  aici  o  locuire  de  scurtă  durată,  ale  cărei  urme  sunt  atestate  doar  de  fragmente 
ceramice. 
     Următoarea locuire ce datează din perioada de final a epocii cuprului aparţine culturii 
Coţofeni  (ultimele  secole  ale  mileniului  IV  î.Hr).  Vestigiile  din  această  perioadă 
descoperite până în prezent dezvăluie o locuire sezonieră a sitului.
     Ulterior acestei locuiri, timp de peste 2000 de ani, aşezarea de la Várdomb - Dâmbul  
Cetăţii nu a mai fost locuită. 
     CULTURA CIOMORTAN-COSTIŞA (mileniile  III-II  î. Hr., circa 2100/2000 –  

1900/1800  î.  Hr.).  La  începutul  bronzului  mijlociu, 
aşezarea  a  fost  ocupată  de  purtătorii  culturii  Costişa 
care  au  amenajat  primele  fortificaţii  ale  aşezării. 
Fortificaţiile  în  valul  de  pământ  şi  şanţurile  ce 
înconjurau aşezarea.  În  România aşezarea  purtătorilor 
culturii  Ciomortan de la  Vardomb, este singura în tot 
spaţiul intracarpatic, celelalte aşezării se află în spaţiul 
extracarpatic (Moldova), numărul lor fiind de peste 50.
     Reprezentativ pentru purtătorii acestei culturi este 
Complexul Ritual (Complexul nr. 13). Acest spaţiu s-a 
utilizat iniţial ca zonă de acces în aşezare sau ca poartă, 
culoar sau chiar un turn de pază (?). Apoi, în acest loc 
s-a  practicat  un  ritual  funerar  prin  sacrificarea  unui 
adult şi a doi copii, şi incinerarea lor împreună cu mai 
multe vase ceramice ce au fost oferite ca ofrandă. 
     Cercetările arheologice au arătat faptul că locuirea 
purtătorilor  culturii  de  tip  Ciomortan este  mai  veche 
decât cea a purtătorilor culturii Wietenberg. Aceştia vor 

locuii în această aşezare la scurt timp după ce aceasta a fost abandonată de purtătorii 
culturii de tip Ciomortan. 
     CULTURA WIETENBERG (mileniul II î. Hr., circa 1800/1700 – 1500/1400  î. Hr). 
     Vestigiile  culturii  Wietenberg  descoperite  la Păuleni-Ciomortan sunt deosebit  de 
bogate.  Acestea  datează  din  momentul  pătrunderii  purtătorilor  culturii  Wietenberg în 
Depresiunea Ciucului din centrul Transilvaniei, 
care au fost preocupaţi de preluarea controlului 
asupra celor mai importante puncte strategice, 
ocupând  aşezarea  de  la  Vardomb  –  Dâmbul  
Cetăţii. După toate probabilităţile, ei au reparat 
fortificaţiile vechi şi şi-au construit locuinţele 
pe panta interioară a valului de apărare. 
     Până în prezent au fost descoperite  patru 
locuinţe de suprafaţă  şi  o  groapă rituală în 
care  a  fost  înmormîntat  un copil,  înhumat  în 
poziţie chircită. Locuinţele au fost delimitate prin aglomerări formate din fragmente de 
lipitură arsă cu amprente de pari şi nuiele împletite, bolovani de piatră şi o cantitate mare 
de fragmente ceramice. Locuinţele aveau forma rectangulară cu dimensiunile de circa 3 x 
4 m iar la nivelul podelei, în fiecare locuinţă au fost descoperite vetre de foc utilizate 
pentru  încălzit.  Inventarul  locuinţelor  este  reprezentat  de  o  cantitate  mare  de  vase 
ceramice, fragmente ceramice şi unelte din piatră, os, corn şi bronz. 


	     ISTORICUL CERCETĂRILOR

