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Abstract: A new archaeological site was discovered in 2012 in Romania in the river Mureș Valley, at
Tărtăria (Alba County). Researchers have been able to date it during the first period of the Iron Age (middle
Hallstatt, Basarabi culture). Excavation has revealed a collective burial containing the remains of seven
individuals (six of which were articulated and a seventh only partially represented). Due to the very poor
preservation and extreme degree of fragmentation of the material, anthropological analysis could only determine
age at death for some of the individuals. This article discusses this common burial together with other individual
funerary features have also been discovered in one of the trenches bordering the site. The skeletal assemblage from
Tărtăria has analogies in other contemporary assemblages recovered from Hungary and Serbia and remains
particularly important for our understanding of funerary rites during the early Iron Age in the Carpathian basin.
Rezumat: Un nou sit arheologic a fost descoperit în anul 2012 pe Valea Mureșului, la Tărtăria (jud.
Alba). Datat de autorii cercetării în prima epocă a fierului (Hallstatt mijlociu, cultura Basarabi), așezarea prezintă
o caracteristică specială și anume descoperirea în arealul acesteia a unui mormânt colectiv în care au fost depuse
șapte schelete umane (șase aflate în conexiune anatomică și un schelet parțial reprezentat). Din cauza stării precare
de conservare a materialului scheletic și/sau a gradului de fragmentare destul de ridicat, expertiza antropologică
a permis doar estimarea vârstei la deces pentru unii dintre indivizi. Pe unul dintre șanțurile de delimitare a sitului,
au fost descoperite și alte complexe funerare individuale, discutate, de asemenea, aici. Deosebit de interesant din
punct de vedere al fenomenului funerar din perioada incipientă a epocii fierului din spațiul intracarpatic,
materialul scheletic de la Tărtăria își găsește analogii cu alte serii de schelete descoperite în arealul extracarpatic
din Ungaria sau Serbia, aflate pe același palier cronologic.
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