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Unicate europene: o fântână antică și component 

preistorice folosite pentru extragerea sării descoperite 

la Figa (jud Bistrița Năsăud) 

 

deConf. univ. dr. George V Grigore 

 

La Figa (jud. Bistrița Năsăud) a fostscoasă la luminăintactăo 

fântânăveche de 2.000 de ani, folosităpentruextragereasării.Figa este un 

sat ceaparține orașuluiBeclean din județul Bistrița-Năsăud, 

recunoscutpentruapele sale sărateșinămolul cu 

proprietățiasemănătoarecelui de la Techirghiol. 

Microreliefulvechilorsuprafețe cu exploatări de sare, cu 

numeroaseexcavațiisausurpări, ocupateazi de bălți, mlaștinisau cu 

vegetațiehalofită, prezenteînsărăturile de la 

Figacertificăexistențauneiexploatăriantice, la suprafață, a săriiînexcavații 

cu diametrecuprinseîntre 4-15 m, respectiv cu adâncimi de până la 10 

m.Sitularheologic de la 

BăileFigaesteunuldintrecelemaiimportantemonumente ale 

exploatăriipreistorice a sării din Europa. Aici a fostgăsit o troacă 

(jghiab), construitădintr-un trunchi de pin, alături de 

câtevatopoare.Topoarele, a cărorvechime a 

foststabilităprinmetoda Carbon-14, datează din jurulanului1.000 î.Hr. 

(deacum 3000 de ani). Troaca, de aceiașivechime, posibilsă fi 

fostfolosită la direcționareajeturilor de apăasuprapereților de sare, 

pentrusecționareasaudizolvareaacestora. Dupăalțicercetători, 

troacaservea la obținereasăriiprinprocedeulbrichetării.Aici a 

fostdescoperită o fântână care i-a uimitpecercetătorii care 
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efectuausăpăturileșiastapentrucăfântâna a fostgăsită cu împletiturade 

nuiele a perețilorintactă, deşi, potrivitcercetătorilor are înjur de 2000 de 

anivechime. Fântânapentruapăsărată are cepurileşitroacaintacteşi are 

pestetreimetriadâncime. Pefundulfântânii se aflaunjgheab, care 

direcționasoluțiasalinăspre un alt element de construcţie (posibil o 

tubulaturăceconduceacătreafară, „din troacăîntroacă”).„Aceastaeste o 

descoperireimportantă la niveleuropean. Sărăturaşinămolul au 

conservat-o.Este unadintrecelemaiinteresanteelemente ale sitului.Încă 

nu se ştie la ce era folosită”, a 

precizatcercetătorulştiinţificRaduZăgreanu, din 

cadrulComplexuluiMuzealBistriţa-Năsăud.  Aici, pe o suprafaţă de 

aproximativ 500 de metripătraţi, pedrumul care 

leagăcomplexulbalnearBăileFiga de oraşulBeclean se desfășoarăacestsit 

arheologic. Prima descoperireînlocaţia cu pricina a fostfăcutăînanul 

1977, de cătregeologulbistriţeanIoanChintăuan, care a găsit o „troacă” 

de lemn. Abiaînanul 2005 obiectul a fostscos din perimetrulunde a 

fostdescoperit, an în care zona a şifostexaminată de 

arheologiiValeriiKavruk de la MuzeulNaţional al CarpaţilorRăsăriteni 

din Sfântu Gheorghe şi Anthony Harding de la Universitatea Exeter din 

Marea Britanie. Toacagăsităîncă din 1977 a fostexaminatăîntr-un 

laborator din Gröningen, stabilindu-se „vârsta” acesteia: aproximativ 

3000 de ani. Un an maitârziu, în 2006 

maisuntgăsiteîncăcelpuţintreipiesesimilare, darşiurmeleunorconstrucţii, 

amenajărişiinstalaţii din lemn. S-au alăturatcâtevaobiecteprecum: 

ciocane de minerit, un fragment de topor, toatelucratedin piatră. Însitul 

de lângăBeclean au ajunsmaimulţispecialiştiaiMuzeuluiNaţional al 

CarpaţilorRăsăriteni, precumşicercetători din 

cadrulUniversităţiiBucureştisauaiUniversităţii Cornell din SUA. 

Potrivitspecialiștilor din cadrulMuzeuluiNaţional al 

CarpaţilorRăsăriteni, care administrează zona, sitularheologic de la 
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BăileFigaesteunuldintrecelemaiimportante din întreaga Europa 

înceeacepriveştecercetareaexploatăriipreistorice a sării. 

Acestareprezintăunansamblu de vestigii ale exploatăriisăriiîncepând din 

perioadapreistoricăpânăînprezent. Mostre de lemnprelevate din sit (40 de 

mostre) au fostatentstudiateînlaboratoareprestigioase din Heidelberg, 

GröningenşichiarOxford. Fragmentelerecoltate de la 80 de trunchiuri de 

copacidescoperiteîn sit au fostanalizate la Universitatea Cornell din 

SUA șiau scosînevidenţăurmătoareleperioadetemporale: 

finalulepociibronzului, epocabronzuluimijlociu, prima epocă a fierului, 

perioadaromanătârzie, postromanăşichiarsecolul al XIX-lea.    

Pentruconservareaacestui sit arheologic, 

darșipentrupunerealuiînvaloare s-aîntocmit un proiectfinanţat de 

cătreAdministraţiaFondului Cultural Naţional,care vine 

săsalvezemonumenteleexploatăriipreindustriale a sării din douăjudeţe 

din Transilvania: Bistriţa-NăsăudşirespectivHarghita. Acesta, care 

viseazăşisitularheologic de la BăileFiga, include ghiduri de 

bunepracticipentruautorităţile 

locale, delimitareasiturilorsaurealizareaplanurilortopografice. 

Descoperirilearheologicefăcute la BăileFigavin cu noidovezi ale 

continuitățiinoastrepeacestemeleaguri, darși cu 

certitudineafaptuluicăaiciau existatexploatații ale săriiîncă de acumpeste 

3000 de ani. 

 

Surse: adevarul.ro; cronica.cimec.ro  
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Fântâna de exploatareasării de la Figa (jud. Bistrița Năsăud) 
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Reconstituireaunoruneltefolositepentruextragereaşiprelucrareasării (FOTO: 

MuzeulNaţional al CarpaţilorRăsăriteni) 

 

 

Sitularheologicde la Figa (jud. Bistrița Năsăud) 

 

Sitularheologicde la Figa (jud.Bistrița Năsăud).Troacele-jghiaburi de 

lemndescoperiteșialtecomponente din lemnfolosite la exploatareasării. 
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Fântâna de exploatareasării de la Figa (jud. Bistrița Năsăud) 

 


