ROMÂNIA
MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR

ORDIN nr.

,.

);2-:f.-CJ

din

.,22 ·DI.( ·

2008

Având în vedere Decretul Preşedintelui României nr. 854/2005 pentru numirea
unui membru al Guvernului;
În conformitate cu prevederile art. 12 alin. ( 1 ) - ( 5 ) din Legea nr. 182/2000
privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil , cu modificările şi completările
ulterioare;
Ţinând seama de Hotărârea de Clasare nr. 673/1/27.02.2008 a Comisiei
Nationale a Muzeelor şi Colectii lor;
· În temeiul prevederilor ait. 11 alin. ( 4 ) din Hotărârea Guvernului nr. 78/2005
privind organizarea şi func~onarea Ministerului Culturii şi Cultelor, republicată,
Ministrul Culturii

şi

Cultelor emtte

următorul

ORDIN:

Art. 1 (1) Se clasează în patrimoniul cultural naţional mobil , în categoria juridică
,Tezaur" , 127 ( o sută douăzeci şi şapte) bunuri culturale mobile cu valoare
arheologică şi istorice-documentară, aflate în patrimoniul Muzeului Civilizaţiei
Gumelniţa dln Olteniţa , prevăzute în Anexă.
- -(2) Anexa face parte integrantă din prezentul Ordin. ~
Art. 2 Direcţia Muzee, Colec~i , Garanţii Guvernamentale va lua toate măsurile
necesare pentru aducerea la cunoştinţă a prevederilor prezentului Ordin Muzeului
Civilizaţiei Gumelniţa din Olteniţa, în vederea punerii lui în aplicare.
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MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR

DIRECŢIA

MUZEE, COLECŢII, GARANŢII GUVERNAMENTALE
COMISIA NAŢIONALĂ A MUZEELOR ŞI COLECŢIILOR
l\r.673/ l/27.02.2008

HOTĂRÂRE DE CLASARE

În şedinţa din data de 27.02.2008, în urma analizării Rapoartelor de

a

hotărât

a documentaţiei specifice, Comisia

clasarea în patrimoniul cultural

"Tezaur", a
documentară

121

Naţională

naţional

a Muzeelor

şi Colecţiilor

mobil, categoria

juridică

bunuri culturale mobile cu valoare arheologică şi istorica-

din patrimoniul Muzeului

Civilizaţiei Gumelniţa-Olteniţa.

Praf. univ. dr. Ionel CÂNDEA

PREŞEDINTE

COMISIA NAŢIONALĂ A
MUZEELOR ŞI COLECŢIILOR

Bucureşti
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DIRECŢIA GENERALĂ PATRIMONIU CULTURAL NAŢIONAL

Expertiză şi

*

011347, Şos. Kiseleff nr. 30, sectorul 1, O.P. 33, România
Tel.: 224 25 1 O, 223 28 47; Fax : 223 49 51; www.cultura.ro

Anexă

!

FIŞA

Bunuri cu semnificatie
Nr.
Crt.

arh eo logi că

clasate în categori a juridică

Denumirea

Autor(i),

Titlul

bunului cultural

Atelier,marcll,

sa u tema

şcoală,

STANDARD
TEZAUR din patrimoniul Muzeului

Civili zaţ i ei Gumelniţa- O lten i ţa

Material, tchnică,dimensiuni
(eventual dimensiunile suportului şi alţi paramelri

atribuire

Data•·e,
anul

fabricaţie

de identificare)

Observaţii:

(documente de
referinţă,

antecedente, stare
de conservare"
ş. a.)

(!)
f l.
'-

(1.1)
Arme: Vârf de

(1 .2)
Eneolitic -

săgeată

Gum e lniţa

(13)
Vârf de săgeată
romboidal

romboidal
2. Unelte: Gratoar
pe Iarnă

E neolitic -

3. Ceramică : Vas
cu decor aplicat

Eneolitic;

4.

Cerami că;

Vas

l>itronconic

Gratoar pe lamă

Gumelniţa

Vas arici

Gumelniţa

Eneolitic târziu ;

Vas turtit

Gumelniţa

Săgeată

Ceramică;

E neolitic;

Capac de vas

Gumelniţa

6. Ceram ică; Vas
bitronconjc

Eneolitic;
Gumelniţa

Capac de vas

Vas bitronconic

(1.5)

romboidală, lucrată

A doua jumătate a
mileniului V a. Chr.
( -4500-3950)

prin tăiere şi
la un capăt, cu muchiile drepte,
iar în capătul opus prezintă gaură de fixare; -._
Dimensiuni : L : 41; LA: 11 · GR: ?- Nr. inv: 2 1
Gratoar pe lamă din silex maroniu, retuşat pe
ambele laturi ; Silex; percuţie; retuşare;
Dimensiuni: L: 107· LA: 32; GR: 8; Nr. inv: 323
Bol din lut, ars oxidant, culoare cenuşie, formă
bitronconică turtită, buza dreaptă. Vasul este
decorat pe toată suprafaţa cu proeminenţe
a~lica~s~uţitc din lut cu aspect de .,arici;
~~:1srur: 1: 56; DM: 115; DG: 56; DB : 36; Nr.
in 442.
Bol tiin pastă fină, ars la cenu şi u, fom1ă
tronconică, buză dreaptă; Pe toată suprafaţa vasul
este decorat cu .,paranteze"realizate cu scoica.
118; DM: 2 17; DG: 98; DB: 48;
N r. 111V 452.
Pastă fiiiă, ardere oxidantă, de culoare cenuşie,
deco rat cu caneluri aşezate în spiral ă;
Dimensiuni : 1: 142; DT: ~R: 5; DM: 171 ;
DG: 99; DB : 44; Nr. llţv: 45 .
Pastă fină, ardere oxidantă, de culoare cenuşie,
decorat cu incizii de linii frânte; Dimensiuni :
DT: 24 · 1: 142· GR : 5· DM: 17 1· DG: 99· DB : 44·
din os

ş l efuire, ascuţită

Dimen,(r')'

5.

. (14)

(1.6) •
Stare de
conservare: foarte
bună ·'

A doua jumătate a
mile niului V a. Chr.
(4500-3950)
A doua jumătate a
mileniului V a. Chr.
(-4500-3950)

Stare de

A doua jumătate a
mileniului V a. Chr.
(-4500-3950)

Stare de
conservare: foarte

A doua jumătate a
mileniului V a. Chr.
(-4500-3950)

Stare de
conservare: foarte

A dou a jumătate a
mileniului V a. Chr.
(-4500-3950)

Stare de
conservare: foarte

conservare: foarte
bună

Stare de
conservare: foarte
bună

bună

bună.

bună

7. Unelte: Lamă
cu

retuşe

pe

cu

Eneolitic~

Lamă

Gumelniţa

ambele laturi

retuşe

pe

ambele laturi
8. Arme: Vârf de
săgeată

9. Unelte: Nucleu
"cilindric"

10.

Il.

Unelte: Ciocanbaros cu şanţ
pentru legare
Unelte: Harpon

Eneolitic;

Vârf de săgeată

Gumelniţa

Eneolitic târz iu ~
Gumelniţa

Eneolitic târziu:

Nucleu
"cilindric"

Gumelniţa

Ciocan-baros cu
şanţ pentru legare

Eneolitic;

Harpon

Gumelniţa

12.

Unelte: Topor

Neolitic mijlociu

Topor vălătuc

Nr. inv: 465.
de silex cu retu şe de folosire pe ambele
laturi . Silexu l este gă l bui de bună calitate.
Prezintă atât bulbul cât şi talonul. D imensiuni :
L: 244; LA: 25; GR: 5· nr. inv: 502
Săgeată din si lex gălbui, foliiacee, retuşe bifaciale
abrupte. În partea distală, prezintă 2 penduli,
rezulta~ prin retuşe repetate, abrupte;
Dimensiuni L: 89; LA: 40· GR: Il ; Nr. inv: p 11.;
Nucleu de silex de culoare cafenie, de formă\..../
Lamă

ci lindrică cu planul de lovire amenajat orizontal.
Pe corpul nucleului sunt negativele desprinderii

de lame; DiJsiuni : L: 124; LA: 59; GR: 51 ;
Nr. mv: ,517.
Ciocan-baros cu şanţ penttu legare lucrat din rocă
dură prin cioplire şi şlef~·~5mensiuni : L : 139;
LA: 80· GR: 70; Nr. inv: 27
~fn din corn de cerb; lucrat prin tăiere şi
şi
ir e~imensiuni : L: 188; LA: 13; GR: 14; Nr.
inv.\,:;3

3

Topor din granit, de culoare cenuşiu închis, lucrat
prin şlefuire, cu muchiile rotunjite, oval în
sec~ une.

13 .

14.

Unelte:

Eneolitic~

Săpăligă

Gumeh1iţa

16.

capăt

rolund,

2

Obiecte diverse: Eneolitic;
Farfurie din
Gumelniţa

Obiect de cult:
Idol de aur

Eneolitic târziu;

Arme: Vârf de

Eneolitic;
Gumelniţa

(-4500-3950)

bună

A doua jumătate a
mileniului V a. Chr.
(-4500-3950)

Stare de
conservare: foatte

conservare: foa11e

bună

A doua jumătate a
Stare de
mileniului V a. Chr. . conservare: foarte

(-4500-3950)

bună

A doua jumătate a
mileniului V a. Chr.
(-4500-3950)
A doua jumătate a

Stare de
conservare: foatte

mileniului V a. Chr.

conservare: foarte

(-4500-3950)
Mileniul VI a. Chr.

bună

' •'

bună

Stare de

Stare de
conservare:

bună

A doua jumătate a
mileniului V a. Chr.
(-4500-3950)

Stare de
conservare:

relativ bună

Farfurie din

Fttrft:fi·ie de marmură realizată prin cioplire ş i

A doua jumMate a

Stare de

marmură

şlcfi.lire;

dimensiuni : 1: 19; GR: 4; DM: 122; DB :
22· Nr. inv: 1135

mileniului V a. Chr.

conservare: foatte

(-4500-3950)

bună

Idol de aur

Tdol din aur, de

A doua jumătate a

Stare de
conservare: foarte

Gumelnita

săgeată

Stare de

celălalt ascuţit

cu
urme de folo~ire~in,_e~siuni : L: \88; LA: 63;
GR: 49;; Nr. mv V041
Săpăligă din corn
Săpăligă din coni de cerb, tăiat oblic la partea
de cerb
~:ă, cu gaura de înmănuşare dreptunghi.ulară;
{';~ )s tum : L: 369; LA: 62; GR: 44; Nr. mv:

marmură

15.

Are un

A doua jumătate a
mileniului V a. Chr.

Vârf de

săgeată

formă rotundă, convex-concavă,

cu orificiu central, capul trapezoidal şi un orificiu
de pfindere; Dimensiuni : GR: 0,7; DM: 12; Nr.
in v.;, 11 66
Săgeafa din os lucrată prin tăiere şi şlefuire,
romboida l ă

în sectiune

ascuţită

la un

capăt,

cu o

mileniului V a. Chr.
( -4500-3950)
A doua jumătate a
mileniului V a. Chr.

bună

Stare de
conservare: foarte

ner~ură mediană ~entrală pe ambele ceţe,~~, (-4500-3950)
capatul opus doua plCJoruşe pentru fixare.;
.--..

17,

Unelte: Tivig

Eneolitic;

Dimensiuni : L: 71; LA: 14; GR: 6; NL in , 1237
Tivig din corn de cerb, lucrat prin tăiere şi

Tivig

Unelte: Tivig

Eneolitic;

Tivig

Gumelniţa

19,

20,

2L

Arme: Vârf de

Eneolitic;

săgeată

Gumelniţa

Arme: Vârf de

Eneolitic;

săgeată

Gumelniţa

Unelte: Tivig

Eneolitic;

Vârf de

săgeată

Vârf de

săgeată

Tivig

Gumelniţa

n

Unelte: Mâner

Eneolitic:

Mâner

Gumelniţa

23.

Ceramică:

Capac cu

toartă

toartă

Eneolitic:

Capac cu

Gumelniţa

antropomorfă

Eneolitic târziu;

Vas piriform

antropomorfă

24,

25,

Ceramică:

Vas

piriform

Gumelniţa

Unelte: Topor
cu ciocan şi tăiş

Eneolitic:

A doua jumătate a
Stare de
mileniului V a, ChL conservare: foarte
bună
împunsătud şi 7 împunsături pe muchia dre:a~~ ( -4500-3950)
Dlmenslum : L: 1 12; LA: 21; GR: 8; NL mv: 253
'----"
A doua jumătate a
Stare de
Tivig din corn de cerb, lucrat prin tăiere şi
mileniului V a, ChL 1 conservare: foţirte
şletiJire, cu gaură deprindere la un
bună
(-4500-3950)
cajii~Jimensiuni: L: 96; LA: 18; GR: 6; NL inv:
]254
Stare de
1'-Săgelltă din os lucrată prin tăiere şi şlefuire, ovală A doua jumătate a
în sec~iune, ascuţită la ambele capete, cu muchiile mileniului V a. Chr. conservare: foarte
bună
rotm~ite, prezintă un prag de: tz~imensiuni: (-4500-3950)
L: 9; LA: 79; GR: 7; NL mv: 1264
Stare de
Săgeată din os lucrată prin tăie'?e-şi şlefuire,
A doua jumătate a
mileniului V a, ChL conservare: foarte
trapezoidală în secţiune, ascuţită Ia ambele
(-4500-3950)
bună
capete, cu muchiile drepte, prezintă un prag de
,9xlfre; Dimensiuni: L: 78; LA: 7; GR: 6; NL inv:
1267
Stare de
1 T~'din corn de cerb, lucrat prin tăiere şi : /:;~ A doua jumătate a
mileniului V a, ChL conservare: foarte
ş e uire, cu gaură deprindere la un capăt;
(-4500-3950)
bună
Dimensiuni: L: 95; LA: 17; GR: 6; NL inv: 276
Stare de
Mâner din corn de cerb prevăzut cu un orificiu j.si A doua jumătate a
mileniului V a, ChL conservare: foarte
prinderea dălţii şi două orificii de înmănuşare
(-4500-3950)
bună
longitudinal şi transversal; Dimensiuni: L 185;
LA: 72; GR: 36; NL inv: 1283
A doua jumătate a
Stare de
Pastă semifină, ardere oxidantă~ culoare
mileniului V a, ChL conservare: foarte
cărămiziu des~ensiuni: 1: 61; GR: 14;
(-4500-3950)
OM: 80;NL 11 ,
bună
Stare de
A doua jumătate a
Lut cu degresanţi, modelat cu mâna, lustruit,
decorat prin incizii şi pictură; Dimensium;;: 390; mileniului V a, ChL conservare: foarte
(-4500-3950)
bună
0: 280; OM: 280; DG: 180' NL inv: 1336
Stare de
Topor din piatră, de culoare vinerie,Jiwşiefuit, cu A doua jumătate a
şlefuire,

Gumelniţa

18,

bună

Topor - ciocan

Gumelniţa

ornamentat pe partea

convexă

cu 27

muchiile rotunjite, oval în sectiune, cu orificiu de
îni~:e, Nu prezintă urme de folosire,,;

. D11m;ns1
( 1431
'-

111:

L: 238; LA: 45; GR: 23; NL mv:

mileniului V a. Chr.

conservare: foarte

(-4500-3950)

bună

26.

Obiect de cult;

Eneolitic; ·

Statuetă

Statuetă

Gumelniţa

antropomorfă

antropomorfă

Statuetă antropomorfă din marmur,, ,dbă. Capul
dreptunghiular, a fost perforat pe laturi cu câte

trei

găuri,

gura este

indicată prinlr-o

linie

incizată,

Stare de
conservare:

relativ bună

subliniată

27.

28.

Ceramică;

Bol

Eneolitic;

sferic

Gumelniţa

Ceramic§: Vas

Eneolitic;

de cult

Gumelniţa

Bol sferic

Vas de cult

de patm puncte. Tarsul a avut două
arcuiri laterale, care reprezentau braţele . Partea
inferioară a corpului este lată şi uşor arcuită la
şolduri ; Dimensiuni: L: 88 ; LA: 30; GR: II;Nr.
inv : 1~-r
Pastă semifină, ardere oxidantă, de culoare roşie.
Prezintă pictură cu alb pe jumătatea inferioară a
vasului ; Dimensiuni: 1: 7l~IV!: 105; DG: 76;
DB: 50; GR: 4; Nr. mv: 2 12

A doua jumătate a
mileniului V a. Chr.
(-4500-3950)

Vas bitronconic, din pas~ă, cu buza uşor
evazată, ars Ia cărămi ztll, urme de pictură cu
grafit în partea superioară. Din părţi pornesc în
sus două terti modelate în formă de phalusuri.
Arde~~~dară.Dimensiuni: 1: 155;DM: 176;

A doua jumătate a
mileniului V a. Chr.
(-4650-4400)

Stare de
conservare: bună

A doua jumătate a

Stare de

mileniului V a. Chr.

conservare: bună

(-4500-3950)

Nr. in. 01
29.

30.

Unelte:

Eneol itic;

Măciucă sferică

Gumelniţa

Arme: Vârf
foliaceu bifacial

Eneolitic;

Ceramică :

Eneolitic:

Capac cu
protome
zoomorfe
Obiect de cult;
Phallus

Gumelniţa

Gumelniţa

Măciucă sfer ică

Măciuca'h1Crată din piatră; şlefuire; perf~re;
Dimensiuni: 1: 52; D: 66-56; Nr. inv(20~1 '

Vârf foliaceu
bifacial

Săgeată

din silex

retuşare

pe ambele laturi, percut-ie; Dimensiuni :

Capac cu protome
zoomorfe

Pastă fină, lustruită

gălbui,

foliacee,

retuşe

bifaciale,

L: SI· LA: 28· GR: 5· Nr. inv: 2070
31.

32.

33.

Eneolitic;

Phalfus din lut de forma cilindrică, rotunjit şi
perforat la capăt, găurit în interior pe toată
secţiu~ea; Dimensiuni: L: 113; LA: 36;; Nr. inv:
3822
J>astă neomogenă, conţine pietriş,

Eneolitic târziu;
Gumelniţa

Capac cu protome
zoomorfe

Eneolitic;

Vas de cult

de cult

la

Phallus

Gumelniţa

Ceramică;

Vas

oxidantă,

\

Capac cu

Ceramică :

la interior_. ardere

1: 30; DM: 131 ; DB : 131; ; Nr.

inv: 2 69

protomc

34.

roşu; ~minsiuni :

Gumelniţa

nisip. mică, aes
secundar, culoare brun cărămiz ie, cu pete brun
cenuşii şi negre cenuşii; ardere oxidantă~

Dimensiuni: 1: 4 1· DM: 130· · Nr. i•W': 3845
Vasul de cult lucrat cu mâna din pastă Iina, ars la
cărămiziu, lustruit, ardere oxidantă; Dimensiuni :

A doua jumătate a
mileniului V a. Chr.
(-4500-3950)
A doua jumătate a
mileniului V a. Chr.
( -4500-3950)
A doua jumătate a
mileniului V a. Chr.
(-4500-4000)

Stare de
conservare: bună
Stare de
conservare: foarte
bună

Stare de
conservare: foarte
bună

A doua jumătate a
Stare de
mileniului V a. Chr. conse1vare:
(-4500-3950)
relativ bună
A doua jumătate a

Stare de

mileniului V a. Chr.
(-4500-3950)

conservare: bună

A doua jumătate a
mileniului V a. Chr.

Stare de
conservare: bmnă

35

36.

37.

Ceramică:

Vas bitronconic

Vas
bitronconic

Eneolitic;
Gumelnita

Diverse: Mosor

Neolitic;
Gumelnita

Mosor de lut

Ceramică:

Eneolitiv;

Vas bitronconic

Vas

turtit

bitronconic

Gumelniţa

Diverse: Mosor
de lut

Eneolitic

Unelte: Pumnal
din os de vită

Eneolitic;
Gumelnita

Pumnal din os de

40.

Ceramică :

Vas
bitronconic de
lut

Eneolitic;
Gumelnita

Vas bitronconic
de lut

41.

Unelte: Topor
de cupru

Eneolitic;

Topor de cupm

38.

39.

Mosor de lut

Gumelniţa

vită

Gumelniţa

1: 175; L: 183; LA: 183 ; Nr. inv: 4 . -3
ardere o x idantă incompletă,
decorat cu caneluri; Dimensiuni : 1: 77;DM: 132;
DG: 80; DB : 50· GR: 4· Nr. inv: 4412
Pastă fină, ardere inoxidantă; lustruit pe toată
suprafaţa; Dimensiuni : D: 20; L: 44; Nr. inv:
4467
Pastă fină, ardere oxidantă, lustruit pe toată
suprafaţa vasului ; Dimensiu1:~~ : 125;
DG: 78· DB : 28 · GR: 3· Nr. i : 4468
Pastă semifină, ardere oxidantă incompletă ~
Dim~~iuni : D : 24; DM: 132; L: 84; ; Nr. inv:
4472
· Jmpungător din os de vită, prelucrat prin tăiere şi
şlefuire, ascuţit la un capăt; Dimensiuni : L : 242;
LA: 15; GR: 9; Nr. inv: 4475
Pastă fină, bine lustruit, ars oxidant, culoare
roşiatică, decorat cu impresiuni cu scoica;
Dimensiuni : 1: 121 ; DM: 166; DG : 86; DB : 48;
Nr. inv: 4505
Pastăsemifină ;

Topor din

aramă

lucrat prin turnare cu muchiile

drepte, trapezoidal în

secţiune,

cu

gaură

de

înmănuşare transversală. Are patină verde şi nu

! ( -4500-3950)

'

A doua jumătate a
Stare de
mileniului V a. Chr. conservare: bună
(-4500-3950)
A doua jumătate a
Stare de
mileniului V a. Chr. conservare: foarte
(-4500-3950)
bună
A doua jumătate a
Stare de
mileniului V a. Chr. ,conservare: foarte
(-4500-3950)
bună
A doua jumătate a
Stare de
mileniului V a. Chr. conServare: bună
(-4500-3950)
A doua jumătate a
Stare de
f~~eniului V a. Chr. conservare: foarte
500-3950)
bună
Stare de
A doua jumătate a
mileniului V a. Chr. conservare: foarte
(-4500-3950)
bună
A doua jumătate a
mileniului V a. Chr.
(-4500-3950)

Stare de
conse1vare: foarte
bună

prezintă

42.

43 .

44.

Arme: Vârf de
săgeată foliform

Unelte: Cârlig
de undiţă

Ceramică :

Vase

îngemănate

Eneolitic;
Gumelniţa

Eneolitic;
Gumelniţa

Eneolitic;
Gumelnita

Vârf de săgeată
de silex

Cârlig de undiţă
de aramă

Vase îngemănate

urme de folosire.Dimensiuni : L: 187;
LA: 57; GR: 21 ; Nr. inv: 4507
Săgeată din silex gălbui , foliaeee, retuşe bifaciale; A doua jumătate a
mileniului V a. Chr.
silex, retuşare abruptă, retuşare pe ambele laturi,
percutic; Dimensiuni : L : 37; LA: 93 ; GR: 7; Nr.
( -4500-3950)
inv : 4512
Ac de pescuit din cupm, lucrat prin ciocăni re
A doua jumătate a
dintr-o bară turnată, dreptunghiular în sec(iune,
mileniului V a. Chr.
cu buclă deprindere la un capăt şi cârlig ascu(it la (-4500-3950)
celălalt capăt; Dimensiuni : L: 97; LA: 8; GR: 6;
Nr. inv: 4517
Patru baluri de lut din pastă fină unite între ele, cu A doua jumătate a
mileniului V a. Chr.
buza dreaptă. Trei baluri sunt acoperite cu capac
( -4500-3950)
conic. Vasele comunică între ele prin orificii
lăsînd lichidul să treacă dintr-unul în altul

'
1

Stare de
conservare: foarte
bună

Stare de
conservare: foarte
bună

Stare de
conservare: foarte
bună

i

.Recipientele sunt pictate cu grafi"..Jimensiuni: 1:
65,86; DM: 102,97; Nr. inv: 4549
Vase îngemănate l Patru boluri unite prin tuburi de lut din pastă fină,
de formă tronconică, cu buza dreaptă. Vasele
i
comunică între ele prin orificii lăsînd lichidul să
1
treacă dintr -un altul. Vasele sunt decora te cu
haşur din linii incizate vopsite cuJ~b-~H,iuni:
1: 65· DM: 102, 101,99, 99; Nr. v; 550
Vas bitronconic
Vas de lut, ars la cărămiziu cu do_Uă..ap.ueâtori
1

Ceramică:

45.

46.

Vase

Gumelniţa

Ceramică:

Eneolitic;

Vas

bit.ronconic

47.

48.

1

Ceramică: Vas
bitronconic

Ceramică:

50.

SI.

52.

Ceramică:

Vas
pictat cu alb

Ceramică:

Vas

54.

pe diametru! maxim, perforate vertical
cinci nervuri oblice dispuse în diag~m fe

Vas bitronconic

Perioada de

Vas bitronconic

şi

la epoca
bronzului
Eneolitic;

Ceramică:

Eneolitic~

Suport de vas

Gumelniţa

Ceramică:

Eneolitic:

Vas

Pastă porm\Să-cu-rrflcă şi scoică, ardC~e oxidantă,

Vas pictat cu alb

Gumelniţa

Eneolitic;

Vas suport

Suport de vas

Vas de suport

Gumelniţa

Vas

Eneolitic;

de sup01t

Gumelniţa

Arme: Vârf de

Eneolitic;

săgeată

Gumelniţa

Vas de suport

Vârf de

săgeată

A doua jumătate a
mileniului V a. Chr.
(-4500-3950)

i

culoare cărămizie: Dimensiuni: 1: 150; DM: 140;
DG: 120; DB: 100; ; Nr. iov:.4606
Pastă fină, lustruit, pictllt cu alb dupa ardere şi cu
grafit; Dimensiuni : 1: 91; DM"-l23; DG 73; DB:
36; GR: 3· Nr. inv: 4695
Vas suport cilindric, modelat din lut, ars la roşu,
pis~u alb; Dimensiuni: 1: J 89; D: 139; Nr. inv:
11'1710
"S"il'J)ort de vas tronconic, modelat din lut, ars la
roşu, canelat şi vopsit cu grafit: Dimensiuni : 1:
112; D: 214; DG: 80; Nr. inv: 4714.
Vas suport cilindric, modelat din lut, ars la roşu,
incizat, încmstat, vopsit cu alb; Dimensiuni: 1:
220; D: 205; DG: 190; · Nr. inv: 4718 .
Vas suport cilindric, modelat din lut, ars la roşu,
excizie largă, vopsit cu roşu; Dimensiuni: 1: 200;
D: 192; DG: 165;; Nr. inv: 4719
Vârf de săgeată din silex gălbui , triunghiular,
lucrat pe o lamă , cu retuşe bifaciale abrupte~

Stare de
conservare:
relativ bunA

A doua jumătate a

Stare de

mileniului V a. Chr.
(-4500-3950)

conservare: bună

corpul vasului; Dimensiuni: 1:179; D
115;
DG: 77; DB: 75; GR: 12; Nr. mv; 4584
Vas bitronconic din lut amesteca~~că
pisată, de culoare maronie, slab lus ru1t. Decoml
este reprezentat de 4 butoni la umăml vasului;
Dimensiun~:{:1~)M: 205; DG: 190; DB: 80;
GR: 5; Nr. v: 4585

tranziţie

Gumelniţa

Ceramică:

aşezate

Perioada de
tranziţie la epoca
bronzului

suport

de suport
53.

Gumelniţa

5

Vas

bitronconic
49.

Eneolitic târziu;

îngemănate

Stare de
consetvare: foatte
bună

Prima jumătate a

mileniului IV a.
Chr. (-3950-3500)
A doua jumătate a
mileniului V a. Chr.
(-4500-3950)
Mileniul V a. Chr.
(-4650-4500)

Stare de
conservare:

bună

Stare de
conservare: foarte
bună

Stare de
conservare: foarte
bună

Mileniul V a. Chr.
(-4650-4500)

Stare de
conservare-: foarte
bună

Mileniul V a. Chr.
(-4650-4500)

Stare de
conservare: foarte
bună

Mileniul V a. Chr.
(-4650-4500)

Stare de
conservare: foarte
bună

A doua jumătate a
mileniului V a. Chr.

Stare de
conservare: foa1te

1

55 .

56.

Topor de cupru

Unelte: Topor
de cupru

Eneolitic;

Unelte:
Împungător de

Eneolitic;

lmpungător

Gumelniţa

aramă

Eneolitic;

Mâner

Gumelniţa

de

şi celălalt

batere.;

A doua jumătate a
mileniului V a. Chr.
(-4500-3950)

Starede

Stare de

Obiecte de cult:

Eneolitic;

Figurină

Gumelniţa

antropomorfă

este turtit, nasul modelat ca un cioc de pasăre;

masculină

Dimensiuni : 1: 82; LA: 23; Nr. inv: 5697

Capac zoomorf

A doua jumătate a
mileniului V a. Chr.
(-4500-3950)
Prima jumătate a
mileniului V a. Chr.

A doua jumătate a
mileniului V a. Chr.
(-4500-3950)

Unelte: Topor
de piatră

Eneolitic:

Topor de piatră

Gumelniţa

şlefuită

şlefuită

59.

şi

bună

Figurină

Unelte: Mâner

Gumelnjţa

58.

conic, prelucrat prin turnare

(-4500-3950)_
A doua jumătate a
mileniului V a. Chr.
( -4500-3950)
A doua jumătate a
mileniului V a. Chr.
(-4500-3950)
A doua jumătate a
milenjului V a. Chr.
( -4500-3950)
A doua jumătate a
mHeniului V a. Chr.
(-4500-3950)

Dimensiuni: L: 159; GR: 5,39Nr. inv: 5647 E
Mâner de os de pasăre lucrat prin tăiere şi
perforare; Dimensiuni : L:87; LA: 16; GR:: 13;
Nr. inv: 5648
Topor din piatră, e culoare vineţie, fin şlefuit, cu
michiile rotunjite, oval în secţiune, cu orificiu de
înmănuşare. Nu prezintă urme de
folosire.Dimensiuni: L: 167; LA: 42; GR: 27; Nr.
inv: 5666.
Figurină antropomorfă din lut, arsă la brun, capul

aramă

57.

Dimensiuni : L. 75; LA: 22; GR: 7, . <r. inv: 4736.
Topor din cupru lucrat prin turnare, cu gaură de
înmănuşare lransversală~ Dimensiuni : L: 154;
LA: 33 · GR: 17· Nr. inv: 5319
Impungător din aramă cu un capăt dreptunghiular

antropo

Stare de
conservare: foarte

'

bună

Stare de
conservare: foa1te
bună

Stare de
conservare: bună
Stare de
conservare: foarte
bună

conservare: bună

marfă
masculină

60.

Ceramjcă:

Unelte: Topor
cu ciocan şi tăiş

Eneolitic;

Topor cu ciocan

Gumelniţa

şi tăiş

Unelte:
Greutate pentru
războiul de
tesut
Unelte:
Greutate pentru
războiul de

Eneolitic:

Greutate pentru
războiul de ţesut

Capac de lut, deformat la ardere, în formă de cap
de porc, modelat realist. Capacul este pictat cu
alb.Dimensiuni: 1: 59; DM: JOI; Nr. inv: 5764
Vârf de silex maroniu; lucrat pe partea distală a
lamei prin retuşe abrupte; silex; retuşare abruptă,
retuşare pe ambele laturi: percuţie; Dimensiuni :
L: 128; LA: 27; GR: 7; Nr. inv: 5850.
Topor de piatră lucrat prin tillere şi şlefuire ;
Dimensiuni : L: 128; LA : 27; GR: 7; Nr. inv:
5856.
Lut modelat cu mâna, decorat; Dimensiuni : 1:
11 O; LA: 75; GR: 42; Nr. inv: 5884.

Greutate pentru
războiul de ţesut

Lut modelat cu mâna, decorat; Dimensiuni : 1:
107; LA: 76; GR: 50; Nr. inv: 5885 .

Eneolitic târziu

Capac zoomorf
61.

62.

63 .

64.

Unelte: Vârf de

Eneolitic:

suljţă

Gumelniţa

ţesut

Gumelniţa

Eneolitic;
Gumelniţa

Vârf de

suliţă

conservare: foarte
bună

Stare de
conservare: foarte
bună

A doua jumătate a
Stare de
mileniului V a. Chr. conservare: foarte
( -4500-3950)
bună
A doua jumătate a
Stare de
mileniului V a. Chr. conservare: bună
de expus.
(-4500-3950)
Stare de
conservare: bună
de expus

_j

65.

Unelte .
Greutate pentru
războiul de

Eneolitic.
Gumelniţa

Lut modelat cu mâna, decorat. Di1 ... nsiuni . L.
IlO, la.75, gr. 42, Nr. inv. 5886

Greutate pentru
războiul de ţesut

A doua jumătate a
mileniului V a. Chr.
(-4500-3950)

Stare de
conservare: bună

de expus

ţesut

66.

67.

Obiect de cult:

Eneolitic;

Pintaderă

Gumelniţa

Ceramică:

Vas

zoomorf

Eneolitic;

Pintaderă

Dimensiuni : 1: 40; OM : 60; Nr. inv: 5894

Vas zoomorf

Vas zoomorf, modelat din lut, ars la bnm,
înfăţişează un animal puternic, probabil un taur.
Corpul şi picioarele sunt decmtate cu desen
spiralic incizate şi pictate cu roşu; Dimensiuni: 1:
124; DL: 246; DG: 54; DB: 138; GR: 8; Nr. inv:
6983
Topor din piatră, de culoare alb-albăstruie, fin

Gumelniţa

1

68.

Arme: Topor cu

Eneolitic;

Topor cu

tăiş şi

Gumelniţa

ciocan

ciocan

tăiş şi

ş l efui t , cu muchiile rotunjite, oval în secţiune, cu
1

69.

Obiect de

Eneolitic;

podoabă:

Gumelniţa

Brăţară

Brăţară

70.

1

1

Ceramică:

Eneo litic;

Lingură

Gumelniţa

Obiect de cult:
Idol de aur

Eneolitic;

Lingură

1

71.

72.

73 .

Idol de aur

Gumelniţa

Obiect de cult:
Idol de aur

Eneolitic;

Obiect de cult:
Idol de aur

Eneolitic:

Idol de aur

Gumelniţa

Gumelniţa

Idol de aur

A doua jumătate a
mileniului V a. Chr.
(-4500-3950)
A doua jumătate a
mileniului V a. Chr.
(-4500-3950)

Stare de
conservare: foarte
bună

Stare de
conservare: foarte
bună

A doua jumătate a

Stare de

mileniului V a. Chr.
(-4500-3950)

conservare: foarte

orificiu de înmănuşare; Dimensiuni: L: 187; LA:
41; GR: 22; Nr. inv: 7553.
Brăţară lucrată din tablă de aur prin ciocănire;
Dimensiuni: DM: 81; LA: 21; G: 80; Nr. inv:
7564.

A doua jumătate a
mileniului V a. Chr.
( -4500-3950)

conservare : foarte

Lingură

A doua jumătate a

Stare de

de lut,

formă concavă.

Mâner scurt, oval

în secţiune, lut fin, ardere reducătoare;
Dimensiurti : L: 105; LA: 69; GR: 29; Nr. inv:
7606.
Idol stilizat din aur, de formă rotundă, convexconcavă, cu orificiu central, cu o prelungire
trapezo idal ă care sugerează capul şi două orificii
mici care marchează ochii. Rupt
lateral. Dimensiuni: DM: 44; GR: 0,4; G: 9,48;
TL: aur· Nr. inv: 8651.
Idol din aur, lucrat din foaie de aur prin ciocănire,
de formă rotundă convexă-concavă, cu un orificiu
central, iar lateral are o prelungire laterală
trapezoidală, care marchează capul, cu două
orificii mici care sugerează ochii. ~ Dimensiuni :
L: 39; GR: 10; G: 10,25 · TL: aur; Nr. inv: 8652
Idol din aur, lucrat din foaie de aur prin ciocănire,
de formă rotundă convexă-concavă, cu un

bună

Stare de
bună

mileniului V a. Chr. conservare: bună
-(4500-3950)
A doua jumătate a
mileniului V a. Chr.
-(4500-3950)

Stare de
conservare: foarte
bună

A doua jumătate a
Stare de
mileniului V a. Chr. conservare: foarte
bună .
(-4500-3950)

A doua jumătate a
mileniului V a. Chr.

Stare de
conservare:

bună

orificiu; Dimensiuni : 0 : 2,6; 0 : 2,-, TL: aur; Nr.
inv: 8653
74.

Figurină

Stare de
conservare: foarte

A doua jumătate a
mileniului V a. Chr.
(-4500-3950)

Stare de
conservare:
relativ bună

A doua jumătate a
mileniului V a. Chr.
(-4500-3950)

conservare: foarte

Prima jumătate a
mileniului V a. Chr.
( -4900-4650)

conservare: foarte

consezvare:

capete, lut poros, perforare; Dimensiuni : 1: 111 ;

A doua jumătate a
mileniului V a. Chr.
{-4500-3950)

DG: 128; DB : 45; GR: 7·; Nr. inv: 8844.
Statuetă plată de os lucrată prin tăiere şi şlefuire,
de culoare maronie; os; şlefuire; incizare;
Dimensiuni : L: 54· LA: 19· GR: 4· Nr. inv: 9033 .
Statuetă plată de os lucrată pron tăiere şi ş l efui re,
de culoare gălbuie; Os,şlefuire; Dimensiuni: L:
124; LA: 34; GR: 7; Nr. inv: 9034.
Statuetă de os lucrată prin tăiere şi şlefuire, de

A doua jumătate a
mileniului V a. Chr.
( -4500-3950)
A doua jumătate a
mileniului V a. Chr.
-(4500-3950)
A doua jumătate a

ciocănire

Gumelniţa

formă rotundă convex-concavă,

Eneolitic târziu ;

central. Dimensiuni : OM ; 26; GR: 5; G : 2,600g;
DB : 26· nr. inv: 8654
Lanţ din şapte verigi de aur lucrat prin batere şi
tăiere; Dimensiuni: L : 7l; LA: 3,6; GR: 1,4; 0:
5,3; Nr. inv: 8655 .

Lanţ

ornamental

Gumelniţa

Eneolitic;

Col an

Colan din

Gumelniţa

Ceramică;

bandă subţire

fi·agmentat în patru

Eneolitic; Boian

Greutate pentru
războiul de 1esut

ţesut

Cerami că:

Eneolitic;

Strecurătoare

Gumelniţa

Obiecte de cult:

Eneolitic;

Statuetă

Statuetă

Gumelniţa

anlropomorîa

80.

antropomorfli
Obiect de cult:

Eneolitic;

Statuetă

Statuetă

Gumelniţa

antropomorfli

81.

antropomorfli
Obiect de cult:

Eneolitic:

Figurină

Figurină

Gumelniţa

latură

spiralată,

Lucrat din

foită

de aur,

Strecurătoare

Greutate de lut de culoare cărămizie, pastă
semifină,

ardere oxidantă, formă bitronconică,
mâner de lut cu calcar ş i mică; ardere oxidantă;
Dimensiuni: 1: 88; OM: 63; DO: 26; DB : 17; Nr.
inv: 8731
Strecurătoare, modelată din pastă grosieră, ardere
oxidantă, de formă conică, deschisă la ambele

culoare

gă lbui e, formă plat ă, drcptunghiulară

secţiune. Dimensiuni:

Unelte: Lamă
cu retuşe pe o

de aur,

bucă~i .

prin tăiere, batere, răsuci re; Dimensiuni; L: 142;
LA: 3,6; GR: O 5· G: 7 35 · TL: Au· Nr. inv: 8656.

Greutate pentru
războiul de

82.

din foaie de aur, de
cu orificiu

Eneolitic;

aur: Colan

79.

A doua jumătate a
mileniului V a. Chr.
(-4500-3950)

Idol lucrat prin

Obiect de cult:

Obiect de
podoabă din
aur: Lanţ
ornamental
76. 1 Obiect de
podoabă din

78.

de expus

F i gurină

75.

77.

( -4500-3950)

Eneolitic:

Lamă

Gumelniţa

o

cu

latură

retuşe

pe

în

L: 86; LA: 22; GR: 4; Nr.

inv: 9035
de silex retuşată oblic pe latura dreaptă,
proximală: Jle aceeaşi l atură prezintă retuşe de
folosire. Silexul este gălbui , cu mici impurităţi, de
culoare albă. Dimensiuni : L: 191; LA: 24; GR: 6;
Nr. inv: 9463
Lamă

bună

Stare de
bunll
Stare de
bună

Stare de
relativ bună
Stare de
conservare:

relativ bună
Stare de
conservare: foarte
bună

Stare de

mileniului V a. Chr.

conservare: foarte

( -4500-3950)

bună

A doua jumătate a
mileniului V a. Chr.
(-4500-3950)

Stare de
conservare: foarte
bună

83 .

Unelte:

Lamă

Eneolitic:
Gumelniţa

84.

Unelte: Lamă
cu retuşe pe o

Eneolitic;
Gumelniţa

latură

85.

86.

87.

Unelte: Lamă

Eneolitic;

neretuşată

Gumelniţa

Unelte: Topor
cu tăiş şi ciocan

Arme: Topor de
piatră cu gaură
de

88.

89.

90.

91.

Eneolitic târziu;
Gumelniţa

Eneolitic;
Gumelniţa

înmănuşare

Unelte: Topor
cu tăiş şi ciocan

Eneolitic târziu;
Gumelniţa

Plasticli: Model
de sanctuar

Eneolitic;

Obiect de cult:
Model de casă

Eneolitic:

Cerami că;

de

statuetă

Cap

Gumelniţa

Gumelniţa

Eneolitic;
Gumelniţa

silex lucrată prin cioplire, cu două nervuri
A doua jumătate a
mediane pe avers, talon, bulb de percuţie ş i unde
mileniului V a. Chr.
de şoc pe revers, trapezoidală în secţiune
(-4500-3950)
transversală, vârful rupt; Dimensiuni: L: 267; LA:
1
20; GR: &; Nr. inv : 9464
Lamă cu retuşe pe Lamă silex lucrată prin percu(ie, cu două linii
A doua jumătate a
o latură
mediane pe a vers, bulb de percuţie ş i unde de şoc mileniului V a. Chr.
pe revers. Trapezoidală în secţi une transversală,
(-4500-3950)
cu retuşe pe laturile lungi; Dimensiuni: L : 375;
LA: 32; GR: 9· Nr. inv: 9465
Lamă neretuşată
Lamă de silex gă lbui , lucrată prin percuţie, cu
A doua jumătate a
două nervuri pe avcrs, talon, bulb de percuţieşi
mileniului V a. Chr.
unde de şoc pe revers, trapezoidală în secţiune.
( -4500-3950)
Laturile lungi retuşate . Dimensiuni: L: 368; LA:
1
27; GR: 9; Nr. inv: 9466
Topor cu tăiş şi
Topor de piatră cu gaură de înmănuşare
A doua jumătate a
ciocan
transversală, probabil din şist verde; Şist;
"""' ~ileniu lui V a. Chr.
Şlefuire: Dimensiuni : L: 152; LA 43; GR: 27;
(-4500-3950)
Nr. inv: 9919.
Topor de piatră
Topor de piatră cu gaură de înmănuşare
A doua jumătate a
cu gaură de
tran sversală, probabil din şist verde; Dimensiuni:
mileniului V a. Chr.
înmănuşare
L: 178· LA: 43· GR: 2 1· Nr. inv: 9920.
(-4500-3950)
Topor cu tăiş şi
Topor ciocan de piatră cu gaură de înmănuşare
A doua jumătate a
ciocan
tranversală, probabil din şist, de culoare albmileniului V a. Chr.
allbăstru ie ; Dimensiuni : L: 189; LA: 5 1; GR: 27;
( -4500-3950)
Nr. inv: 9921.
Model de
Pastă din lut grosier, ardere oxidanlă, culoare
sanctuar
roşie, conţine pietricele, mică, ceramică pisată;
Dimensiuni: 1: 214; L: 315; LA: 170; GR: 16; Nr.
inv: 10625 .
Model de casă
Pastă din lut grosier, ru·dere ox idanlă, culoare
roşie, conţine pietri cele, mică~ ceramică pisată;
Dimensiuni : 1: 86; L: 201 ; LA: 86; GR: 16; Nr.
inv : 10791.
Cap de statuetă
Capac de statuetă de lut, modelată din pastă cu
A doua jumătate a
cioburi pisate, lu struită, ars reductor;capac de lut, mileniului V a. Chr.
ars reductor, decorat prin excizie, încrustat cu
(-4500-3950)
pastă albă, pastă semifină cu ceram i că pisată;
Lamă

Lamă

Stare de
conservare: foarte
bună

Stare de
conservare:
relativ bună

Starede
conservare:

relativ bună

Stare de
conservare: foarte
bună

Stare de
conservare: bună

Stare de
conservare: foarte
bună

Stare de
conservare: bună;
restaurat
Stare de
conservare: foarte
bună

Stare de
conservare: bună

Dimensiuni : 1: 66; DM: 56; Nr. j" .. 10792.
Ceramică;

92.

93 .

Vas

Eneolitic;

ritual

Gumelniţa

Obiecte de cult:
Phalus din lut

Gumelniţa

Eneolitic;

Vas ritual

Pastă fină, ardere oxidantă, pictat cu roşu în

Phalus din lut

partea superioară a vasului, şi încrustaţie cu alb
pe capac; Lut fin , paltin, încrustare cu alb;
pictare.Dimensiuni: 1: 108; DM: 157; DG: 138;
DB: 49· Nr. inv: 10898
Phallus din lut, lustniÎt, de forma cilindrică
subjiat spre vârf,
secţiunea,

Ceramică :

94.

Eneolitic; Boian

Capac conic cu
buton

Ceramică:

95.

Vas

Eneolitic;

Vas zoomorf

Gumelniţa

zoomorf

96.

Capac conic cu

buton

Obiect de

Eneolitic;

podoabă;

Gumelniţa

Brăţară spiralică

Brăţară spiralică

97.

98 .

Obiect de

Eneolitic;

podoabă;
Brăţară spiral ică

Gumelniţa

Obiect de

Eneolitic;

podoabă;

Gumelniţa

Brăţară spiralică

Brăţară

Brăţară

99.

1

Obiect de
podoabă:

100.

Eneolitic;
lnel

Ceramică :

_\ Capac de vas

Inel de cupm

Gumelniţa

Eneolitic; Vidra Boian

Capac de vas

--

-

găurit

în interior pe

toată

baza uşor lăţită; Dimensiuni: L: 120;
LA: 39· Nr. inv: 11443
Vas cu picior modelat din lut din pastă semifină,
decorat cu excizie şi încrustaţie cu pastă albă,
ardere oxidanlă; capac de lut, ars oxidanl, decorat
prin excizie, încn1stat cu pastă albă, pastă
semifmă cu ceramică pisată ; Dimensiuni : 1: 414;
DM: 378· · Nr. inv: 11462
Pastă semifină, ardere oxidantă, decorat prin
incizie, pictate cu roşu în interiorul spiralelor care
le desenează ; Dimensiuni: 1: 270; DL: 223 ; DLA:
184· DG: 87; DB : 146· GR: 10· Nr. inv: 11619.
Brăţară din sârmă de aramă cu două spire, cu
capetele ascuţite de fom1ă rotundă, cu patină
verde; Dimensiuni: DM: 68; GR: 5; Nr. inv:
11962
Brăţară din sârmă de aramă cu două spire, cu
capetele ascuţite de formă rotundă, cu patină
verde; Dimensiuni : 1: 75; GR: 4; Nr. inv: 11963
Brăţară din bandă lată de aramă cu capetele
suprapuse, ovală , cu patină verde; Dimensiuni :
DL: 85; DLA: 73 ; LA: 17; GR: 5; Nr. inv: 11964
Inel de aramă din bandă lată , cu capetele
suprapuse lipite prin ciocănire; patina verde;
Dimensiuni : DM: 20; LA: 11 ; GR: 2; Nr. inv:
11965
Capac din lut, ars reducător, decorat prin excizie,
încrustat cu pastă albă, pastă semifină cu
ceramică pisat; lut cu cioburi pisate; pastă albă ;
~rdere reducătoare; încrustare cu alb ~ Dime_!lsiuni :

A doua jumătate a
mileniului V a. Chr.
(-4500-3950)

A doua jumătate a
mileniului V a. Chr.
(-4500-3950)

Stare de
conservare: bună

Stare de
conservare: foarte
bună

Prima jumătate a
Stare de
mileniului V a. Chr: conservare: foarte
( -4900-4500)
bună

A doua jumătate a
mileniului V a. Chr.
(-4500-3950)

Stare de
conservare: foarte

A doua jumătate a
mileniului V a. Chr.
(-4500-3950)

Stare de
conservare: foarte

A doua jumătate a
mileniului V a. Chr.
(-4500-3950)
A doua jumătate a
mileniului V a. Chr.
(-4500-3950)
A doua jumătate a
mileniului V a. Chr.
(-4500-3950)

Stare de
conservare: foarte

bună

bună

bună

Stare de
conservare: foarte
bună

Stare de
conservare: foarte
bună

Prima jumătate a
Stare de
mileniului V a. Chr. conservare· foarte
(-4999-4500)
bună

101.

102.

Obiect de cult:
Phallus de lut

Eneolitic;

Ceramică :

Neolitic; Dudeşti ;
Cernica

Pahar

1: 63 ; DM: 116; LA: 14; GR: 5; 1'-1. . mv: 12141
Phalus din piatră, fragment, forma anatomică
redală realist; Dimensiuni : L : 66; LA : 37; Nr. inv:
12793
Castron bitronconic de cu loare maronie, lucrat la
mână, ardere reducătoare, pastă semifină, lustruit;

J>hallus de lut

Gumelniţa

Pahar

lut

103.

104.

Obiect de cult:
Capac

Eneolitic:

Obiect de cult:

Eneolitic: Vidra;
Boi an

Figurină

Obiect de cult:
Model de barcă

Eneolitic;

Model de barcă

Obiect de cu lt:

Eneolitic:

Figurină

Figurină

Gumelniţa

zoomorfă comută

Eneolitic; Boian;
Bolintineanu

Brăţară

Eneol iti c~ Boian ;
Bolintineanu

Brăţară

Figurină

Capac

Gumelniţa

1

zoomorfă

zoomorfă

105.

106.

Gumelniţa

zoomorfă

poros~

ardere

reducătoare;

A doua jumătate a
mileniului V a. Chr.
(-4500-3950)
Mileniul VI - V a.
Chr. (-5000-4900)

Stare de
conservare: bună
Stare de
conservare: foarte
bună

lustruire;

Dimensiuni : 1: 103; DM: 143; DG : 133; DB : 60;
DT: 4; A: 96; GR: 7,5; Nr. iov: 12807
Modelat din pastă fmă, ardere oxidantă, încrustată Mileniul V a. Chr.
Stare de
(-4650-4500)
cu pastă albă; Dimensiuni : 1: 35; L: 62; LA: 13;
, Conservare: bu11ă
GR: 11 · Nr. inv: 12981
Figurină zoomorfă din lut, pastă poroasă, ardere
Prima jumătate a
Stare de
reducătoare, incmstată cu pastă albă; Dimensiuni:
mileniului V a. Chr. conservare:
1: 35; L : 62; LA: 13; GR: 11; Nr. inv: 13009
(-5000-4500)
mediocră
Pastă poroasă, ardere oxidantă, culoare cărămiziu; Mileniul V a. Chr.
Stare de
Dimensiuni: 1: 26; L: 59; LA: 43 ; GR: 7; Nr. inv> ~50-4400)
conservare:
13012
mediocră
Pastă poroasă, ardere oxidantă , culoare roşu
A doua jumătate a
Stare de
cărămiziu. Botul este găurit; Dimensiuni : 1: 62; L: mileniului V a. Chr.
conservare:
90; LA: 39; GR: 34; Nr. inv: 13013
-(4500-3950)
relativ bună

comută

107.

Obiect de
podoabă :
Brăţară

din

scoică

din

Obiect de
podoabă :
Brăţară

din
Spondylus
Gaederoptos

prelucrată

prin tăiere ş i şlefuire, de formă ovală,
culoare albă; Dimensiuni : DM: 93 ; LA: 36; GR:
1

109.

Obiect de
podoabă :

Eneolitic; Boian;
Bolintineanu

Pandantiv de

Eneolitic; Boian;
Bolintineanu

inel din

centură

Obiect de
podoabă;

1net

'
1

centură

Pandantiv de

IlO.

din scoică Spondylus Gaederopus
prin tăiere şi ş l efuire, de formă ovală,
culoare albă cu orificiu de prindere.Dimensiuni : 1:
28; DM: 99; GR: 5· Nr. inv: 13019
Brăţară din scoică Spondylus Gaederopus
prelucrată

scoică

108.

Brăţară

scoică

6; Nr. inv: 13020
Pandantiv din valvă de scoică Spondylus
Gaederopus, de formă triunghiulară, culoare albă
cu torme de violaceu, găurită cu câte două orificii
laterale la baza; Scoicli; şlefuire; perforare;
Dimensiuni : L: 92; LA: 80; GR: 10; Nr. inv:
13021
Inel din scoică,
a valvelor, prin

conecţionat

din partea deprindere
perforare, de

tăiere, lşefuire ş i

Prima jumătate a
mileniului V a. Chr.
(-4900-4650)

Stare de
conservare: bună

Prima jumătate a
mileniului V a. Chr.

conservare: foarte

(-4900-4650)

bună

Prima jumătate a
mileniului V a. Chr.
( -4900-4650)

conservare: bună

Stare de

Stare de

Prima jumătate a

Stare de

mileniului V a. Chr.

conservare:

bună

din

!Il.

sco ică

Obiect de
podoabă:

11 2.

Inel

E neol itic; Boian;
Bolintineanu

Obiect de

Eneoliti c; Boian;

podoabă :

Bolintineanu

lnel din cochilie
de scoică m arin ă

Pandantiv

Pandantiv

11 3.

114.

Scheletul din M
248

11 7.

120.

bun ă

Prima jumătate a

Stare de

mileniului V a. Chr.
( -4900-4650)

COllSCJVare:

Prima jumătate a
mileniului V a. Chr.
( -4900-4650)

relativ

bună

Stare de

Obiect de cult:

Eneolitic;

Figurină

L ut, modelat cu mâna, decorat cu incizii şi

Stare de

Gumelniţa

antropomorfă

încrustaţii,

conservare: bună

Obiect de cult:

E neolitic;

Statuetă

Statuetă

Gumelniţa

antropomorfă

Obiect de cult:
Statuetă de lut

Eneo litică~

Statuetă

Obiect de cult:

E neolitic;

.Figurină

Figurină

Gumelniţa

antropomorfă

din lut

Gumelniţa

Obiect de cu lt:

Eneolitic;

Statuetă

Statuetă

Gumelniţa

antropomorfă

Eneoli tic;

Figurină

Gumelniţa

"tesalic"

Eneolitic;
Gumelnita

Statuetă

antropomorfă

11 9.

Stare de
conservare: fomte

Figurină

antropomor[ă

118.

Prima jumătate a
mileniului V a. Chr.
( -4900-4650)

E neolitic; Boian;
Bolintineanu

antropomorfă

116.

{-4900-4650)

Obiect divers:
Scheletul din
M. 248

antropomorfă

115.

culoare alb-gă lbui e: Este prevăzu. -u orificiu de
prindere.Dimensiuni : OM: 32; LA: 30; GR: 4; Nr.
inv : 13032
lnel din scoică, confecţionat din partea de
prindere a valvelor, prin tăiere, şlefuire, perforare,
de culoare alb-gălbuie; este prevăzut cu orificiu
de prindere.Dimensiuni : OM: 32; LA: 19; GR: 5;
Nr. inv: 13033
Pandantiv din scoică Spondylus gaederopus de
formă triunghiulară, culoare albă cu urme de
violaceu, găurită cu câte trei orificii laterale la
bază.Dimensiuni: L: 48; LA: 47; GR: 2; Nr. inv:
13048
Dimensiuni : 1: 600; L: 1200; LA: 700; N r. inv:
13100

Obiect de cult:
Figurină tip
tesalic"
Obiect de cult;
Statu etă
antropomortă

tip

antropomorfă

lut

din

Mileniul V a. Chr:
(-4500- 3950)
lustruit, ars la brun; Dimensiuni : 1:
864· LA:41,75;GR: 33-Nr. inv: 147
Modelată cu cioburi pisate în co mpoziţi e,
A doua jumătate a
lustruită puternic, arsă la brun; Dimensiuni : 1:
mileniului V a.Chr.
(-4500-3950)
119; LA: 31; GR: 19; Nr. inv: 149
Modelată din lut fin, lu struită, ardere inegală;
Mileniul V-Vl a.
Dimensiuni : 1: 81 mm ; LA: 43; GR: 19; N r. inv:
Chr. (-4400-3950)
2394
Lut fin ; modelat cu mâna, lu stmit, ars la brun;
A doua jumătate a
mileniului V a. Chr.
Dimensiuni: 1: 86,6; LA: 30; GR: 20; Nr. inv:
(-4500-3950)
4004
Model ată din lu t cu ingrediente, arsă in ega lă,
A doua jumăta te a
mileniului V a. Chr.
decorată cu incizi i; Dimensiuni : 1: 85; LA: 35;
-(4500-3950)
GR: 32; Nr. inv: 452 1
A doua jumătate a
Lut, modelat cu mâna, lustruit, ars la roşu ;
mileniului V a. Chr.
Dimensiuni: 1: 81; LA: IlO; GR: 33; N r. inv:
1(-4500-3950)
4653
Lut, modelat cu mâna, lustruit, decorat cu incizi i, A doua jumătate a
mileniului V a. Chr.
ars la brun; Dimensiuni : 1: 65,6; LA: 50,3; GR:
(-4500-4650)
27: Nr. inv: 4654

conservare:

relativ bună

Stare de
conservare:

bună

Stare de
conservare: bună

Stare de
conservare: bună

Stare de
conservare:

relativ bună
Stare de
conservare: foarte
bună

Stare de
conservare: bună

121.

din lut
Obiect de cult:

Eneotitic;

Statuetă

Statuetă

Gumelniţa

antropomor!ă

antropomorfă

122.

123.

de lut
Obiect de cult:
Vas
antropomorf
Obiect de cult:

Eneoliitic;

din

A doua jumătate a
mileniului V a. Chr.
(-4500-3950)

Stare de
conservare: bună

lut

Lut cu nisip şi cioburi pisate în compoziţie,
modelat cu mâna, ars la bnm; Dimensiuni : 1:
69,5; LA: 46,5; GR: 22,8; Nr. inv: 4657

Vas antropomorf

Lut fin modelat cu mâna, lustruit, decorat cu

A doua jumătate a
mileniului V a. Chr.
(-4500-4350)
Mileniul !V a. Chr.

Stare de
conservare: bună

Gumelniţa

incizii

şi încrustaţii,

ars la brun. Dimensiuni: 1:

108; OM: 78; DB : 41 · Nr. inv: 4672
din lut cu nisip în compoziţie,

Perioada de

Statuetă

Modelată

Statuetă

tranziţie

antropomorfă

caramiziu- gălbui; Dimensiuni : 1: 80,1; Nr. inv:

Stare de
conservare: foarte

antropomorfă

bronzului

4694

bună

la epoca

arsă

feminină

Vas antropomorf

Lut fin; modelat cu mâna, ars la roşu;
Dimensiuni: 1: 220; OM: 230;DG: 78,71; DB: 77;
Nr. inv: 4794

A doua jumătate a
mileniului V a. Chr.
(-4500-3950)

Eneolitic;

Statuetă

Gumelniţa

antropomor!ă

Eneolitic; Boian Bolintineanu

antropomorfă

Lut fin; modelat cu mâna, lustruit, decorat cu
incizii şi încrustaţii cu alb, ars la bnm;
Dimensiuni: 1: 68; LA : 49; GR: 24; Nr. inv: 5221
Os de vită, lucrat prin tăiere şi şlefuire;
Dimensiuni : 1: 80; LA: 26; GR: 7,4; Nr. inv:
12857.

A doua jumătate a
mileniului V a. Chr.
(-4500-3950)
Prima jumătate a
mileniului V a. Chr.
( -4900-4650)

Pastă din lut grosier, ardere oxidantă, culoare

Mileniul V a. Chr.
(-4650-4500)

124.

Ceramică:

Eneolitic;
Gumelniţa

125.

Vasul
anbtropomorf
Oranta"
Obiect de cult:
Statuetă
antropomorf:ă

126.

Obiect de cult:
Statuetă
antropomor!ă

127.

de os cu cap
inelar
Obiect de cult:
Model de casă

Eneolitic;

Statuetă

de
os cu cap inelar

Model de

Gumelniţa

casă

roşie, con~ine

pietricele, mică, ceramică pisată; lut
grosier, lut cu pietricele; ardere oxidantă;
--

Dimensiuni: 1: 86; L: 201; LA: 86; GR: 16;
Nr.inv: 8838
- - - -- - -

-

Stare de
conservare: bună

Stare de
conservare:

bună

Starede
conservare: bună

Foarte bună

