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ARGUMENT
Acest demers se doreºte a fi o încercare de prezentare cât mai cuprinzãtoare, dar nu exhaustivã,
a unei perioade ºi epoci istorice extrem de frãmântate în care o lume se prãbuºea, lumea anticã, iar o
alta era pe punctul de a se naºte, lumea medievalã.
Este vorba de perioada antichitãþii târzii, perioadã în care pe o mare arie teritorialã, în speþã
zona Europei mediteraneene, au loc prefaceri profunde generate, pe de o parte, de puternica crizã
economicã, socialã, politicã ºi, nu în ultimul rând, moralã care a lovit Imperiul Roman, crizã care va
aduce acest imperiu în pragul prãbuºirii, iar pe de altã parte de populaþii venite din diverse pãrþi ale
Europei ºi Asiei, miºcãri care vor amplifica criza imperiului. Din punct de vedere cronologic
periodizarea relativã a antichitãþii târzii ar fi, dupã unii, cuprinsã între secolele II-VII d. Hr, dupã alþii,
sec. II-VIII d. Hr. Cert este cã aceastã perioadã a început sã fie studiatã sistematic destul de recent.
Istoricii, în scurta perioadã de când antichitatea târzie prezintã un mai mare interes, au îmbrãþiºat,
pânã în acest moment, douã abordãri majore: unii considerã perioada ca una de declin a antichitãþii ºi
de naºtere a unui „Ev mediu întunecat”. Odatã cu anii '50-60 ai secolului trecut abordãrile au început sã
cunoascã unele nuanþãri, în sensul cã perioada antichitãþii târzii nu mai este perceputã ca un moment
de decãdere ci ca unul de transformare ºi reînnoire a societãþii.
În privinþa proiectului, trebuie remarcat, de la bun început, cã referirile asupra perioadei nu se
vor axa asupra realitãþilor din zona Europei mediteraneene ºi nici a Europei centrale ºi de sud, ci ele se
vor rezuma la spaþiul extra-roman, îndeosebi rãsãritean al Europei ºi, în acelaºi timp, va acorda o
atenþie ºi un rol aparte manifestãrilor cultural-religioase generate de prefacerile din sânul
comunitãþilor din acest areal, realitãþi sugerate ºi susþinute de manifestãrile de ritual ºi rit al
înmormântãrilor.
Bulversãrile din imperiu vor contribui la transformarea teritoriilor din nordul Dunãrii într-un
câmp de confruntãri politico-militare pe de-o parte ºi etnico-culturale pe de altã parte. Se vor afla astfel,
faþã în faþã, douã lumi diametral opuse, lumea romanã evoluatã, rafinatã, dar cãzutã în decreptitudine
ºi lumea barbarã, sãlbaticã, neprevãzutã, dar plinã de energie ºi dornicã sã se bucure de binefacerile, în
primul rând, de ordin economic, dar ºi cultural, pe care le oferea lumea romanã.
Sigur, pentru a creiona un tablou cât mai veridic asupra perioadei antichitãþii târzii, un rol
crucial îl are cunoaºterea izvoarelor istorice. Dacã izvoarele scrise nu sunt prea darnice, cele
arheologice sunt, în unele situaþii, extrem de generoase. În lucrarea de faþã nu ne-am propus sã
abordãm, dupã cum arãtam mai sus, întreaga arie în care elemente ale antichitãþii târzii sau
manifestat, ci avem în vedere evoluþiile specifice în teritoriile din apropierea râului Prut. De aici ºi
titlul lucrãrii este „Antichitatea târzie în bazinul Prutului”. De asemenea, nu ne vom apleca asupra
prezentãrii întregii perioade. Ne vom canaliza atenþia asupra intervalului sec. II-V d. Hr. Pentru
bazinul Prutului acest interval de timp este foarte bine reprezentat, îndeosebi ca urmare a cercetãrilor
arheologice întreprinse în ultimele decenii. Extrem de consistente sunt descoperirile din aºezãrile ºi
necropolele comunitãþilor aparþinând mediului cultural Sântana de Mureº-Èernjachov. Partea cea mai
consistentã a acestei lucrãri va aduce în atenþie tocmai elemente de culturã materialã ºi spiritualã
desprinse din cercetãrile specifice perioadei sec. II-V d. Hr.
În acest sens, demne de amintit sunt descoperirile realizate de specialiºtii de la Muzeul
Judeþean Botoºani, realizate în necropolele de la Mihãlãºeni ºi Hãneºti, cercetãri legate de numele
unor reputaþi specialiºti, cum ar fi arheologul Octavian Liviu ªovan ºi soþii Nicolae ºi Emilia Zaharia, la
care se adaugã cele organizate de specialiºtii arheologi de la Institutul de Arheologie din Iaºi de la
Universitatea „Al. I. Cuza” ºi Complexul Muzeal „Moldova” Iaºi. Ei au desfãºurat investigaþii în siturile
de la Leþcani, Miorcani, Iaºi-Fabrica de cãrãmizi etc. Este vorba de arheologii Ion Ioniþã, Cãtãlina
Bloºiu, precum ºi mulþi alþi specialiºti.
ªi judeþul Vaslui este foarte bine reprezentat în privinþa studierii ºi cercetãrii perioadei de
început a antichitãþii târzii (sec. II-V d. Hr.). Importante de semnalat sunt descoperirile realizate de
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regretatul arheolog bârlãdean Vasile Palade, în com. Banca, com. Zorleni, la Bogdãneºti-Fãlciu, dar
fãrã îndoialã cel mai important complex arheologic descoperit ºi cercetat pânã acum în þarã,
aparþinând culturii Sântana de Mureº-Èernjachov, este cel de la Bârlad – Valea Seacã. Aici au fost
scoase la luminã nu mai puþin de 547 de morminte de înhumaþie ºi incineraþie ºi peste 40 de locuinþe de
suprafaþã ºi bordeie. Importanþa decoperirii sitului de la Bârlad – Valea Seacã este datã ºi de prezenþa
unui mare numãr de ateliere de prelucrat cornul de cerb, meºteºug care a asigurat prosperitatea
acestei comunitãþi din zona Bârladului.
De asemenea, în com.Pogoneºti, punctul La Movila, ºi com. Pogoneºti, satul Polocin, punctul
Islaz, în ultimele douã decenii arheologul Mircea Mamalaucã a întreprins importante cercetãri
sistematice care contribuie la completarea informaþiilor legate de perioada aflatã în atenþia noastrã,
cele peste 130 de morminte aducând noi mãrturii care vorbesc de situaþia din aceastã zonã într-o
perioadã în care lumea era în plinã transformare.
Cel puþin la fel de consistente ºi importante sunt cercetãrile întreprinse de colegii Mircea Nicu,
Stela Þau ºi I.T. Dragomir, de la instituþiile muzeale din judeþul Galaþi. Relevante sunt descoperirile
din necropolele de la Barcea, în apropierea municipiului Tecuci, ºi satul Lunca, lângã Galaþi.
Ultimele decenii au adus informaþii noi ºi despre comunitãþile, din perioada de început a
antichitãþii târzii, din partea de est a râului Prut, de pe teritoriul Republicii Moldova, numãrul
descoperirilor arheologice fiind considerabil. Se pot enumera: aºezarea ºi necropola de la Budeºti,
necropolele de la Mãlãieºti, Dãnceni etc., cercetãri ºi studii realizate de E. Rikman, Gh. Cebotarenco, T.
ªcerbakova ºi, mai recent, de Vlad Vornic.
Nu întâmplãtor am fãcut aceastã scurtã prezentare a principalelor situri aflate de-o parte ºi de
alta a Prutului, situri care, prin informaþiile oferite, vor contribui la cunoaºterea evoluþiei
comunitãþilor umane în perioada de început a antichitãþii târzii.
ªi pentru ca publicul larg, dar ºi specialiºtii, sã cunoascã mai în amãnunt aceste evoluþii, Muzeul
„Vasile Pârvan” din Bârlad a iniþiat proiectul „Antichitatea târzie în bazinul Prutului”, care, punând la
temelia sa informaþia deþinutã, îºi propune sã contribuie la mai buna înþelegere a istoriei populaþiilor
care la un moment dat s-au aflat în acest spaþiu.
Proiectul este realizat în colaborare cu Muzeul Naþional Arheologie ºi Istorie a Moldovei din
Chiºinãu, Institutul de Arheologie Iaºi ºi Consiliul Judeþean Vaslui, aceºtia având calitatea de
parteneri, iar Muzeul Judeþean Botoºani ºi Muzeul Mixt Tecuci sunt asociaþi în cadrul proiectului.
Acesta se va derula în cadrul programului de vecinãtate România-Republica Moldova ºi este finanþat în
proporþie de 90% din fonduri Phare.
În cadrul lui am prevãzut o multitudine de activitãþi, cum ar fi: o expoziþie itinerantã care va
îngloba piese arheologice aparþinând muzeelor din Chiºinãu, Botoºani, Tecuci ºi Bârlad. Expoziþia ca
tematicã va încerca sã surprindã evoluþia comunitãþilor umane de la est ºi vest de Prut în intervalul
sec. II-V d. Hr. Vom porni de la prezentarea câtorva elemente care ilustreazã civilizaþia dacilor liberi
din zonã, dar ºi pãtrunderea elementelor sarmatice pe parcursul secolului II d. Hr., continuând mai
apoi cu ilustrarea detaliatã a culturii materiale ºi spirituale, în sec. IV d. Hr. ºi începutul sec. V, a
comunitãþilor din zona bazinului Prutului. Practic aceastã secþiune a tematicii reprezintã partea
principalã a expoziþiei.
În cadrul proiectului se va organiza ºi o amplã sesiune de comunicãri la care vor participa
specialiºtii din þarã, din Republica Moldova, precum ºi vestul Europei. Aº dori sã remarc faptul cã în
ultimii ani muzeul bârlãdean s-a transformat într-un important centru de studiu ºi prezentare a
descoperirilor specifice perioadei de început a antichitãþii târzii, sesiunea din acest an, pe care dupã
câte spuneam o vom organiza în cadrul proiectului vine în completarea celor desfãºurate în anii
anteriori, cu deosebirea cã, în acest an, vor participa la dezbaterile noastre, atât specialiºti din
Republica Moldova, cât ºi din vestul Europei, iar perioada istoricã care va face obiectul dezbaterilor va
fi cuprinsã între secolul II d. Hr ºi secolul VI d. Hr., adicã o perioadã ceva mai largã, depãºind oarecum
limitele cronologice impuse la realizarea expoziþiei.
Sperãm cã întâlnirea specialiºtilor ºi dezbaterile care vor avea loc cu acest prilej vor contribui la
aflarea unor rãspunsuri la o mulþime de întrebãri legate de tema acestui amplu proiect.
Tot în cadrul proiectului va fi organizatã o campanie de sãpãturi arheologice în colaborare cu
specialiºti arheologi din Republica Moldova. Campania se va desfãºura în necropola de sec. IV d. Hr.
din com. Pogoneºti, satul Polocin, punctul Islaz, jud. Vaslui, necropolã biritualã în care pânã în acest
moment au fost descoperite ºi cercetate aproximativ 80 de morminte.
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Campania de cercetãri arheologice va contribui pe de-o parte la îmbogãþirea informaþiilor
noastre legate de aceastã importantã perioadã istoricã, iar pe de altã parte va reprezenta ºi un mijloc de
apropiere a specialiºtilor de pe cele douã maluri ale Prutului, lucru care va deschide calea unor noi
colaborãri.
Fãrã îndoialã, însã, corolarul acestui proiect va fi catalogul expoziþiei, care ne va asigura
lansarea în circuitul ºtiinþific ºi public a noi mãrturii legate de începuturile antichitãþii târzii de-o parte
ºi de alta a Prutului, precum ºi o mai completã înþelegere a fenomenelor istorice, politice, economice,
etnice ºi culturale derulate pe parcursul a aproximativ trei secole.
Toate aceste activitãþi programate nu ar fi fost ºi nu sunt posibil de dus la bun sfârºit fãrã
implicarea necondiþionatã a unui mare numãr de specialiºti din instituþiile partenere ºi asociate,
enumerate ºi prezentate mai sus.
În încheierea acestei scurte prezentãri doresc sã aduc calde mulþumiri tuturor celor care au
fãcut posibil ca acest proiect sã fie iniþiat ºi implementat. Mã gândesc aici la domnii Vasile Mihalache,
Corneliu Bichineþ, Dumitru Buzatu, care reprezintã conducerea Consiliului Judeþean Vaslui, precum
ºi doamnelor Angela Enache, Mihaela Chircu ºi Cristina Vasiliu, specialiºti în cadrul aceleiaºi
instituþii. De asemenea, îmi exprim întreaga recunoºtinþã colegilor Ion Ioniþã (Institutul de Arheologie
Iaºi), Eugen Sava ºi Valeriu Bubulici (Muzeul de Arheologie ºi Istorie a Moldovei din Chiºinãu), Vlad
Vornic ºi Larisa Ciobanu (Institutul Patrimoniului Cultural din Chiºinãu), Lucica Pârvan, Maria
Diaconescu ºi Octavian Liviu ªovan (Muzeul Judeþean Botoºani), precum ºi colegilor Cotinel
Munteanu, Stela Þau, Nicu Mircea, Paul Ciubotaru (Muzeul Mixt Tecuci).
Nu în ultimul rând doresc sã-mi exprim întreaga gratitudine specialiºtilor de la Ministerul
Dezvoltãrii Regionale ºi Locuinþei ºi Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalierã Iaºi care neau ajutat la ducerea la bun sfârºit a proiectului.
Mircea Mamalaucã
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ARGUMENT

This is intended to be an attempt for an ample presentation, although not exhaustive, of an
extremely troubled period and historic age in which a world was collapsing – the antique world – and
another was about to be born – the medieval world.
It is about the period of late antiquity, a period in which on a large territory, in our case the area
of the Mediterranean Europe, profound changes take place generated on the one hand by the strong
economic, social, politic crisis and not last the moral crisis that hit the Roman empire, a crisis that will
bring this empire on the verge of collapsing, and on the other hand of the populations that came from
different parts of Europe and Asia, movements which will amplify the crisis of the empire. From a
chronological point of view the relative division into periods of the late antiquity it took place, according
to some, between the centuries II – VII p. Hr, according to others between II – VIII centuries p. hr. What
is certain is that this period began to be studied systematically quite recently. The historians, in the
short period since when the late antiquity presents a big interest, have accepted so far two major points
of view: some consider the period as one of decline of the antiquity and of birth of a “dark middle ages”.
With the years `50s-`60s of the previous century the points of view began to present some toning, in the
sense that the period of late antiquity is no longer perceived as a moment of collapse but as one of
formation and renewing of society. Regarding the project, we have to notice from the very beginning
that the references to the period will not refer to the realities in the area of Mediterranean Europe and
nor of central and southern Europe, but they will be limited to the extra-roman space, especially
eastern space of Europe and at the same time will give special attention and role to the culturalreligious events generated by the changes in the communities in this area, realities suggested and
supported by the events of ritual and cult of burials.
The dramatic changes in the empire will also contribute to the transformation of the territories
of northern Danube in a field of political – military confrontations on the one hand and ethnical –
cultural on the other. Thus two worlds totally different will be face to face, the roman world, evolved,
refined but fallen into disgrace and the barbarian world, savage, unpredictable, but full of energy and
wishing to enjoy the benefits, first of all economical, but also cultural, that the roman world offered.
Of course in order to depict a realistic picture of the period of late antiquity a crucial role is that
of knowing the historical sources. If the written sources do not offer too much, the archeological ones are
in some cases extremely generous. In this work we do not intend to approach, as we have shown above,
the entire area in which elements of the late antiquity manifested themselves, but we are considering
the specific evolutions in the territories close to the Prut river. Hence the title of the work is “The late
antiquity in the Prut basin”. Also we do not intend to present the entire period. We will focus on the
interval of the centuries II – V p. Hr. For the Prut basin this time interval is very well represented,
especially due to the archeological researches in the last decades. Extremely consistent are the
archeological discoveries in the settlements and necropolis of the communities belonging to the cultural
environment Santana of Mures-Cernjahov. Practically, the most consistent part of this work will bring
to our attention elements of material and spiritual culture taken from the researches specific for the
period of the centuries II – V p. Hr.
In this regard are worth reminding the discoveries made by the specialists from the County
Museum of Botosani, made in the necropolis of Mihalaseni and Hanesti, discoveries related to the
names of reputed specialists such as the archeologist Octavian Liviu Sovan and the Zaharias, Nicolae
and Emilia, to which are added those organized by archeologist specialists from the Institute of
Archeology in Iasi from the University “Al. I. Cuza” and the Museum Complex “Moldova” Iasi, in the
archeological sites of Letcani, Miorcani, Iasi – the brick factory, diggings made under the leadership of
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reputed researchers. It is about archeologists Ioan Ionita, Catalina Blosiu, as well as many other
specialists.
In Vaslui county it is very well represented regarding the study and research of the period of
start of the late antiquity (centuries III-V p. Ch.). Important to remember are the discoveries made by
the regretted archeologist from Barlad, Vasile Palade, in Banca com., Zorleni com., at BogdanestiFalciu, but undoubtedly the most important archeological complex discovered and researched so far in
the country, belonging to the culture Santana de Mures – Cerneahov, is that of Barlad-Valea Seaca.
Here were taken to the surface not less than 547 inhumation and incineration tombs, and over 40
surface residences and huts. The importance of the discovery of the site of Barlad-Valea Seaca is given
however by the taking to the surface of a large number of workshops for the processing of stag horn, a
craft which ensured the prosperity of the community active near Barlad.
Also in Pogonesti com., the point “La movila”, and com. Pogonesti the village of Polocin, “Islaz”
point in the last two decades the archeologist Mircea Mamalauca achieved important systematic
research that contribute to the completion of the information related to the period in our attention. The
over 130 tombs bring new evidence speaking about the situation in this area in a period in which the
world was in full transformation.
At least as consistent and important are also the researches made by the colleagues Mircea
Nicu, Stela Tau and IT Dragomir, from the institutes of culture in Galati county. Relevant are the
discoveries in the necropolis of Barcea, close to Tecuci city and Lunca near Galati.
Also the last decades brought vestiges and new information about the communities in the
starting period of the late antiquity, from the eastern part of Prut river, on the territory of Moldova
Republic. The number of archeological discoveries is considerable. I would enumerate here the
settlement and necropolis of Budesti, the necropolis of Malaesti, Danceni etc, researches and studies
made by E.A. Rikman, Gh. Cebotarenko, T. Scerbacova and more recently Vlad Vornic.
That is why we made this short presentation of the main archeological sites located on one side
and the other of Prut, sites that by the artifacts taken out after almost two millenniums of lying
underground, will contribute to the knowledge of the evolution of human communities in the starting
period of late antiquity.
And in order that the large public, but also the specialists, know in detail these evolutions, the
museum “Vasile Parvan” in Barlad, by the archeologist Mircea Mamalauca initiated the project “Late
antiquity in the Prut basin”, a project which, based on the information held so far, intends to contribute
to a better understanding of the history of the populations that at a certain time were present in this
space, contributing eventually to the important evolutions of the local communities and the formation,
a little bit later, of the Romanian people and of the Romanian language. The ethno genesis process
involving also the events and transformations that took place in centuries III-V p. hr., evolutions that
were largely synchronized both at west and at east from Prut.
The project is developed in cooperation with the National Museum of History and Archeology in
Chisinau (Moldova Rep.), the Institute of Archeology Iasi and the County Council of Vaslui, as
partners, and the County Museum of Botosani and the Mixed Museum Tecuci as associates in the
project. This will be developed in the program of vicinity Romania – Moldova Republic and is financed
90% from Phare funds.
Within it we have provided a multitude of activities, such as: an itinerant exhibition which will
include archeological items belonging to the museums in Chisinau, Botosani, Tecuci and Barlad. The
exhibition as thematic will try to present the evolution of human communities from east and west of
Prut in the interval of the centuries III-V p.Hr. We will start from the presentation of a few elements
illustrating the civilization of the free dacians in the area but also the mixture of the sarmatic elements
during the IIIrd century p. Hr., continuing with the detailed presentation of the material and spiritual
culture, in the IVth century p. Hr. And the beginning of the Vth century, of the communities in the area
of the Prut basin. Practically this section of the thematic represents the main part of the exhibition.
Within the project it will also be organized an ample session of communications to which will
take part specialists from the country, from the Republic of Moldova, as well as from the west of Europe.
I would like to note the fact that in the last years the Barlad museum has turned into an important
centre of study and presentation of the discoveries specific for the starting period of late antiquity, the
session of this year, which we will organize within the project, comes as a completion of those developed
in the previous years, with the difference that this year will participate in our debates both specialists
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from the Republic of Moldova as well as from western Europe, and the historic period that will
represent the object of the debates will be between the IInd century p.Hr. and the VIth century p. Hr.,
that is a somehow longer period, exceeding the chronological limits imposed for the development of the
exhibition.
We hope that the meeting of the specialists and the debates that will take place on this occasion
will contribute to finding answers to many questions related to the theme of this ample project.
Also within the project will be organized a campaign of archeological diggings in cooperation
with archeologists from the Republic of Moldova. The campaign will be performed in the necropolis of
IVth century p. Hr. in the Pogonesti com., village of Polocin, Islaz point, Vaslui county, a biritual
necropolis in which so far have been discovered and researched approximately 80 tombs.
The campaign of archeological research will contribute on the one hand to enriching our
information related to this important historic period, and on the other hand will represent a means for
the specialists on the two banks of the Prut to get closer to each other, something which will open the
way for new cooperation.
Undoubtedly, the base of this project, the means by which it will be sustainable, is given by the
catalogue of the exhibition, which will ensure the launching in the scientific and public circuit of new
evidence regarding the start of the late antiquity on one side and the other of Prut, as well as a more
complex understanding of the historic, politic, economic, ethnic and cultural phenomena developed for
approximately three centuries.
All these activities would not have been and are not possible to be finished without the
unconditioned involvement of a large number of specialists and implicitly of the partner and associated
institutions listed and presented above.
I wish to express thanks on this occasion to the management of the County Council of Vaslui, to
Mr. Vasile Mihalache, Corneliu Bichinet, Dumitru Buzatu, who supported me from the moment of
initiation of this project and continue to do it still, to Mrs. Angela Enache, Mihaela Chircu, Cristina
Vasiliu who have supported me to elaborate it. I also wish to thank to all those who have supported me
and still do in the project implementation, specifically to Mr. Ioan Ionita, principal researcher at the
Archeology Institute Iasi, to Mr. Eugen Sava, the manager of the National History and Archeology
Museum in Chisinau, to the colleagues and specialists Valeriu Bubulici and Vlad Vornic from the same
museum, and also to Mrs. Lucica Parvan – director at the County Museum Botosani, to her colleagues
Maria Diaconescu and Liviu Sovan, as well as to Mr. Cotinel Munteanu, manager of the Mixed Museum
Tecuci and to his colleagues, Stela Tau, Nicu Mircea and Paul Ciubotaru. Extremely important is also
the role of the specialists from BRCT Iasi, from the Ministry of Regional Development and Housing who
have made the evaluation and decided that our project deserves to be financed.
Mircea Mamalaucã
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Antichitatea târzie în bazinul Prutului.
Un proiect transfrontalier Phare
Expoziþia ºi catalogul de faþã, ca ºi întregul proiect transfrontalier Phare în cadrul cãruia s-au
realizat, au fost astfel concepute încât sã contribuie la instaurarea unei cooperãri fructuoase între zone
mai largi situate de o parte ºi de alta a frontierei estice a României. De asemenea, trebuie precizat cã
menirea proiectului nu a fost doar aceea de a evalua natura raporturilor existente între cele douã zone
învecinate în trecut ºi acum, ci mai ales de a înþelege mai bine ce nu a funcþionat la parametrii normali
în trecut ºi ce ar trebui de fãcut în continuare pentru instaurarea unui climat de colaborare intensã,
eficientã ºi reciproc beneficã în viitor.
Iniþiatorii proiectului Antichitatea târzie în bazinul Prutului au plecat de la ideea cã Uniunea
Europeanã militeazã pentru un climat de pace ºi de conlucrare cu toþi vecinii ºi acþioneazã prin toate
mijloacele paºnice posibile pentru atenuarea conflictelor, pentru democratizarea cu prioritate a
regiunilor învecinate, pentru colaborare în diverse domenii ale vieþii culturale, economice ºi politice
(Irinescu 2006, vol. III, p. 143). De aici ºi investiþiile financiare în proiecte care sã îmbunãtãþeascã
aceastã colaborare transfrontalierã. Iar efectul lor benefic este evident, inclusiv în reuºita proiectului
de faþã.
Antichitatea târzie ca temã de cercetare ºi proiectele din Programul Phare sunt noþiuni total
diferenþiate, nu doar cronologic prin cele circa 15 veacuri care se interpun între ele, ci ºi prin conþinutul
lor. Dacã antichitatea târzie ne trimite la o perioadã deja bine definitã, situatã la sfârºitul antichitãþii
ºi începutul evului mediu, cu un mod de viaþã stãruitor studiat de-a lungul anilor ºi acum destul de bine
perceput, proiectele transfrontaliere din programul Phare ne cantoneazã într-o zonã de iniþiative
contemporane pentru promovarea cooperãrii ºi a coeziunii sociale în regiunile de graniþã ale Uniunii
Europene. Totuºi, cele douã componente sunt complimentare în cadrul programului Phare. Tema
proiectului a fost stabilitã de iniþiatorii lui, fãrã nici o îngrãdire din partea diriguitorilor, iar rezultatele
ºtiinþifice ºi concluziile la care s-a ajuns nu reprezintã ºi poziþia oficialã a Uniunii Europene. Aceasta ºia îndreptat atenþia cu prioritate spre colaborarea partenerilor din cele douã zone învecinate, aflate de o
parte ºi de cealaltã a frontierei, situaþie ce rezultã cu prisosinþã chiar din faza elaborãrii proiectului.
Tema propusã pentru proiect (Antichitatea târzie în bazinul Prutului) ar putea pãrea celor
neiniþiaþi a fi una de interes local. În realitate, vestigiile arheologice avute în vedere alcãtuiesc un
complex cultural dintre cele mai importante ale continentului european în secolul IV d. Hr., fiind
rãspândit pe zone foarte întinse, începând din bazinul Doneþului de Nord la est ºi pânã în Podiºul
Transilvaniei la vest. Totodatã, trebuie menþionat cã unele din descoperirile fãcute în bazinul Prutului
(Bârlad – Valea Seacã, Mihãlãºeni, Dãnceni) au o valoare istoricã de excepþie pentru cunoaºterea ºi
înþelegerea proceselor demografice din vremea migraþiei goþilor pe o mare parte a Europei. Vestigiile
arheologice menþionate mai sus, care acoperã cea mai mare parte a expoziþiei, sunt cunoscute în
literatura de specialitate drept cultura Sântana de Mureº – Èernjachov, dupã numele a douã localitãþi,
în care cu aproximativ un secol în urmã s-au fãcut importante descoperiri de acest fel: Sântana de
Mureº în Transilvania ºi Èernjachov pe Niprul Mijlociu.
Expoziþia începe cu câteva descoperiri aparþinând populaþiilor aflate în teritoriile din dreapta ºi
din stânga Prutului înainte de migraþia goþilor. Rostul acestor exponate este doar acela de a semnala
prezenþa dacilor liberi ºi a sarmaþilor, populaþii peste care la sfârºitul secolului al III-lea ºi la începutul
celui urmãtor s-au aºezat goþii.
Aproape în totalitatea ei, aºa cum deja s-a menþionat, expoziþia cuprinde descoperiri din diferite
aºezãri ºi necropole aparþinând culturii Sântana de Mureº – Èernjachov, unele din ele cercetate prin
sãpãturi executate de-a lungul multor ani. Dintre cele mai importante amintim aici pe acelea de la
Bârlad – Valea Seacã, Polocin, Mihãlãºeni, Dãnceni, Budeºti ºi Barcea. Selectarea pieselor pentru
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expoziþie, în numãr de circa 670, a avut în vedere atât interesele specialiºtilor, cât ºi pe cele ale marelui
public. Pentru cei dintâi sunt multe piese inedite, acum fiind expuse ºi publicate pentru prima datã. De
asemenea, o parte din piese au fost grupate pe complexe (morminte), ceea ce oferã arheologilor
informaþii suplimentare pentru contextul descoperirii.
Unele exponate au fost grupate pe categorii, ceea ce sporeºte atracþia lor mai ales la marele
public. Spre exemplu, unele vitrine prezintã piese vestimentare (fibule, catarame) ºi de toaletã
(piepteni, pensete, cuþitaºe de toaletã) sau obiecte de podoabã (coliere alcãtuite din mãrgele de sticlã
coloratã, carneol ºi chihlimbar, precum ºi pandantive ºi amulete diverse), iar altele pahare de sticlã de
diverse forme, ornamentate mai ales cu faþete ºlefuite. O altã atracþie din expoziþie sunt diferitele
forme de vase lucrate la roatã din pastã finã cenuºie, unele din ele bogat ornamentate cu motive în relief
sau realizate în tehnica lustrului. În chip evident, unele forme de vase sunt imitate dupã recipiente
romane de metal (mai ales cãni) sau de sticlã (îndeosebi cupe ºi pahare). Tot aici trebuie amintite ºi
produsele de olãrie romane, între care mai frecvente sunt amforele, amforetele ºi cãnile.
Un loc aparte în expoziþie îl ocupã vestigiile din aºezarea de la Bârlad – Valea Seacã, în care s-au
descoperit 32 de ateliere pentru prelucrarea osului ºi a coarnelor de cerb, unde se confecþionau mai ales
piepteni; producþia de piepteni este atestatã de numeroasele resturi de coarne de cerb aflate în diferite
stadii de prelucrare. Surprinde în special numãrul foarte mare de ateliere, în condiþiile în care aºezarea
respectivã nu a fost cercetatã decât parþial. Fãrã îndoialã, aici suntem în faþa unui adevãrat centru de
producþie, prin dimensiunea lui unic în Europa secolului al IV-lea d. Hr., care oferã o informaþie
excepþionalã despre modul în care se desfãºura aceastã activitate meºteºugãreascã. Þinând seama cã
producþia de piepteni din aceste ateliere era destul de însemnatã, se poate presupune cã marea
majoritate a produselor finite erau destinate altor aºezãri din vecinãtatea mai apropiatã sau chiar mai
depãrtatã.
La fel de impunãtoare sunt ºi descoperirile din necropola aºezãrii, s-ar pãrea cercetatã integral.
De altfel, prin cele 547 de morminte de incineraþie ºi de înhumaþie descoperite, necropola de la Bârlad –
Valea Seacã este cea mai mare din tot arealul culturii Sântana de Mureº – Èernjachov. Volumul de
informaþii despre obiceiurile funerare (rituri ºi ritualuri funerare, obiceiuri de port pentru cei decedaþi)
practicate în aceastã necropolã este foarte bogat ºi variat. Unele morminte au un inventar foarte bogat,
cuprinzând accesorii vestimentare, obiecte de toaletã ºi de podoabã (mai ales în mormintele de femei) ºi
multe recipiente de lut cu ofrande alimentare.
Situaþia schiþatã pentru necropola de la Bârlad – Valea Seacã este completatã în expoziþie cu
multe materiale provenind din alte necropole cu inventar la fel de bogat, cum ar fi acelea de la
Mihãlãºeni (cu 520 de morminte de incineraþie ºi înhumaþie, fiind a doua ca dimensiune în cadrul
aceleiaºi culturi), Dãnceni, Budeºti, Brãviceni, Mãlãieºti, Polocin sau Barcea.
Studiul acestor materiale au determinat uneori dezbateri aprinse cu privire la populaþia de la
care a rãmas aceastã culturã, în discuþie fiind aduse mai ales numele slavilor ºi goþilor. În ultima
perioadã se vorbeºte tot mai mult de o culturã formatã printr-un proces de aculturaþie, în care trãiau
mai multe populaþii. În perioada anterioarã acestei culturi (sec. II-III d. Hr.), în regiunile rãsãritene
locuiau mai ales diferite populaþii sarmatice, în vreme ce în vest se aflau dacii liberi. La sfârºitul
secolului al III-lea în toate aceste regiuni (începând din bazinul Doneþului de Nord pânã la Carpaþi,
apoi ºi în Transilvania) vor pãtrunde goþii, care vor asigura pânã la nãvala hunilor ºi relativa
uniformitate a acestei culturi pe spaþii aºa de întinse.
Pentru aceastã problematicã existã o întreagã bibliografie. Dar expoziþia ºi catalogul de faþã nu
ºi-au propus sã rezolve aceastã problemã ºtiinþificã, ci doar sã aducã o informaþie suplimentarã la
dispoziþia specialiºtilor interesaþi, sã facã aceste vestigii arheologice mai bine cunoscute publicului larg
ºi de asemenea sã iniþieze o colaborare mai susþinutã între arheologii din România ºi Republica
Moldova. Toate acþiunile realizate pânã acum la tema Antichitatea târzie în bazinul Prutului sunt
argumente convingãtoare despre reuºita deplinã a acestui proiect transfrontalier Phare.
Ion Ioniþã
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Late Antiquity in Prut' basin.
A Phare transboundary project
The present exhibition and catalogue, so as the whole transboundary PHARE project, in which
they developed, were designed in order to contribute to the foundation of a lucrative cooperation
between extensive areas on both sides of the eastern boundary of Romania. It is also demanded to
mention that the interest of the project was not only to evaluate the nature of the present reports
between the two bordered areas in the past and nowadays, but also to understand better what didn't
purr in the past and what should be done in order to create an intensive collaboration and an efficient
atmosphere. Therefrom, the financial investments that improve this transboundary collaboration.
Their effect is obvious great, including the present project' success.
“The Late Antiquity in the Prute basin” project's promoters started from the point that the
European Union works in order to inoculate the idea of a peaceful atmosphere and neighbours'
cooperation. The European Union acts through all peaceful resorts in order to soften the conflicts, to
democratize the surrounded areas with priority, to contribute to certain areas of the cultural,
economical and political life (Irinescu 2006, vol. III, p. 143).
“The Late Antiquity” as research theme and the projects from the Phare programme are totally
different notions, not only from the chronological point of view - because of the fifteen centuries which
interpose between them, but also judging by their content. If the Late Antiquity sends us to a period
already defined, settled to the end of the late Antiquity and the beginning of the Middle Ages, the Phare'
transboundary projects settle us in an area full of contemporary initiatives in order to promote the
cooperation and social cohesion on the bordered areas of the European Union. However, the two parts
are complementary in this Phare project. The theme of the project settled by its initiators had no limits
from the managerial side; the scientific results do not represent the official position of the European
Union. The EU paid attention to partners' co-operation from the two neighboured areas, settled on both
sides of the board; this situation resulted from the elaboration faze of the project.
The suggested theme could be considered of local interest by the novices. In point of fact, these
archaeological holdovers form one of the most cultural complexes of the European continent of the 4th
century a.Ch, being spread from Donetzk north basin to east till the west of the Transilvanian
highland. It should also be mentioned that some of the discoveries made in the Prut basin (Bârlad –
Valea Seacã, Mihãlãºeni, Dãnceni) have an exceptional historical value which consists in finding and
understanding the demographic processes from the Goths' migration period on a large side of Europe.
The archaeological holdovers already mentioned, which represent the biggest part of the
exposition, are known in the speciality literature as the “Sântana de Mureº – Èernjachov” culture, after
the name of two areas Sântana de Mureº in Transilvania and Èernjachov on the Middle Nipre.
The exposition begins with some discovered items that belonged to the population from the right
and left side of the Prut River that settled there before the Goths. The purpose of these exhibits is only to
highlight the presence of the free Dacians and Sarmats, peoples that were overtaken by the Goths who
settled here between the end of the 3rd century and the beginning of the 4th.
The entire exposition contents discoveries from several settlements and necropolis belonging to
Sântana de Mureº – Èernjachov culture, some of them examined trough fulfilled diggings over the
years. The most important were discovered in Bârlad at Valea Seacã, Polocin, Mihãlãºeni, Dãnceni,
Budeºti and Barcea. The exhibits' selection from about 670 pieces took in account the specialists'
interest but also the public's one. A big part of the exhibits are considered to be unique, now being
exposed and advertised for the first time. Also, a part of them had been rallied on graves which provides
archaeologists with additional information about the discovery' context.
Some exhibits had been pigeonholed, which increases their attraction to the public. For
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example, some window cases present piece of clothes (fibulas, buckles) and toilet (combs, tweezers,
toilet knives) or jewels (necklaces made of coloured glass beads, carnelian and amber but also pendants
and several amulets); other ones were represented by different shaped glasses decorated especially
with polished facets. Another exhibition attraction are the different shaped pottery made of fine grey
paste, some of them abundantly decorated with out traceries or created in the technique of polishing.
Obviously some pots' shapes copy Roman metal containers, (especially mugs) or glass ones (cups and
glasses). There must be also remembered the roman pottery products, amphoras, amphorets and mugs
being the most frequent.
A special place in the exhibition is taken by the Bârlad's vestiges – Valea Seaca, where there
were discovered 32 workshops for bone and antler' processing; there combs were produced. The combs
production is certified by the big number of antlers in different stages of processing. It marks a very big
number of workshops, considering the fact that only a part of the area had been examined. No doubt we
are in front of an entire production centre, through its dimension, an unique one in the Europe of the 4th
century. It gives exceptional information about the way this handicraft activity was produced.
Considering the fact that the combs' number was quite large it is supposed that the great majority of the
finites products were intended to other settlements, on- coming and also eased up.
Same imposing are considered the discoveries made on the settlement's necropola, which is fully
checked up. Also through all the 547 cremated and intermented graves, the Bârlad – Valea Seaca'
necropola is the biggest all over the Sântana de Mures – Cernjachov' culture. The funeral customs'
amount of information (rits and funeral praxis, port habbits for the dead ones) used in this necropola is
very rich and varied.
Some graves have a very abundant inventory, comprising cloths accessories, toilet objects and
adornments – especially in the female ones – and many clay recipients with alimentary oblation.
The sketched situation for the Bârlad - Valea Seaca's necropolis is completed by many materials
from other necropolis with a resembling inventory such as the ones from Mihalaseni (with 520
cremated and intermented graves, being the 2nd as dimension in the same culture) Danceni, Budesti,
Braviceni, Malaiesti, Polocin sau Barcea.
The study of these materials sometimes determined argues concerning the population of the
remaining culture, a high attention being paid to Goths and Slavs. Lately it is in the centre of attention
a culture created through a acculturation. In its previous period - 2nd and 3rd centuries a.Ch. - the
eastern regions were populated by different Sarmaths populations while on the western side could be
found free Dacians. By the end of the 3rd century all these regions – from North Donetzk' Basin till
Carpati Mountains, and then in Transilvania – will be populated by Goths who will assure till the
Huns' rush the relative uniformity of this culture on extended areas.
For these problems there is a whole bibliography. Yet the present exhibition and catalogue
didn't intend to resolve this scientific issue, but to bring an additional information to interested
scientists eager for making known these archaeological vestiges better; another purpose was also to
initiate a better collaboration between Romania and Moldavian Republic' archaeologists. All the
accomplished actions till now at through “Late Antiquity in Prut' pond” represent the convincing
arguments of the wholly success of this Phare transboundary project.
Ion Ionita
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A. DESCOPERIRI APARÞINÂND DACILOR LIBERI
I. Siliºtea (com. Iana, jud.Vaslui, România)

În anul 1963, cu ocazia amenajãrii ºoselei comunale, în zona „Cooperativei de consum” din
localitatea Siliºtea (com. Iana, jud. Vaslui) au fost descoperite întâmplãtor nouã vase de
dimensiuni destul de mari din pastã finã cenuºie lucrate la roatã, în care s-au gãsit resturi de
oase umane calcinate. În una din urne s-au mai aflat o fibulã cu piciorul înfãºurat ºi un ac de
cusut de fier. Sãpãturile de salvare efectuate dupã doi ani de I. Ioniþã ºi V. Palade nu au condus
la descoperirea ºi a altor morminte din aceeaºi perioadã. Toate materialele descoperite sunt
tipice culturii dacilor liberi ºi pot fi datate în sec. III d. Hr.
Depozit MVP Bârlad.

1

Fibulã de fier cu piciorul înfãºurat ºi spirala resortului
dintr-o singurã bucatã (L 6,6 cm). Inv. A/300.
Palade 1971, p. 97, fig. 1, 1; 3, 3.

2

Vas de formã sferoidalã, puþin asimetric, cu fundul inelar
ºi gura rãsfrântã spre exterior (Î 37 cm). Inv. A/2564.
Palade 1971, p. 96-97.

3

Amforetã cu corpul sferoidal, gâtul scurt cilindric ºi fundul
inelar (Î 28,2 cm). Inv. A/2991.
Palade 1971, p. 96-97, fig. 1, 3; 2, 2.

4

Vas de formã sferoidalã cu gura largã ºi fundul inelar,
acoperitã cu un strat subþire de angobã de culoare cenuºiecãrãmizie; gâtul ºi marginea vasului lipsesc din vechime
(Î 23,5 cm). Inv. A/2566.
Palade 1971, p. 96-97.
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5

Amforã cu corpul ovoidal ºi fundul inelar. Marginea, gâtul
ºi torþile lipsesc din vechime (Î 29 cm). Inv. A/2565.
Palade 1971, p. 96-97, fig. 1, 4; 2, 3.

6

Amforã cu corpul piriform ºi fundul uºor concav.
Marginea, gâtul ºi cele douã torþi lipsesc din vechime
(Î 45 cm). Inv. A/2569.
Palade 1971, p. 96-97.

(M. Mamalaucã)

II. Bârlad – Prodana (jud.Vaslui - România)
În vara ºi toamna anului 1970, în partea de sud-vest a oraºului Bârlad, numitã de localnici
Prodana, au fost executate ample lucrãri de îndiguire provizorie a râului Bârlad. Cu acest
prilej, trecând întâmplãtor pe lângã una din gropile din care se scotea pãmânt pentru înãlþarea
digului, doi salariaþi ai Muzeului „Vasile Pârvan” Bârlad au observat într-un mal un vas de lut
parþial dezvelit. Adus la muzeu, vasul s-a dovedit a fi o urnã de incineraþie (mormântul 1). Prin
sãpãturile efectuate de V. Palade pe locul respectiv a mai fost descoperit încã un mormânt de
incineraþie (mormântul 2), ceea ce a dus la concluzia cã acolo s-ar fi aflat un grup mai mare de
morminte de incineraþie, din care majoritatea fuseserã distruse prin lucrãrile de excavare.
Depozit MVP Bârlad.

Mormântul 1.
Mormânt de incineraþie, din care s-a pãstrat urna ºi conþinutul ei (oase calcinate, o brãþarã ºi un cuþit).

7

Vas de formã ovoidalã lucrat la roatã din pastã finã
cenuºie, cu fundul inelar ºi buza uºor orizontalã ºi
îngroºatã spre exterior (Î 37,3 cm). Inv. A/2887.
Palade 1971, p. 96.

8
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Brãþarã de bronz cu capetele înfãºurate (D 8,2 cm).
Inv. A/1511.
V. Palade, 1971, p. 96, fig. 3, 4.

A. DESCOPERIRI APARÞINÂND DACILOR LIBERI
9

Cuþit de fier cu peduncul la mâner (L 13,2 cm). Inv. A/2864.
Palade 1971, p. 96.

Mormântul 2.
Mormânt de incineraþie descoperit ºi cercetat prin sãpãturile efectuate de V. Palade.

10 Amforã lucratã la roatã din pastã finã cenuºie, cu corpul

11 Fibulã de bronz de tipul celor cu piciorul înfãºurat, spirala

sferoidal, umeri ridicaþi ºi fundul inelar. Marginea, gâtul ºi
torþile sunt rupte din vechime (Î 28,5 cm). Inv. A/2886.
Palade 1971, p. 96, fig. 2, 1.

resortului destul de lungã ºi armatã la capete cu butoni
(L 3,9 cm). Inv. A/1507.
Palade 1971, p. 96, fig. 3, 7.

12 Fibulã de bronz de tipul celor cu piciorul înfãºurat, spirala

13 Fibulã de bronz de formã circularã, cu capetele teºite ºi

resortului destul de lungã ºi armatã la capete cu butoni
(L 3,6 cm). Inv. A/1508.
Palade 1971, p. 96, fig. 3, 6.

spinul din sârmã de bronz (D 1,7 cm). Inv. A/1510.
Palade 1971, p. 96, fig. 3, 2.

(M. Mamalaucã)
3
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III. Pruteni (r. Fãleºti, Republica Moldova)

Aºezare aparþinând dacilor liberi (sec. II-III d. Hr.) situatã în bazinul Prutului Mijlociu, la circa
1,5 km est de râu, în marginea de sud-est a satului Pruteni, în punctul numit Sub Dealul Babei.
A fost cercetatã prin sãpãturi restrânse în anii 2001, 2003 ºi 2008, dezvelindu-se patru
cuptoare de ars ceramicã cu reverberaþie, un complex alcãtuit din douã gropi cu fundul ars
unite printr-un ºanþ, o porþiune a unei construcþii adâncite în sol, mai multe gropi de
dimensiuni mici, precum ºi douã aglomeraþii de lut ars provenind de la cuptoare de olãrie
distruse sau recondiþionate. Inventarul arheologic al staþiunii constã în principal din ceramicã
lucratã la roatã din pastã finã, arsã oxidant ºi neoxidant, cuprinzând diferite tipuri de
castroane, cãni, oale, capace, amfore carpo-dacice ºi un tip de amfore cu fundul ascuþit de mare
capacitate, pentru care deocamdatã nu se cunosc analogii exacte.
Depozit MNAIM Chiºinãu.

14 Castron fragmentar lucrat la roatã din pastã finã cenuºie, de

15 Toartã zoomorfã. Fragment de toartã, reprezentând un

formã aproximativ tronconicã, cu pereþii uºor arcuiþi,
umãrul marcat printr-o carenã ºi marginea îngroºatã la
exterior (Î 13,8 cm). Descoperit în 2001 în cuptorul nr. 1.
Inv. FB-27761-1.
Vornic º.a. 2007, p. 81, pl. 29,1; fig. 9, 6.

patruped, probabil un urs, de la un vas lucrat la roatã din
pastã finã roºieticã (L 8,2 cm). Descoperitã în 2001 în
stratul de culturã. Inv. FB-27761-2.
Vornic º.a. 2007, p. 105, pl. 32, 3; fig. 1, 15.

16 Fragmente dintr-o canã lucratã la roatã din pastã finã

17 Amforã fragmentarã de mari dimensiuni, cu gura largã,

cenuºie, cu corpul sferoidal aplatizat, gâtul larg cilindric ºi
toarta din bandã cu ºãnþuire medianã; gâtul este
ornamentat cu linii verticale executate în tehnica lustrului,
delimitate jos de o linie orizontalã incizatã; partea de la
fund lipseºte (Î 14,4 cm). Descoperitã în 2003 în cuptorul
nr. 4. Inv. FB-27761-3.
Vornic º.a. 2007, p. 101, pl. 39, 1; fig. 66, 6.

gâtul cilindric, corpul piriform, torþile masive cu secþiunea
ovalã ºi canelurã pe partea exterioarã ºi picioruºul scund ºi
îngust, cu o uºoarã concavitate la bazã; gâtul ºi partea
superioarã a umerilor sunt decorate cu striuri orizontale;
vasul este lucrat la roatã din pastã relativ finã arsã la roºu,
însã incomplet (Î 1,1-1,15 m). Descoperitã în 2003 în
cuptorul nr. 4. Inv. FB-27761-4.
Vornic º.a. 2007, p. 91, pl. 34; fig. 101.

(V. Vornic)
4
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B. DESCOPERIRI SARMATICE
B.1. DESCOPERIRI SARMATICE DIN SPAÞIUL PRUTO-NISTRIAN
IV. Cazaclia (r.Taraclia, Republica Moldova)
Tumulul 10, Mormântul 1.
Mormânt tumular sarmatic de tip catacombã, având orientarea NE-SV, intrarea cu trepte
situatã în partea de NE, camera mortuarã de formã rectangularã cu colþurile rotunjite (2,1×2,6
m) ºi scheletul aºezat pe spate, cu craniul înclinat spre stânga, mâinile pe lângã corp, piciorul
stâng întins ºi cel drept uºor îndoit din genunchi. Datat în a doua jumãtate a sec. I d. Hr.
Sãpãturi S. Agulnicov în 1985.
Depozit MNAIM Chiºinãu.
Agulnicov, Bubulici 1999a, p. 287-307; Agul'nikov, Bubuliè 1999b, p. 10-19, fig. 1-3; Bârcã
2006, p. 300-302.

18 Pumnal de fier cu douã tãiºuri, gardã dreaptã ºi inel la

19-20

capãtul mânerului; pe mâner s-au pãstrat resturi de la
plãselele de lemn, care erau placate cu foiþã de aur (L 35,6
cm). Inv. FB-26263.

21 Castron de bronz de formã semisfericã, cu fundul uºor
concav ºi trei orificii de prindere sub buzã, dispuse
simetric; pe suprafaþa exterioarã a peretelui prezintã o
inscripþie latinã realizatã cu poansonul, iar pe fund, în
interior are un semn în formã de trei petale executate prin
batere (Î 0,5 cm). Inv. FB-27690-57.

5
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Douã falere discoidale de fier, cu partea exterioarã
placatã cu foiþã de aur ºi decor în relief constând din
patru cercuri concentrice (trei simple ºi unul în formã
de colac) ºi patru volute ce formeazã în mijloc un
romb cu un punct în centru; la un exemplar s-au
pãstrat pe margine douã nituri de bronz (D 12,8 ºi
13,2 cm). Inv. FB-26267; FB-25268.

B. DESCOPERIRI SARMATICE
22 Amforã romanã din pastã maronie-alburie, având gâtul înalt ºi îngust, buza îngroºatã, corpul conic, prevãzut cu caneluri
orizontale, fundul inelar ºi torþile profilate, prinse aproape perpendicular de gât ºi oblic de umeri; în partea superioarã a gâtului
are inscripþionate cu vopsea roºie literele NA (Î 77,5 cm). Inv. FB-27759-1.

(V. Vornic)

V. Olãneºti (r. ªtefan Vodã, Republica Moldova)

Tumulul IV, Mormântul 4.
Mormânt sarmatic introdus într-un tumul din epoca bronzului, având groapa prevãzutã cu
niºã lateralã (1,6×2,8 m) ºi scheletul aºezat pe spate, cu mâinile pe lângã corp ºi picioarele
dispuse în formã de romb, orientat N-S. Datare în sec. II d. Hr. Sãpãturi A. I. Meljukova în
1960.
Depozit MNAIM Chiºinãu.
Meljukova 1962, p. 195-208, fig.1-5; Kurèatov, Bubuliè 2003, p. 285-312.

23 Vas de lut zoomorf, reprezentând un berbec aflat în

24 Polonic-strecurãtoare de bronz, având corpul semisferic
cu numeroase perforaþii circulare ºi mânerul drept în
formã de vâslã prevãzut cu o marcã de meºteºugar în
limba latinã (Î 9 cm). Inv. FB-27760-2.

poziþie ºezândã pe un soclu prismatic, cu gâtul cilindric
scurt deasupra capului ºi toarta aproximativ ovalã in
secþiune cu trei incizii longitudinale pe latura exterioarã
(Î 27,5 cm). Inv. FB-27760-1.
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25 Canã de bronz cu corpul bitronconic ºi fundul plat,

26 Castron de bronz de formã semisfericã, cu marginea uºor

mânerul masiv realizat prin turnare ºi gura trilobatã
prevãzutã cu capac, pe care a fost lipitã o reprezentare
ornitomorfã, probabil o raþã (Î 32 cm). Inv. FB-27760-3.

îngroºatã, suport inelar pe fund ºi douã torþi, din care una
lipseºte (Î 12 cm). Inv. FB-27760-4.

(V. Vornic)

B.2. DESCOPERIRI SARMATICE DIN ZONA BÂRLADULUI
VI. Unþeºti (com. Bogdãneºti, jud.Vaslui, România)
La circa 700 m nord de sat, pe malul stâng al pârâului Horoiata, cu prilejul sãpãrii unor gropi de
siloz au fost descoperite ºi în mare parte distruse douã morminte de înhumaþie sarmatice.
Unele informaþii asupra celor douã morminte ºi obiectele de inventar au fost oferite de
localnici.
Depozit MVP Bârlad.
Palade 1979, p. 247, fig. 2-3.
Mormântul 2.
El avea orientarea VNV (craniu) - ESE ºi groapa lungã de circa 2 m ºi adâncã de 1 m. Scheletul
se afla în poziþia întinsã pe spate ºi aparþinea unei femei. Inventarul recuperat era alcãtuit
dintr-o brãþarã ºi un cercel de bronz, o oglindã de metal alb, un fragment din resortul unei
fibule de bronz, mai multe mãrgele de sticlã dintr-un colier ºi douã cãni romane din pastã
cãrãmizie acoperite cu angobã roºie. Datare în sec. III d. Hr.

27 Oglindã de metal alb de formã discoidalã cu mâner perforat

28 Ulcior roman din pastã roºie-cãrãmizie, cu gâtul scurt

ºi o tamga pe revers (L 5,5 cm). Inv. A/53.
Palade 1979, p. 247, fig. 3, 10.

cilindric ºi fundul inelar (Î 13,1 cm). Inv. A/1537.
V. Palade 1979, p. 247, fig. 3, 11.

(M. Mamalaucã, E. Popuºoi)
7
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VII. Ciocani (com. Perieni, jud.Vaslui, România)
În vatra satului, cu ocazia amenajãrii unor construcþii gospodãreºti au fost descoperite mai
multe morminte de înhumaþie, din care unul a putut fi salvat. Groapa acestuia, orientatã N
(cap) – S ºi adâncã de 1,30 m, avea un prag la picioare (înalt de 30 cm) ºi altul în douã trepte
(înalte de 10 ºi 20 cm) la cap. Scheletul era întins pe spate, în poziþie diagonalã faþã de axul
gropii ºi avea craniul aºezat pe prima treaptã (10 cm) a pragului de pãmânt cruþat. Inventarul
era compus dintr-o oglindã de metal alb, un ac (?) de fier cu resturi de þesãturã, câteva mãrgele
de sticlã (din care trei poleite cu aur) în zona gâtului, trei mãrgele de sticlã în zona picioarelor
(cusute pe îmbrãcãminte) ºi ºapte vase de lut (trei vase lucrate cu mâna, douã vase lucrate la
roatã din pastã finã cenuºie ºi douã vase romane din pastã cãrãmizie cu angobã roºie). Datare
în sec. III d. Hr.
Depozit MVP Bârlad.

29 Vas lucrat cu mâna în formã de flacon, având corpul

30 Castron roman acoperit cu angobã de culoare roºie având

bitronconic, gâtul lung ºi strâmt ºi gura în formã de pâlnie
(Î 11,2 cm). Inv. A/1536
Palade 1979, p. 253, fig. 6, 11.

fundul aºezat pe un suport înãlþat (Î 5,3 cm). Inv. A/1535.
Palade 1979, p. 253, fig. 6, 10.

(M. Mamalaucã, E. Popuºoi)

VIII. Pogana (jud.Vaslui, România)

În partea nord-vesticã mai recentã a localitãþii Pogana, numitã de localnici ºi Satu Nou, pe
terasa inferioarã a pârâului Tutova, au fost descoperite întâmplãtor de-a lungul timpului mai
multe morminte de înhumaþie sarmatice. Inventarul recuperat din douã morminte a ajuns în
colecþiile Muzeului „Vasile Pârvan” din Bârlad.
Mormântul 1.
Din informaþiile furnizate de localnici, scheletul era orientat N (craniu) – S ºi se afla în poziþia
întinsã pe spate, cu mâinile pe lângã corp. În dreapta craniului se afla un vas de lut, iar spre
umãrul drept o sãgeatã (?) de bronz, care s-a pierdut.

8
https://biblioteca-digitala.ro

B. DESCOPERIRI SARMATICE
31

Vas roman (unguentar) lucrat din pastã cu nisip
galben-cãramizie, cu suport mult înãlþat ºi uºor
evazat (Î 10,7 cm). Inv. A/5135.
Palade 1983a, p. 71, fig. 3, 8; 4, 4.

(M. Mamalaucã, E. Popuºoi)

IX. Peicani (com. Gãgeºti, jud.Vaslui, România)

Cu ocazia unor lucrãri de construcþie, în curtea ºcolii din localitate a fost descoperit
întâmplãtor un mormânt de înhumaþie sarmatic. Scheletul se afla la 1,40 m adâncime ºi
aparþinea unei femei. Inventarul recuperat al mormântului cuprindea un colier de 77 mãrgele
de sticlã, coral ºi chihlimbar, un fragment de cercel (?) de bronz, o fusaiolã de lut ars, o oalã de
mici dimensiuni lucratã cu mâna, precum ºi douã vase (canã ºi castron) lucrate la roatã din
pastã finã cenuºie. Datare în sec. II-III d. Hr.
Depozit MVP Bârlad.
Palade 1983a, p. 69-70, fig. 2, 3-4; 3, 1-2, 5, 9; 4, 3; 5, 1, 3; 6.

32 Castron lucrat la roatã din pastã finã cenuºie, cu
marginea îngroºatã ºi dreaptã (Î 8,8 cm). Inv.
A/3510.
Palade 1983a, p. 69-70, fig. 2, 4; 3, 1.

(M. Mamalaucã, E. Popuºoi)
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X. Bârlad (jud.Vaslui, România)

XI. Bãcani (jud.Vaslui, România)

Cu prilejul unor lucrãri de construcþii
în preajma Fabricii de confecþii din
zona sudicã a oraºului Bârlad a fost
descoperit întâmplãtor un mormânt de
înhumaþie sarmatic. De la nivelul antic
de cãlcare, groapa mormântului,
orientatã NV-SE, fusese sãpatã pânã
la adâncimea de 2,20 m. Scheletul era
întins pe spate, în poziþie diagonalã
faþã de axul gropii (craniul spre VNV ºi
picioarele spre ESE). Inventarul
recuperat cuprindea o cãniþã lucratã la
roatã din pastã finã cenuºie, o oglindã
de metal alb, douã fibule de bronz (una
cu portagrafa mai înaltã ºi alta cu
piciorul înfãºurat), douã brãþãri de
bronz (una întreagã ºi un fragment
dintr-o a doua) ºi 21 de mãrgele de
sticlã, coral, calcedoniu ºi calcar
dintr-un colier. Fibulele ºi brãþãrile au
fost recuperate din þãrâna provenitã
din lucrãrile de excavare, de aceea
apartenenþa tuturor obiectelor menþionate sau a unora din ele la mormântul
prezentat mai sus este nesigurã.
Datare în sec. III d. Hr.
Depozit MVP Bârlad.
Palade 1979, p. 249-252, fig. 4.

În vatra satului Bãcani, prin acþiunea de
eroziune a apelor torenþiale de ploaie, în
anul 1975 a fost descoperit un mormânt
de înhumaþie sarmatic, cercetat la scurt
timp dupã semnalare de V. Palade.
Groapa mormântului era rectangularã
ºi avea orientarea VNV-ESE, dimensiunile de 0,80x1,90 m ºi adâncimea de
1,50 m. Scheletul se afla în poziþia
întinsã pe spate, cu mâinile de-a lungul
corpului. Inventarul mormântului
cuprindea o fibulã de bronz cu piciorul
înfãºurat ºi o cãniþã de lut ars. Datarea
în sec. III d. Hr.
Depozit MVP Bârlad.
Palade 1983a, p. 69, fig. 2,1-2; 3, 4.

33 Fibulã de bronz cu piciorul terminat printr-un buton,

34 Canã din pastã de bunã calitate. Suprafaþa vasului este

portagrafa mai înaltã ºi spirala resortului mai lungã (L 3,3
cm). Inv. A/1505.
Palade 1979, p. 250, fig. 4, 4.

acoperitã cu un strat de angobã de culoare cãrãmizie.
Fundul este inelar, iar gura uºor rotunjitã (Î 8,9 cm). Inv.
A/6443
Palade, 1983a, p. 69, fig. 2, 2; 3, 4.

(M. Mamalaucã, E. Popuºoi)
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SÂNTANA DE MUREª - ÈERNJACHOV
XII. Dãnceni (r. Ialoveni, Republica Moldova)
Necropolã de tip Sântana de Mureº - Èernjachov situatã la marginea de vest a satului Dãnceni,
pe malul drept al râului Iºnovãþ. A fost cercetatã în anii 1974-1976, 1978 (I. Rafaloviè) ºi 1979
(N. Gol'ceva), fiind dezvelite 338(?) de morminte, dintre care 244 de incineraþie ºi 94 de
înhumaþie. De asemenea, au fost descoperite 45 de gropi, în general cu puþin sau fãrã material
arheologic. Inventarul mormintelor este de o mare bogãþie ºi cuprinde vase de lut, câteva
pahare ºi cupe de sticlã, cuþite, ace, fusaiole, fibule, catarame, piepteni, diverse pandantiveamulete, verigi, mãrgele º.a.
Depozit MNAIM Chiºinãu.
Rafaloviè 1986.
Mormântul 177.
Mormânt de înhumaþie, având groapa aproximativ rectangularã (0,65×1,25 m) cu treaptã, scheletul întins pe
spate ºi orientarea NNE-SSV. Descoperit în 1975.
Rafaloviè 1986, p. 66-67, pl. XXXIII, 2, 6-7.

35-36

37

Douã monede de argint din vremea împãratului Marcus Aurelius folosite ca pandantive, cu tortiþe din tablã de bronz
prinse cu nituri de bronz; la una din piese tortiþa nu s-a pãstrat (Dd 1,9×1,6 ºi 1,8×1,6 cm; Î 2,5 cm). Inv. FB-26543; FB26544.

Castron sferoidal înalt lucrat la roatã din pastã zgrunþuroasã, cu douã praguri pe umãr, buza evazatã cu canelurã la exterior ºi
fundul inelar (Î 14,4 cm). Inv. FB-27763-1.
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Mormântul 292.
Mormânt de înhumaþie, având groapa de formã aproximativ circularã (1,5x1,6 m) ºi scheletul lipsã.
Descoperit în 1976.
Rafaloviè 1986, p. 89-90, pl. XLVI, 1-3, 5, 11.

38 Fibulã de argint cu piciorul înfãºurat ºi resortul lung, având

41 Pandantiv alcãtuit dintr-o bucatã de sârmã îndoitã ºi

spirala formatã din trei bucãþi de sârmã (L 3,6 cm). Inv.
FB- 26531.

rãsucitã la mijloc, cu un capãt cuprinzând un zar de os, iar
celãlalt formând o verigã de suspensie (L 2,6 cm). Inv. FB26523.

39-40 Douã pandantive formate din verigi de argint cu capetele înfãºurate, de care sunt prinse câte douã cãldãruºe conice din
tablã de argint cu tortiþele din bronz; la un exemplar o cãldãruºã este ruptã (L 3,6 cm). Inv. FB-26541; FB-26542.

42 Colier alcãtuit din 23 de mãrgele de sticlã de tipuri ºi culori diferite: o
mãrgicã sferoidalã de sticlã verde (D 0,4 cm); douã mãrgele cu 14 faþete de
sticlã roºieticã, cu irizaþii argintii (L 0,8 cm); o mãrgicã cilindricã de sticlã
albastrã translucidã (L 1,1 cm); douã mãrgele ovoidal-alungite de sticlã
albastrã (L 0,5 cm ºi 1,4 cm); o mãrgicã sferoidalã cu crestãturi
longitudinale din pastã de culoare neagrã (D 0,7 cm); o mãrgicã
prismaticã cu baza octogonalã de sticlã de culoare viºinie-închisã (L 1
cm); o mãrgicã inelarã din pastã neagrã (D 0,8 cm); o mãrgicã sferoidalã
îngemãnatã din pastã neagrã, decoratã cu crestãturi longitudinale (L 1
cm); trei mãrgele sferoidale aplatizate din pastã neagrã (D 0,9-1,6 cm); o
mãrgicã inelarã din pastã neagrã, decoratã cu „ochi” de culoare roºie, albã
ºi galbenã (D 1,3 cm); douã mãrgele cuboedrice de sticlã albastrã (L 0,5
cm); douã mãrgele prismatice cu baza rectangularã de sticlã albastrã (L 0,5
cm); o mãrgicã sfericã din pastã de sticlã alb-gãlbuie, decoratã cu doi
„ochi” în relief ( D 0,8 cm); o mãrgicã sfericã de sticlã alb-gãlbuie (D 0,4
cm); o mãrgicã de sticlã alb-gãlbuie în formã de mosor (L 1,1 cm); o
mãrgicã discoidalã, rãsucitã în spiralã de sticlã verzui-gãlbuie
semitransparentã (D 2,2 cm); o mãrgicã sferoidal-aplatizatã de sticlã
verzuie semitransparentã (D 2,4 cm). Inv. FB-27763-2.
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Mormântul 337.
Mormânt de înhumaþie, având groapa de formã ovalã (1,2×2,3 m), scheletul rãvãºit ºi orientarea N-S.
Descoperit în 1976.
Rafaloviè 1986, p. 94-97, pl. XLVIII-L.

43 Cataramã de argint cu veriga ovalã, spin cu prag la bazã ºi

44 Pieptene de os lucrat din trei rânduri de plãcuþe prinse cu

garniturã rectangularã, prevãzutã cu douã nituri (L 3,2
cm). Inv. FB-26535.

nituri de bronz, având mânerul în formã de clopot (L 10,4
cm). Inv. FB-27763-3.

45 Canã lucratã la roatã din pastã finã cenuºie, cu corpul

46 Castron de formã bitronconicã, cu marginea evazatã, prag

ovoidal, gâtul îngust ºi scund, marginea evazatã, fundul
profilat ºi toarta circularã în secþiune; ca decor are o
nervurã în relief pe gât (Î 26,2 cm). Inv. FB-27763-4.

pe umãr ºi fundul inelar, lucrat la roatã din pastã finã de
culoare cenuºie-închisã (Î 4,5 cm). Inv. FB-27763-5.

Mormântul 366.
Mormânt de înhumaþie aparþinând unei adolescente, cu groapa ovalã (1,25×1,5 m), scheletul incomplet ºi
deranjat, aflat în poziþie întinsã pe spate ºi orientarea N-S. Descoperit în 1978.
Rafaloviè 1986, p. 105-108, pl. LIV-LV; Ioniþã 1994, p. 106-107.

47

Colier compus din 46 de mãrgele, dintre care patru
exemplare în formã de „8“ (Î 1,8-2 cm), una discoidalã de
chihlimbar (D 1,4 cm), patru mãrgele polifaþetate de
carneol (L 0,8-1cm), o mãrgicã polifaþetatã de sticlã
albastrã (L 1 cm), o mãrgicã inelarã de sticlã neagrã (D 1
cm), o mãrgicã sferoidalã de sticlã albastrã (D 1,3 cm), o
mãrgicã sferoidalã de sticlã de culoare maronie translucidã
(D 1,7 cm), douã mãrgele segmentate de sticlã neagrã (D
0,9 ºi 0,7 cm), 25 de mãrgele mici sferoidale aplatizate de
sticlã albastrã (D 0,3-0,6 cm) ºi ºase mãrgele fragmentare
de coral. Inv. FB-27763-6.
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48 Fusaiolã bitronconicã de lut cu bazele concave, decoratã pe

49 Cupã de formã aproximativ cilindricã lucratã la roatã din

ambele registre cu câte o linie în zigzag din puncte
adâncite (D 3,1 cm). Inv. FB-27763-6.

pastã finã cenuºie, cu marginea dreaptã ºi fundul rotunjit,
cu o gaurã în care este montatã o bucatã de sticlã verzuie
transparentã, trecutã prin foc. Sub margine are un prag, iar
mai jos, pe întreg corpul prezintã un decor bogat executat
prin ºtampilare ºi cu rotiþa dinþatã (Î 6,8 cm). Inv. FB27763-8.

50 Castron mic lucrat la roatã din pastã zgrunþuroasã, de
formã aproximativ tronconicã, cu marginea evazatã ºi
fundul profilat (Î 4,5 cm). Inv. FB-27763-9.

Mormântul 371.
Mormânt de înhumaþie parþial deranjat cu groapa rectangularã (1,75×2,8 m) aparþinând unei femei, cu
scheletul în poziþie întinsã pe spate ºi orientarea N-S.
Rafaloviè 1986, p. 109-111, pl. LVII-LVIII; Ioniþã 1994, p. 107.

51-52

Douã fibule de tip „monströse” cu portagrafa înaltã, corp profilat, aproximativ romboidal în secþiune, prevãzut cu un ax
pe care este fixat un cilindru ornamental de tablã, placã semicircularã deasupra resortului, placã alungitã acoperind
piciorul, ºi spirala resortului executatã dintr-o singurã bucatã de sârmã; sunt lucrate din argint cu miezul de cupru, având
unele elemente placate cu foiþã de aur (L 7 cm). Inv. FB-26545; FB-26546.
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53 Verigã de tâmplã de argint cu capetele suprapuse ºi
înfãºurate (D 2,1 cm). Inv. FB-26527.

54 Colier alcãtuit din 47 de mãrgele, din care una
poliedricã de chihlimbar (L 1,1 cm), iar restul de sticlã
de culoare violetã-închis: una poliedricã (L 0,7 cm),
ºase spiralate (L 0,3-2,9 cm), 24 inelare de sticlã
neagrã (D 0,5 cm) ºi 15 plate, cu contur rectangular (L
0,8-1,7 cm); incomplet. Inv. FB-27763-10.

55 Castron tronconic lucrat la roatã din pastã finã cenuºie, cu

56 Canã lucratã la roatã din pastã finã cenuºie, având corpul

marginea rãsfrântã ºi fundul profilat (Î 9,2 cm). Inv. FB27763-11.

bitronconic decorat cu benzi de linii drepte ºi în zigzag
lustruite, marginea evazatã, toarta din bandã ºi fundul
inelar (Î 14,9 cm). Inv. FB-27763-12.

Mormântul 36.
Groapã ovalã de mici dimensiuni (0,80x1,20 m) ca pentru un mormânt de înhumaþie de copil, având
orientarea N-S. Din oasele scheletului s-au pãstrat numai câteva resturi de dinþi. Descoperit în 1974.
Rafaloviè 1986, p. 35, pl. XIX, 5-6.

57 Fibulã de argint cu piciorul înfãºurat, corpul ºi piciorul cu

58 Pahar lucrat cu mâna din pastã finã de culoare neagrã, cu

marginile laterale faþetate ºi resortul lucrat din trei bucãþi
de sârmã (L 4 cm). Inv. FB-26530.

suprafaþa exterioarã lustruitã, având piciorul înalt, fundul
concav profilat, umãrul carenat ºi buza faþetatã, rãsfrântã
în exterior (Î 7,5 cm). Inv. FB-27763-14.
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Mormântul 187.
Mormânt de înhumaþie cu groapa rectangularã de mici dimensiuni (0,80x1,40 m), având orientarea NNESSV ºi adâncimea de 1,40 m. Scheletul aparþinea unui copil ºi era aproape în totalitate pulverizat. Descoperit
în 1976.

59 Canã lucratã la roatã din pastã finã, cu corpul bitronconic,

60 Oalã lucratã cu mâna din pastã grosierã, cu corpul

gâtul înalt tronconic cu o nervurã la bazã ºi alta în partea
superioarã, marginea evazatã, toarta ovalã în secþiune ºi
fundul inelar; suprafaþa vasului este acoperitã cu angobã
neagrã, lustruitã (Î 15,7 cm). Inv. FB-27763-22.
Rafaloviè 1986, p. 69, pl. XXXIV, 3.

piriform, marginea scundã uºor evazatã ºi fundul plat (Î
9,4 cm). Inv. FB-27763-23.
Rafaloviè 1986, p. 69, pl. XXXV, 6.

Mormântul 224.
Groapã de foarte mari dimensiuni (2,40x2,95 m), cu adâncimea de 2,60 m ºi orientarea NV-SE. Scheletul,
puternic deranjat la partea superioarã, aparþinea unei femei. Descoperit în 1976.

61 Colier alcãtuit din 62 de mãrgele, dintre care cinci

62 Amuletã din scoicã marinã Cypraea, cu orificiu pentru

polifaþetate de carneol (L 1-2,6 cm) ºi 57 de coral(?) alb
(L 0,3-0,6 cm). Inv. FB-27763-24.
Rafaloviè 1986, p. 77, pl. XXXIX, 4.

prindere (L 6,1 cm). Inv. FB-27763-25.
Rafaloviè 1986, p. 76, pl. XXXIX, 1.
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Piese provenind din morminte diferite.
63 Pahar lucrat la roatã din pastã finã cenuºie, cu fundul inelar,

64 Cupã lucratã la roatã din pastã finã, arsã la cãrãmiziu

partea inferioarã tronconicã, cea superioarã aproximativ
cilindricã înaltã, decoratã cu motive lustruite ºi buza
înclinatã în afarã (Î 12 cm). Descoperit în 1974 în
mormântul 10 de înhumaþie. Inv. FB-27763-13.
Rafaloviè 1986, p. 30, pl. XVII, 4.

(ardere secundarã?), de formã aproximativ tronconicã,
având fundul concav ºi o bogatã ornamentare executatã
prin ºtampilare (Î 5,7 cm). Descoperitã în anul 1974 în
mormântul 39 de incineraþie. Inv. FB-27763-15.
Rafaloviè 1986, p. 35, pl. XIX, 10.

65 Cataramã de bronz cu verigã circularã, spin lung cu prag la

66 Inel de aur (D 1,5 cm). Descoperit în 1975 în mormântul

bazã ºi garniturã trilobatã prevãzutã cu trei nituri (L 4,6
cm). Descoperitã în 1975 în mormântul 49 de incineraþie.
Inv. FB-27763-16.
Rafaloviè 1986, p. 37, pl. XXI, 10.

64 de incineraþie. Inv. FB-26568.
Rafaloviè 1986, p. 40, pl. XX, 13.

67 Pandantiv-cãldãruºã de aur, având formã cilindricã, fund
rotunjit ºi tortiþã în semicerc, lucrat în tehnica filigranului
(Î 1,5 cm). Descoperit în 1975 în mormântul 79 de
incineraþie. Inv. FB-25666.
Rafaloviè 1986, p. 44, pl. XXII, 12.
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68 Carafã lucratã la roatã din pastã finã cenuºie, cu corpul
bitronconic, nervurã în relief pe diametrul maxim, gâtul
îngust cilindric cu un prag la bazã ºi o nervurã pe margine,
gura în formã de pâlnie ºi fundul inelar; pe partea
superioarã a corpului are ca ornament douã ºiruri de
caneluri oblice, dispuse sub unghi ascuþit una faþã de alta,
amintind prin poziþia lor de motivul brãduþului (Î 11,4
cm). Descoperitã în 1975 în mormântul 88 de înhumaþie.
Inv. FB-27763-17.
Rafaloviè 1986, p. 45, pl. XXIII, 4.

69 Fibulã de bronz de tipul cu piciorul înfãºurat, având corpul

70 Canã mare în formã de halbã lucratã la roatã din pastã finã

din bandã latã, cu marginile laterale faþetate ºi resortul
scurt, executat dintr-o singurã bucatã de sârmã (L 4,8 cm).
Descoperitã în 1975 în mormântul 118 de înhumaþie. Inv.
FB-27763-18.
Rafaloviè 1986, p. 51, pl. XXV, 3.

cenuºie, cu profilul carenat, partea superioarã înaltã, uºor
tronconicã, fundul inelar ºi toarta din bandã latã, îndoitã
sub unghi ascuþit; pe partea superioarã a corpului ºi pe
latura exterioarã a torþii vasul prezintã un decor bogat,
cuprinzând diferite simboluri, executat prin ºtampilare
(Î 27,2 cm). Descoperitã în 1976 în mormântul 157 de
incineraþie. Inv. FB-27763-19.
Rafaloviè 1981, p. 116-125; Rafaloviè 1986, p. 60,
pl. XXIX, 1.

71 Castron tronconic înalt lucrat cu mâna din pastã grosierã,

72 Cupã de sticlã verzuie transparentã cu pereþii subþiri, de

cu marginea puþin evidenþiatã ºi fundul plat (Î 6,8 cm).
Descoperit în 1976 în mormântul 159 de înhumaþie. Inv.
FB-27763-20.
Rafaloviè 1986, p. 60, pl. XXIX, 3.

formã sferoidalã, cu marginea înaltã, evazatã ºi fundul
plat, puþin îngroºat; ca elemente decorative, pe corp a fost
prins un fir subþire de sticlã verzuie în zigzag, iar pe gât un
fir în poziþie orizontalã (Î 6,7 cm). Descoperitã în 1976 în
mormântul 169 de înhumaþie. Inv. FB-27763-21.
Rafaloviè 1986, p. 64, pl. XXXI, 10.
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74 Cupã de sticlã transparentã cu nuanþã verzuie, având corpul

73 Pandantiv semilunar din foiþã de aur, prevãzut cu trei
monturi din pastã vitroasã roºie-închisã, decor în tehnica
filigranului ºi tortiþã din bandã latã cu patru incizii
longitudinale (L 2,7 cm; Î 1,6 cm). Descoperit în 1976 în
mormântul 279 de incineraþie. Inv. FB-25680.
Rafaloviè 1986, p. 86, pl. XLIII, 6.

sferoidal, gâtul cilindric bine evidenþiat, buza uºor îngroºatã la
exterior ºi fundul cu suport inelar; ca decor la baza gâtului,
orizontal ºi oblic pânã sub buzã, este lipit un ornament de sticlã
în formã de spiralã cu o singurã spirã (Î 7,5 cm). Descoperitã în
1976 în mormântul 287 de înhumaþie. Inv. FB-27763-26.
Rafaloviè 1986, p. 88, pl. XLV, 20.

75 Pieptene fragmentar de os cu mânerul triunghiular, lucrat

76 Pandantiv alcãtuit dintr-o verigã de argint cu capetele

din trei rânduri de plãcuþe prinse cu nituri de bronz (Î 8
cm; L 10,7 cm). Descoperit în 1978 în mormântul 356 de
înhumaþie. Inv. FB-27763-27.
Rafaloviè 1986, p. 101-102, pl. LI, 19.

înfãºurate de care atârnã o sârmã de argint îndoitã ºi
trecutã prin orificiul unei mãrgele cuboedrice de sticlã
albastrã, formând la capete douã bucle; veriga pentru
atârnare nu s-a pãstrat (L 2,9 cm). Descoperit în 1978 în
mormântul 362 de înhumaþie. Inv. FB-26524.
Rafaloviè 1986, p. 104, pl. LII, 9.

77 Cataramã de bronz cu veriga aproximativ rectangularã ºi

78 Pandantiv reprezentând o piesã de sticlã verzuie în formã

spinul scurt, fixat pe un ax central (L 2,8 cm; l 5,5 cm).
Descoperitã în 1974 în stratul de culturã al necropolei. Inv.
FB-27763-28.
Šèukin, Šèerbakova 1986, p. 182, fig. 3.

de picãturã, prevãzutã cu o buclã de sârmã de bronz
pentru atârnare (Î 2,9 cm). Descoperit passim în 1975. Inv.
FB-27763-29.
Inedit.

(V. Vornic)
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XIII. Grušivci/Gruševica (r. Kel'menci, reg. Èernivci, Ukraina)

Aºezare de tip Sântana de Mureº-Èernjachov (sec. IV d. Hr.) situatã în bazinul Nistrului
Mijlociu, între satele Grušivci ºi Nagorjany, unde râul formeazã un meandru. În cuprinsul
staþiunii a fost descoperit întâmplãtor de cãtre localnici un tezaur alcãtuit din mai multe
obiecte de aur (cupe, brãþãri, cercei, arme ºi monede), dintre care V. Marchevici a recuperat trei
piese în anul 1970.
Depozit MNAIM Chiºinãu.
Markeviè, Rikman 1973, p. 260-261.

79 Monedã de aur din vremea

80 Pandantiv de aur în formã de

împãratului Aurelian, perforatã, cu
verigã de suspensie, utilizatã ca
pandantiv (D 2 cm; Î 2,4 cm). Inv.
FB-25763.

cãldãruºã, cu corp cilindric, fund
rotunjit ºi tortiþã de prindere,
decorat cu granule (Î 1,4 cm). Inv.
FB-25765.

81 Pandantiv semilunar de aur cu
tortiþã pentru atârnare, ornamentat
în tehnica filigranului (Î 1,7 cm;
L 3 cm). Inv. FB-25769.

(V. Vornic)

XIV. Hansca (r. Ialoveni, Republica Moldova)

Locul descoperirii se aflã la 1,5 km nord-vest de sat, pe panta stângã a râuleþului Canichiºul
Mare, afluent pe dreapta al Botnei.
Depozit MNAIM Chiºinãu.

82

Fibulã de argint cu elemente de aur de tip „monströse”,
cu portagrafa înaltã, corpul puternic profilat, resortul
dublu prelung, semidisc deasupra resortului ºi trei discuri
cu rozete ornamentale, douã mici plasate spre capetele
resortului, iar unul mai mare fixat pe un ax de pe picior (L
7,7 cm). Descoperitã în 1976 în solul de umpluturã al
unei locuinþe adâncite din sec. VIII-IX. Inv. FB-26432.
Chynku 1977, p. 460-461; Šèerbakova, Šèukin 1991, p.
41, fig. 1, 3.

(V. Vornic)
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XV. Mihãlãºeni (jud. Botoºani, România)
Aºezare ºi necropolã descoperitã cu prilejul unor lucrãri de drenare a terenului în 1982 la sud
de satul Mihãlãºeni, în punctul numit ªesul Baºeului. În anii 1983-1988 au fost efectuate
ample sãpãturi în necropolã de O. L. ªovan, care au avut ca rezultat cercetarea în total a unui
numãr de 520 morminte (91 de incineraþie ºi 429 de înhumaþie), a unui locaº de cult, a douã
platforme de incinerare, precum ºi a 22 gropi aparþinând culturii Sântana de Mureº –
Èernjachov. Inventarul descoperit este foarte bogat, cuprinzând accesorii vestimentare,
obiecte de toaletã ºi de podoabã, pandantive ºi amulete, obiecte de uz casnic, câteva arme,
recipiente de sticlã ºi de lut, precum ºi alte obiecte mãrunte ºi resturi de ofrande alimentare.
Depozit MJ Botoºani.
ªovan 1999; ªovan 2005.

Mormântul 74.
Mormânt de înhumaþie cu orientarea N-S aparþinând unei femei de circa 35-40 de ani, având un bogat
inventar alcãtuit din douã fibule de argint ºi 11 vase de lut cu ofrande alimentare. Descoperit în 1983.

83 Fibulã de argint cu placa pentagonalã ºi cu semidisc, dublu

84 Fibulã de argint cu placa pentagonalã ºi cu semidisc, dublu

resort ºi portagrafã fixã pe jumãtatea superioarã a plãcii.
Inv. 8506.
ªovan 2005, p. 35, pl. 41, 1.

resort ºi portagrafã fixã pe jumãtatea superioarã a plãcii.
Inv. 8507.
ªovan 2005, p. 35, pl. 41, 2.

85 Canã lucratã la roatã din pastã finã cenuºie, cu toartã

86 Castron înalt cu trei torþi din bandã latã ºi marginea în

circularã în secþiune, nervurã la baza gâtului ºi trei registre
de linii în zigzag lustruite sub margine ºi pe corp. Inv. 9508.
ªovan 2005, p. 35, pl. 40, 8.

formã de T, decorat cu mai multe caneluri sub margine ºi
pe partea superioarã teºitã ; fund inelar. Inv. 9247.
ªovan 2005, p. 35, pl. 40, 11.
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87 Amforetã lucratã la roatã din pastã finã cenuºie, cu torþi

88 Castron lucrat la roatã din pastã finã cenuºie, cu prag ºi

circulare în secþiune ºi fund inelar. Inv. 9244.
ªovan 2005, p. 35, pl. 41, 7.

decor lustruit în zigzag pe umãr, fund inelar. Inv. 9243.
ªovan 2005, p. 35, pl. 42A, 6.

Mormântul 123.
Mormânt de înhumaþie cu groapa ovalã orientatã N-S aparþinând unei fetiþe de circa 7 ani, al cãrui inventar
foarte bogat cuprindea douã fibule de argint ºi alta de bronz, o cataramã de bronz, un pieptene de os, un colier
de mãrgele de sticlã coloratã, trei medalioane de sticlã romane, un pandantiv de os, o fusaiolã de lut, un cuþit
de fier, 15 vase de lut ºi unul de sticlã, precum ºi resturi de oase de animale ºi coji de ouã de la ofrandele de
carne. Descoperit în 1984.

89 Pandantiv prismatic de os, dreptunghiular în secþiune,

90 Oalã lucratã la roatã din pastã finã cenuºie, decoratã cu mai

având pe douã feþe un ornament incizat, format din
cercuri concentrice cu puncte la mijloc. Inv. 8629.
ªovan 2005, p. 48, pl. 68, 31.

multe caneluri orizontale ºi cu douã registre de linii oblice
ºi în zigzag obþinute în tehnica lustrului. Inv. 9372.
ªovan 2005, p. 48, pl. 69, 37.

91 Vas de sticlã transparentã cu pereþi subþiri, corp globular ºi
gurã largã. Inv. 8624.
ªovan 2005, p. 48, pl. 70A, 49.
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Mormântul 175.
Mormânt de înhumaþie cu orientarea N-S aparþinând unui bãrbat adult. Inventarul mormântului cuprindea
o fibulã, o cataramã, un pieptene, un cuþit, douã tuburi din femure de pasãre, o verigã, nouã vase de lut, un
pahar de sticlã ºi resturi de oase de animale de la ofrande de carne. Descoperit în 1984.

92 Pieptene de os cu mânerul înalt, semicircular ºi aripi ridicate

93 Cataramã de argint cu veriga ovalã ºi o garniturã ovalã cu

albiat, executat din trei rânduri de plãci prinse cu nituri de
bronz, dispuse decorativ. Inv. 8960.
ªovan 2005, p. 62, pl. 94, 3.

trei nituri. Inv. 8955.
ªovan 2005, p. 62, pl. 94, 2.

94 Canã romanã cu gura trilobatã din pastã cãrãmizie, toartã
din bandã latã ºi fund inelar. Inv. 9511.
ªovan 2005, p. 62, pl. 95, 13.

Mormântul 261.
Mormânt de înhumaþie cu orientarea N-S, aparþinând unui bãrbat de vârstã maturã (30-35 ani). Descoperit
în 1985.

95 Canã lucratã la roatã din pastã finã cenuºie, cu toartã
tubularã în secþiune, nervuri pe gât ºi umãr, decor în reþea
lustruit ºi fund inelar. Inv. 13809.
ªovan 2005, p. 83, pl. 144, 3.
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97 Castron din pastã neagrã lucrat la roatã, cu un brâu de ove ºi

96 Castron cu trei torþi din bandã latã lucrat la roatã din pastã

caneluri oblice pe umãr ºi fund inelar. Inv. 13814.
ªovan 2005, p. 83, pl. 145A, 8.

finã cenuºie, cu buza în formã de T, nervuri pe gât ºi fund
inelar. Inv. 13807.
ªovan 2005, p. 84, pl. 145A, 9.

Mormântul 297.
Mormânt de înhumaþie cu orientarea N-S, aparþinând unei femei de vârstã maturã (20-25 ani).
Descoperit în 1986.

98 Fibulã de argint cu semidisc ºi placã pentagonalã, având

99 Fibulã de argint cu semidisc ºi placã pentagonalã, cu resort

resort scurt cu o singurã spiralã, ax de fier ºi portagrafã în
formã de teacã. Inv. 15212.
ªovan 2005, p. 94, pl. 163B, 1.

scurt având o singurã spiralã, ax de fier ºi portagrafã în
formã de teacã. Inv. 15213.
ªovan 2005, p. 94, pl. 163B, 2.

100 Pieptene cu mâner semicircular ºi marginile plãcilor cu

101 Colier format din 149 mãrgele : 100 mãrgele de sticlã
albastrã, 40 mãrgele de coral, douã mãrgele de cochilie de
scoicã, ºapte mãrgele de carneol polifaþetate. Inv. 1359413742.
ªovan 2005, p. 94, pl. 164, 4-152.

dinþi oblici. Inv. 15211.
ªovan 2005, p. 94, pl. 164, 3.
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102 Castron lucrat la roatã din pastã finã cenuºie, cu o nervurã
pe gât, o canelurã ºi un ºir de ove pe umãr ºi fund inelar.
Inv. 14861.
ªovan 2005, p. 94, pl. 165, 165.

Mormântul 313.
Mormânt de înhumaþie cu orientarea N-S, aparþinând unei femei de vârstã maturã (30-35 ani).
Descoperit în 1986.

103 Fibulã de bronz cu piciorul înfãºurat ºi resort executat

104 Pieptene cu mâner trapezoidal, cu alveole la partea

din trei segmente, descoperitã pe umãrul stâng. Inv.
15275.
ªovan 2005, p. 99, pl. 176, 1.

superioarã a mânerului, executat din trei rânduri de plãci
prinse cu nituri de bronz, decorat cu grupe de cercuri
incizate cu punct la mijloc. Inv. 15281.
ªovan 2005, p. 99, pl. 176, 2.

105 Oalã din pastã zgrunþuroasã lucratã la roatã, cu fund
concav. Inv. 14211.
ªovan 2005, p. 100, pl. 176, 14.
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Mormântul 369.
Mormânt de înhumaþie cu cistã ºi orientarea N-S, groapa rectangularã de mari dimensiuni, cu prag din
pãmânt cruþat pe toate laturile, aparþinând unei femei de vârstã maturã (35-40 ani). Descoperit în 1987.

107 Fibulã de argint cu semidisc ºi placã pentagonalã la picior,

106 Fibulã de argint cu semidisc ºi placã pentagonalã la picior,

resort dublu ºi portagrafã fixã. Inv. 15551.
ªovan 2005, p. 113, pl. 204, 1.

resort dublu ºi portagrafã fixã. Inv. 15550.
ªovan 2005, p. 113, pl. 204, 2.

109 Colier format din 12 mãrgele de sticlã albastrã polifaþe-

108 Pieptene de os cu mâner semicircular ºi aripi laterale

tate. Inv.15553-15565.
ªovan 2005, p. 113, pl. 205, 4-15.

ridicate albiat, executat din trei rânduri de plãci prinse cu
nituri de bronz. Inv. 15552.
ªovan 2005, p. 113, pl. 205, 3.

110 Canã romanã din pastã cãrãmizie, cu gura trilobatã,

111 Canã lucratã la roatã din pastã finã cenuºie, cu brâu lat

toartã din bandã latã cu ºãnþuire longitudinalã ºi fund
inelar. Inv. 14331
ªovan 2005, p. 113, pl. 205, 17.

sub margine, toartã ovalã în secþiune ºi fund inelar.
Inv.14332.
ªovan 2005, p. 113, pl. 205, 18.
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113 Castron lucrat la roatã din pastã finã cenuºie, cu fund

112 Castron lucrat la roatã din pastã finã cenuºie, cu trei torþi

inelar. Inv. 14334.
ªovan 2005, p. 114, pl. 204, 20.

din bandã latã, profilul marginii în formã de T ºi fund
inelar, decorat cu o reþea de linii executate prin tehnica
lustrului. Inv. 14333.
ªovan 2005, p. 114, pl. 205, 19.

115 Oalã lucratã la roatã din pastã zgrunþuroasã, cu fund

114 Oalã lucratã la roatã din pastã zgrunþuroasã, cu prag pe

concav. Inv. 14336.
ªovan 2005, p. 114, pl. 206A, 22.

umãr ºi fund concav. Inv. 14335.
ªovan 2005, p. 114, pl. 204, 21.

117 Oalã lucratã la roatã din pastã zgrunþuroasã cu fund

116 Oalã lucratã la roatã din pastã zgrunþuroasã, cu prag pe

concav profilat. Inv. 14338.
ªovan 2005, p. 114, pl. 206A, 24.

umãr ºi fund concav. Inv. 14335.
ªovan 2005, p. 114, pl. 206A, 23.
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118 Pahar de sticlã verzuie cu pereþi groºi, decor format din
patru registre de ove verticale pe corp delimitate la partea
superioarã de un registru de ove mai mici orizontale,
distanþate între ele. Inv. 16103.
ªovan 2005, p. 114, pl. 206A, 25.

Mormântul 37.
Mormânt de înhumaþie orientat N-S aparþinând unui copil de vârstã infans I (12-13 luni).

119 118. Fibulã de bronz cu piciorul înfãºurat ºi resortul

120 Fibulã de bronz, cu piciorul înfãºurat ºi resortul dintr-o

dintr-o singurã bucatã de sârmã. Inv. 8404.
ªovan 2005, p. 25, pl. 24, 1.

singurã bucatã de sârmã. Inv. 8405.
ªovan 2005, p. 25, pl. 24, 2.

Mormântul 62.
Mormânt de incineraþie în urnã cu capac, parþial distrus de lucrãrile agricole.

121 Cuþitaº de bronz cu ceafa puþin îngroºatã ºi peduncul la

122 Brãþarã de bronz. Inv. 8445.

mâner. Inv. 8421.
ªovan 2005, p. 32, pl. 35D, 1.

ªovan 2005, p. 32, pl. 35D, 2.
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Mormântul 93.
Mormânt de înhumaþie orientat NNE-SSV aparþinând unui copil de doi ani (infans I). Descoperit în 1983.

124 Fibulã cu corpul îngust, picior înfãºurat ºi spirala

123 Fibulã de bronz cu corpul îngust, piciorul înfãºurat ºi

resortului dintr-o singurã bucatã de sârmã. Inv. 8526.
ªovan 2005, p. 39, pl. 50B, 2.

spirala resortului dintr-o singurã bucatã de sârmã. Inv.
8525.
ªovan 2005, p. 39, pl. 50B, 1.

Mormântul 114.
Mormânt de înhumaþie cu orientarea N-S, aparþinând unei femei adulte (18-20 ani). Descoperit în 1984.

125 Castron lucrat la roatã din pastã finã cenuºie, cu o nervurã

126 Castron lucrat la roatã din pastã finã cenuºie, cu fund

pe umãr ºi un registru de linii în reþea executate în tehnica
lustrului ºi fund inelar. Inv. 9347.
ªovan 2005, p. 45, pl. 59B, 54.

inelar. Inv. 9341.
ªovan 2005, p. 45, pl. 59B, 48.

Mormântul 117.
Mormânt de înhumaþie cu orientarea N-S, aparþinând unui bãrbat matur în vârstã de 40-45 ani.

127 Canã lucratã la roatã din pastã finã neagrã, cu faþete

128 Canã bitronconicã lucratã la roatã din pastã finã cenuºie

verticale ºi oblice pe corp ºi o nervurã pronunþatã pe gât.
Inv. 9349.
ªovan 2005, p. 46, pl. 62, 11.

cu gura trilobatã, toartã din bandã latã ºi fund inelar. Inv.
9355.
ªovan 2005, p. 45, pl. 63, 7.
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Mormântul 138.
Mormânt de înhumaþie cu orientarea N-S, aparþinând unei femei adulte sub 20 ani. Descoperit în 1984.

129 Cataramã de bronz cu verigã ovalã ºi placã rectangularã.

130 Canã bitronconicã lucratã la roatã din pastã finã cenuºie,

Inv. 8706.
ªovan 2005, p. 53, pl. 78B, 2.

cu toartã rectangularã în secþiune, nervurã pe gât, prag pe
umãr, canelurã în zigzag pe corp ºi fund inelar. Inv.
16156.
ªovan 2005, p. 53, pl. 79, 11.

Mormântul 188.
Mormânt de înhumaþie orientat N-S aparþinând unui bãrbat adult de 25-30 ani. Descoperit în 1985.

131 Oalã lucratã la roatã din pastã zgrunþuroasã cu fundul

132 Castron lucrat la roatã din pastã finã cenuºie cu fund

plat. Inv. 12910.
ªovan 2005, p. 66, pl. 103A, 7.

inelar. Inv. 12911.
ªovan 2005, p. 66, pl. 103A, 8.

Mormântul 206.
Mormânt de înhumaþie orientat NNE-SSV aparþinând unei femei de vârstã maturã (50-55 ani).
Descoperit în 1985.

133 Colier format din 64 de mãrgele, din care 33 sunt
cilindrice de coral, 26 sunt sferoidale de sticlã albastrã, o
mãrgicã de chihlimbar polifaþetatã, o mãrgicã de
chihlimbar prismaticã, trei mãrgele de carneol faþetate.
Inv. 9843-9907.
ªovan 2005, p. 69, pl. 111, 4-67
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134 Scoicã marinã Murex. Inv. 9836.
ªovan 2005, p. 69, pl. 112, 73.

Mormântul 263.
Mormânt de înhumaþie orientat NNE-SSV aparþinând unei femei de vârstã maturã (35-40 ani).
Descoperit în 1985.

135 Castron bitronconic lucrat la roatã din pastã finã cenuºie,

136 Cupã din pastã finã cu angobã neagrã lucratã la roatã,

cu decor lustruit în zigzag între douã praguri pe umãr ºi
fund inelar. Inv. 13822.
ªovan 2005, p. 84, pl. 146, 16.

decoratã cu rotiþã dinþatã ºi caneluri, cu trei ove
imprimate pe partea inferioarã a corpului ºi fund uºor
convex, pe care este imprimatã o ovã. Inv. 13826.
ªovan 2005, p. 84, pl. 147A, 20.

Mormântul 296.
Mormânt de înhumaþie orientat N-S aparþinând unui bãrbat matur de 35 ani. Descoperit în 1987.

137 Cataramã de argint cu verigã ovalã, circularã în secþiune,

138 Canã romanã cu gura trilobatã din pastã finã cãrãmizie,

spin decorat cu nervuri spre capãt ºi garniturã ovalã. Inv.
15202.
ªovan 2005, p. 93, pl. 162, 1.

cu grupe de câte 4-6 ºãnþuiri fine orizontale pe corp,
toartã rectangularã în secþiune ºi fund inelar. Inv. 14136.
ªovan 2005, p. 93, pl. 161B, 4.
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Mormântul 301.
Mormânt de înhumaþie orientat NNE-SSV aparþinând unui copil în vârstã de 2 ani (infans I). Descoperit în
1987.
139 Castron lucrat la roatã din pastã finã cenuºie de formã 140 Amforetã romanã din pastã finã cãrãmizie cu torþi
bitronconicã, cu trei torþi din bandã latã ºi fund inelar.
rectangulare în secþiune, striuri orizontale paralele
Inv. 14165.
grupate câte 2-3 ºi fund inelar. Inv. 14165.
ªovan 2005, p. 96, pl. 169A, 36.
ªovan 2005, p. 96, pl. 169A, 41.

Mormântul 305.
Mormânt de înhumaþie orientat N-S aparþinând unei femei de vârstã maturã (35-40 ani). Descoperit în
1987.
141 Colier format din 67 mãrgele discoidale de sticlã albastrã. 142 Pieptene de os cu mâner semicircular executat din trei
rânduri de plãci prinse cu nituri de bronz. Inv. 15208.
Inv. 13526-13493.
ªovan 2005, p. 97, pl. 170, 3.
ªovan 2005, p. 97, pl. 171A, 4-70.

Mormântul 309.
Mormânt de înhumaþie orientat NNE-SSV aparþinând unei femei de vârstã adultã (25-30 ani). Descoperit în
1987.

144 Pahar lucrat la roatã din pastã finã cenuºie, decorat cu un

143 Amforetã lucratã la roatã din pastã finã cenuºie, cu toartã

registru de linii în reþea lustruite între o canelurã ºi o
nervurã ºi cu fundul uºor concav. Inv. 14205.
ªovan 2005, p. 99, pl. 175A, 90.

din bandã latã ºi fund inelar. Inv. 14200.
ªovan 2005, p. 99, pl. 174, 85.
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Mormântul 317.
Mormânt de înhumaþie orientat NNE-SSV aparþinând unui copil în vârstã de 6-7 ani (infans I).
Descoperit în 1987.

145 Canã romanã din pastã finã cãrãmizie, cu manºon

146 Oalã din pastã zgrunþuroasã lucratã la roatã, cu fund

circular sub buzã, toartã din bandã latã ºi fund inelar. Inv.
14216.
ªovan 2005, p. 101, pl. 178, 11.

concav profilat. Inv. 14223.
ªovan 2005, p. 101, pl. 178, 8.

Mormântul 326.
Mormânt de înhumaþie orientat NE-SV aparþinând unui copil în vârstã de 1-2 ani (infans I). Descoperit în
1987.

148 Oalã lucratã la roatã din pastã finã cenuºie, cu nervurã pe

147 Canã lucratã la roatã din pastã finã cenuºie, cu nervuri pe

gât ºi fund inelar. Inv. 14233.
ªovan 2005, p. 103, pl. 181A, 5.

gât, prag pe umãr, toartã ovalã în secþiune ºi fund inelar.
Inv. 14231.
ªovan 2005, p. 102, pl. 181A, 3.

Mormântul 353.
Mormânt de înhumaþie orientat N-S aparþinând unei femei de vârstã adultã (25-30 ani). Descoperit în 1987.

149 Ulcior lucrat la roatã din pastã finã cenuºie, cu fund inelar.

150 Oalã lucratã la roatã din pastã finã cenuºie decoratã pe

Inv. 14301.
ªovan 2005, p. 110, pl. 196A, 7.

umãr, cu fund inelar. Inv. 14300.
ªovan 2005, p. 110, pl. 196A, 6.
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Obiecte selectate din diverse morminte.

152 Canã romanã din pastã finã cãrãmizie cu gura trilobatã ºi
toarta din bandã relativ latã, având o carenã longitudinalã
medianã la exterior, nervurã sub buzã, caneluri în partea
superioarã a corpului ºi fund inelar. Inv. 7981.
Descoperitã în 1983 în M 2.
ªovan 2005, p. 15, pl. 6A, 15.

151 Cuþitaº de bronz cu ceafa puþin îngustatã ºi mânerul cu
peduncul. Inv. 8339. Descoperit în 1983 în M 1.
ªovan 2005, p. 14, pl. 4A, 1.

153 Amforetã lucratã la roatã din pastã finã cenuºie, cu gura

154 Clopoþel de bronz cu slabe urme de aurire, decorat cu trei

largã, gâtul scurt, torþile circulare în secþiune ºi fundul
inelar. Inv. 7973. Descoperitã în 1983 în M 3.
ªovan 2005, p. 15, pl. 7A, 5.

grupe de câte 3 cercuri concentrice, având în centru câte
o perforaþie ºi câte douã incizii orizontale paralele la
partea superioarã. Limba lipseºte. Inv. 8368. Descoperit
în 1983 în M 14.
ªovan 2005, p. 18, pl. 10, 5.

155 Castron cu trei torþi lucrat din pastã finã cenuºie, cu

156 Canã bitronconicã lucratã la roatã din pastã finã cenuºie,

nervurã sub buzã ºi fund inelar. Inv. 7969. Descoperit în
1983 în M 21.
ªovan 2005, p. 21, pl 16A, 10.

cu umãrul rotunjit, gâtul cilindric, toarta rectangularã în
secþiune ºi fundul inelar. Inv. 7980. Descoperitã în 1983
în M 24.
ªovan 2005, p. 22, pl. 17A, 5.
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157 Cupã cu picior ºi corp bitronconic lucratã la roatã din pastã

158 Pieptene de os format din trei rânduri de plãcuþe, cu

finã cenuºie, cu nervurã sub buzã, prag pe umãr, canelurã
pe carenã ºi picior tronconic înalt. Inv. 8069. Descoperitã
în 1983 în M 26.
ªovan 2005, p. 22, pl. 18, 3.

mânerul trapezoidal cu alveole sub baza micã ºi incizii
decorative în zigzag deasupra dinþilor. Inv. 8389.
Descoperit în 1983 în M 28.
ªovan 2005, p. 23, pl. 20A, 2.

159 Pieptene cu mâner semicircular executat din trei rânduri

160 Castron bitronconic lucrat la roatã din pastã finã cenuºie,
cu fund inelar. Inv. 8062. Descoperit în 1983 în M 43.
ªovan 2005, p. 27, pl. 27B, 6.

de plãci prinse cu nituri de bronz. Inv. 8402. Descoperit
în 1983 în M 36.
ªovan 2005, p. 25, pl. 23, 1

162 Oalã lucratã la roatã din pastã finã cenuºie, cu decor

161 Cuþitaº de bronz cu peduncul. Inv. 8421. Descoperit în

lustruit pe gât ºi fund plat profilat. Inv. 8077. Descoperitã
în 1983 în M 47.
ªovan 2005, p. 29, pl. 30A, 9.

1983 în M 44.
ªovan 2005, p. 27, pl. 28A, 2.
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163 Canã lucratã la roatã din pastã finã cenuºie, cu nervurã

164 Oalã sferoidalã aplatizatã lucratã la roatã din pastã finã

pronunþatã sub buzã, toartã rectangularã în secþiune ºi
fund profilat. Inv. 7979. Descoperit în 1983 în M 55.
ªovan 2005, p. 30, pl. 32C, 2.

cenuºie, cu fund inelar. Inv. 8079. Descoperit în 1983 în
M 56.
ªovan 2005, p. 30, pl. 33A, 1.

165 Oalã lucratã cu mâna din pastã zgrunþuroasã, cu fundul

166 Oalã lucratã la roatã din pastã cãrãmizie zgrunþuroasã, cu
fundul uºor concav. Inv. 9217. Descoperitã în 1983 în M
67.
ªovan 2005, p. 33, pl. 36C, 1.

plat. Inv. 7977. Descoperitã în 1983 în M 59.
ªovan 2005, p. 31, pl. 35A, 1.

167 Amforetã lucratã la roatã din pastã finã cenuºie, cu torþi

168 Canã bitronconicã lucratã la roatã din pastã finã cenuºie,

ovale în secþiune, trei registre de linii în zigzag lustruite în
partea superioarã a corpului ºi sub margine, cuprinse
între nervuri ºi cu fund inelar. Inv. 9226. Descoperitã în
1984 în M 70.
ªovan 2005, p. 33, pl. 38A, 4.

cu toartã rectangularã în sectiune, nervurã pe gât ºi fund
plat. Inv. 9256. Descoperitã în 1984 în M 77.
ªovan 2005, p. 36, pl. 44A, 10.
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169 Oalã de dimensiuni mici lucratã cu mâna din pastã

170 Cupã bitronconicã lucratã la roatã din pastã finã cenuºie,

zgrunþuroasã, cu fund plat. Inv. 9272. Descoperitã în
1984 în M 82.
ªovan 2005, p. 37, pl. 46B, 7.

decoratã prin ºtampilare cu motive geometrice, cu fund
convex. Inv. 9285. Descoperitã în 1984 în M 89.
ªovan 2005, p. 38, pl. 48C, 2.

171 Pieptene cu mânerul semicircular executat din trei rânduri

172 Canã lucratã la roatã din pastã finã cenuºie, cu toartã din

de plãci prinse cu nituri de bronz. Inv. 8521. Descoperit
în 1984 în M 92.
ªovan 2005, p. 39, pl. 50A, 2.

bandã latã având o uºoarã alveolare longitudinalã, decor
lustruit pe umãr sub o nervurã ºi fund inelar. Inv. 9308.
Descoperitã în 1984 în M 99.
ªovan 2005, p. 41, pl. 53, 22.

173 Castron bitronconic lucrat la roatã din pastã finã cenuºie,

174 Canã bitronconicã lucratã la roatã din pastã finã cenuºie,

cu fund inelar, nervurã pe gât ºi un registru de linii în
reþea executate în tehnica lustrului pe umãr. Inv. 9310.
Descoperit în 1984 în M 100.
ªovan 2005, p. 41, pl. 54A, 6.

cu toartã rectangularã în secþiune ºi fund inelar. Inv.
9316. Descoperitã în 1984 în M 101.
ªovan 2005, p. 42, pl. 55A, 7.
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175 Amforetã romanã din pastã cãrãmizie cu caneluri paralele

176 Canã lucratã la roatã din pastã finã cenuºie, cu toartã

orizontale pe corp, torþi rectangulare în secþiune ºi fund
uºor concav. Inv. 9390. Descoperitã în 1984 în M 127.
ªovan 2005, p. 49. pl. 71B, 3.

frântã, decoratã vertical pe exterior cu trei caneluri, cu o
nervurã pe gât ºi cu douã incizii pe umãr, între care se aflã
o linie lustruitã în zigzag ºi ove adâncite de mici
dimensiuni. Inv. 9399. Descoperitã în 1984 în M 130.
ªovan 2005, p. 50, pl. 74, 37.

177 Verigã de tâmplã de argint cu capetele înfãºurate,

178 Cataramã de bronz cu veriga ovalã ºi plãcuþã rectangularã

executatã din sârmã subþire. Inv. 8734. Descoperitã în
1984 în M 147.
ªovan 2005, p. 55, pl. 81D, 21.

prinsã cu douã nituri, unul de fier, altul de bronz. Inv.
8736. Descoperitã în 1984 în M 149.
ªovan 2005, p. 55, pl. 82, 1.

179 Amforetã romanã din pastã finã cãrãmizie, cu torþi ovale

180 Canã lucratã la roatã din pastã finã cenuºie, cu patru

în secþiune din bandã latã, striuri paralele orizontale,
grupate câte 3-5 pe corp ºi fund inelar. Inv. 9457.
Descoperitã în 1984 în M 154.
ªovan 2005, p. 57, pl. 86A, 4.

caneluri pe umãr ºi trei registre de linii lustruite în zigzag,
toartã din bandã latã ºi fund inelar. Inv. 12895.
Descoperitã în 1985 în M 181.
ªovan 2005, p. 64, pl. 99B, 5.

38
https://biblioteca-digitala.ro

C. DESCOPERIRI APARÞINÂND CULTURII SÂNTANA DE MUREª - ÈERNJACHOV
181 Pensetã din tablã de bronz ornamentatã pe margine cu

182 Canã cu corpul sferoidal, gâtul scurt cilindric, gura

puncte incizate. Inv. 9826. Descoperitã în 1985 în M 202.
ªovan 2005, p. 68, pl. 108D, 3.

îngustã, toartã circularã în secþiune ºi fundul plat. Inv.
12957. Descoperitã în 1985 în M 213.
ªovan 2005, p. 71, pl. 116A, 8.

183 Canã bitronconicã lucratã la roatã din pastã finã cenuºie,

184 Canã romanã din pastã finã cãrãmizie, cu toartã din

cu toartã ovalã în secþiune ºi fund inelar. Inv. 12964.
Descoperitã în 1985 în M 215.
ªovan 2005, p. 72, pl. 118A, 4.

bandã latã, caneluri în spiralã pe corp ºi fund inelar. Inv.
12977. Descoperitã în 1985 în M 220.
ªovan 2005, p. 73, pl. 120D, 8.

185 Canã lucratã la roatã din pastã finã cenuºie, cu o nervurã

186 Canã romanã din pastã finã cãrãmizie, cu manºon

la baza gâtului cilindric, toartã rectangularã în secþiune ºi
fund inelar. Inv. 12993. Descoperitã în 1985 în M 227.
ªovan 2005, p. 75, pl. 123C, 1.

circular sub margine, toartã din bandã latã ºi fund inelar.
Inv. 13025. Descoperitã în 1985 în M 243.
ªovan 2005, p. 78, pl. 133, 2.
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187 Castron lucrat la roatã din pastã finã cenuºie, cu fund

188 Canã din pastã neagrã finã lucratã la roatã, cu gura

inelar. Inv. 13792. Descoperit în 1985 în M 254.
ªovan 2005, p. 81, pl. 140, 3.

trilobatã, toartã din bandã latã, decor lustruit în reþea pe
gât ºi faþete verticale pe partea superioarã a corpului ºi
fund inelar. Inv. 13806. Descoperitã în 1985 în M 260.
ªovan 2005, p. 83, pl. 143, 8.

189 Oalã lucratã la roatã din pastã zgrunturoasã, cu patru

190 Supierã lucratã la roatã din pastã finã cenuºie, cu nervurã

caneluri pe gât ºi umãr ºi fund plat profilat. Inv. 13816.
Descoperitã în 1985 în M 262.
ªovan 2005, p. 84, pl. 145B, 2.

pe umãr ºi fund inelar. Inv. 14010. Descoperitã în 1986 în
M 274.
ªovan 2005, p. 88, pl. 153A, 35.

191 Fibulã de bronz cu portagrafã fixã, picior pentagonal ºi

192 Pahar lucrat la roatã din pastã finã neagrã, decorat cu un

resort executat din douã bucãþi de sârmã. Inv. 15169.
Descoperitã în 1986 în M 279.
ªovan 2005, p. 89, pl. 155C, 1.

registru de ove între douã caneluri ºi cu registru de
motive în formã de X executate cu rotiþa dinþatã, având
fund inelar. Inv. 14120. Descoperit în 1986 în M 281.
ªovan 2005, p. 90, pl. 157A, 13.
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193 Oalã lucratã la roatã din pastã finã cenuºie, cu decor

194 Vas cilindric înalt cu douã torþi lucrat la roatã din pastã finã

lustruit sub un prag pe umãr ºi fund inelar. Inv. 14152.
Descoperitã în 1987 în M 300.
ªovan 2005, p. 95, pl. 167, 22.

cenuºie, cu o nervurã latã ºi douã caneluri pe corp, torþi
rectangulare în secþiune ºi fund inelar. Inv. 14249.
Descoperit în 1987 în M 331.
ªovan 2005, p. 104, pl. 184A, 7.

195 Canã lucratã la roatã din pastã finã neagrã, cu decor pe

196 Cupã lucratã la roatã din pastã finã neagrã, cu decor

umãr în zigzag incizat între douã nervuri , toartã din
bandã latã ºi fund inelar. Inv. 14256. Descoperitã în 1987
în M 333.
ªovan 2005, p. 105, pl. 185, 15.

executat prin stampilare ºi cu rotiþa dinþatã, având fund
uºor concav. Inv. 14407. Descoperitã în 1987 în M 380.
ªovan 2005, p. 117, pl. 214, 8.

197 Oalã lucratã cu mâna din pastã zgrunþuraoasã, decoratã

198 Canã lucratã la roatã din pastã finã cenuºie, cu nervurã pe

cu trei butoni ºi având fundul plat, profilat. Inv. 14872.
Descoperitã în 1987 în M 384.
ªovan 2005, p. 118, pl. 215D, 21.

gât, toartã lãþitã la partea superioarã ºi fund inelar. Inv.
14881. Descoperitã în 1987 în M 386.
ªovan 2005, p. 119, pl. 218A, 9.
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199 Amforetã romanã din pastã cãrãmizie, cu torþi ovale în

200 Colier format din 41 mãrgele de sticlã albastrã polifaþetate

secþiune, benzi de câte patru striuri orizontale ºi fund
inelar. Inv. 14894. Descoperitã în 1987 în M 392.
ªovan 2005, p. 120, pl. 221A, 1.

de dimensiuni apropiate (0,5-0,8 cm). Inv. 15338-15377.
Descoperit în 1987 în M 400.
ªovan 2005, p. 122, pl. 223C, 1-41.

201 Oalã lucratã la roatã din pastã finã cenuºie, cu nervurã pe

202 Cataramã de bronz cu verigã ovalã ºi plãcuþã rectangularã.

gât, douã praguri pe umãr ºi fund inelar. Inv. 14921.
Descoperitã în 1987 în M 433.
ªovan 2005, p. 128, pl. 238C, 5.

Inv. 15782. Descoperitã în 1987 în M 450.
ªovan 2005, p. 131, pl. 244, 2.

203 Castron lucrat la roatã din pastã finã cenuºie, cu decor în

204 Pahar conic de sticlã subþire, cu trei caneluri late pe corp,

zigzag lustruit pe umãr ºi fund concav profilat. Inv.
15023. Descoperit în 1987 în M 451.
ªovan 2005, p. 132, pl. 245B, 26.

dintre care douã mai pronunþate. Inv. 16111. Descoperit
în 1988 în M 466.
ªovan 2005, p. 134, pl. 250C, 1.

(O.L. ªovan; Maria Diaconescu)
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XVI. Bogdãneºti (com. Fãlciu, jud.Vaslui, România)
Necropolã descoperitã în vatra satului Bogdãneºti ºi cercetatã prin sãpãturi de V. Palade în
anii 1967-1972. În total au fost dezvelite 150 morminte, din care 53 de incineraþie ºi 97 de
înhumaþie.
Depozit MVP Bârlad.
Palade 1973.

Mormântul 8.
Mormânt de înhumaþie orientat N-S aparþinând unei femei de vârstã adultã, în cuprinsul cãruia au fost
descoperite douã fibule ºi o cataramã de bronz parþial deteriorate, un pieptene de os, un colier de mãrgele ºi
ºase vase de lut.

205 Pieptene de os cu mâner semicircular asamblat din trei

206 Colier alcãtuit din 20 de mãrgele de agat ºi sticlã, respectiv

rânduri de plãcuþe prinse cu nituri de bronz, aºezat în
apropierea genunchiului drept ( L 9,2 cm). Inv. A/15.

19 de agat ºi una de sticlã, de forme ºi dimensiuni diferite
(poliedrice, dreptunghiulare, triunghiulare). Inv.
A/1044-1064.

207 Strachinã lucratã la roatã din pastã finã cenuºie deschisã,

208 Cãniþã lucratã la roatã din pastã finã cenuºie închisã, din

cu fund inelar, aºezatã peste picioare cu gura în sus (Î 7
cm). Inv. A/1292.

care lipseºte gâtul ºi toarta, aºezatã pe mâna dreaptã (Î 5,7
cm). Inv. A/1278.
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209 Castron lucrat la roatã din pastã finã cenuºie, descoperit in

210 Amforã romanã din pastã cu mult nisip in compoziþie de

apropierea cotului mâinii drepte (Î 7 cm). Inv. A/1291.

culoare cãrãmizie deschisã, depusã la picioarele
defunctului (Î 57 cm). Inv. A/1328.
Palade 1973, p. 175, fig. 6, 1; 10, 3.

211 Oalã lucratã cu mâna din pastã grosierã de culoare

212 Oalã lucratã cu mâna din pastã grosierã de culoare

cãrãmizie–gãlbuie, aºezatã pe piciorul drept (Î 14,5 cm).
Inv. A/2477.
Palade 1973, p. 188, fig. 8, 2.

cãrãmizie, cu gura mult evazatã, depusã în apropierea
cotului mâinii drepte (Î 15 cm). Inv. A/1311.

Obiecte din diverse morminte.
213 Fibulã de bronz cu piciorul înfãºurat în formã de cravatã

214 Cataramã de bronz cu veriga aproximativ ovalã ºi placa de

ºi resortul prelungit fixat la capete prin doi butoni (L 5,5
cm). Descoperitã în M 46. Inv. A/1066.
Palade 1973, p. 179, fig. 15, 4.

prindere a curelei de formã ovalã (L 4,4 cm). Descoperitã
în M 13. Inv. A/45.
Palade 1973, p. 179, fig. 13, 1.
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215 Pahar de sticlã gãlbuie cu alveole pe întreaga suprafaþã,

216 Oalã lucratã cu mâna din pastã grosierã, cu fundul drept

fundul rotunjit ºi gura puþin evazatã (Î 13,2 cm).
Descoperit în M 26. Inv. A/6106
Palade 1973, p. 180, fig. 6, 4.

ºi trei butoni conici dispuºi simetric pe umãr (Î 14,6 cm).
Descoperitã în M 50. Inv. A/1219.
Palade 1973, p. 188, fig. 3, 1; 10, 4.

217 Fusaiolã bitronconicã de pastã de
sticlã de culoare verde transparentã (D 3,4 cm). Descoperitã în
M 57. Inv. A/1210.
Ineditã.

218

Medalion de argint realizat dintr-o monedã imitaþie barbarã dupã un siliqva
roman (D 2,1 cm). Descoperit în M 125. Inv. A/6377.
Inedit.

219 Pieptene lucrat din corn de cerb, cu mânerul în formã de

220 Pieptene cu mâner semicircular realizat din corn de cerb

clopot, umerii drepþi ºi decor de cercuri concentrice
dispuse pe mijlocul mânerului (L 7,8 cm). Descoperit în
M 88. Inv. A/7235.
Inedit.

prin cioplire ºi lustruire, plãcuþele fiind prinse între ele
prin nituri de bronz (Î 7 cm). Descoperit în M 53. Inv.
A/11.
Inedit.

(M. Mamalaucã, E. Popuºoi)
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XVII. Zorleni (jud.Vaslui, România)

221 Castron cu trei torþi lucrat la roatã din pastã finã cenuºie,
acoperit cu firnis negru ºi decorat cu caneluri ºi motive
ºtanþate. Provine din ºarja unui cuptor de ars oale
descoperit în arealul unei aºezãri aparþinând culturii
Sântana de Mureº aflatã în zona fermei Fântânele, la circa
2 km nord de satul Zorleni.
Depozit MVP Bârlad.
Palade 1969, p. 347, fig. 12, 1.

(M. Mamalaucã, E. Popuºoi)

XVIII. Mãlãieºti (com. Gãlãºeni, r. Rîºcani, Republica Moldova)
Necropolã biritualã aparþinând culturii Sântana de Mureº-Èernjachov (sec. IV d. Hr.)
situatã în bazinul Prutului Mijlociu, între localitãþile Mãlãieºti ºi Danu, pe un
promontoriu de la confluenþa a douã pâraie. Prin sãpãturile din 1954 ºi 1955 efectuate
de G. Fedorov au fost cercetate 39 de morminte (10 de incineraþie, 29 de înhumaþie) ºi
2(?) gropi cu caracteristici rituale. Cele mai multe morminte conþineau un inventar
bogat, alcãtuit din recipiente de lut, pahare de sticlã, dintre care unul prevãzut cu o
inscripþie, piese de armament (umbouri ºi mâner de scut), accesorii de îmbrãcãminte
(fibule ºi catarame), piese de toaletã (piepteni de os, foarfece, cuþitaº ºi pensetã de
bronz), podoabe (mãrgele, pandantive, brãþarã), ustensile (cuþite, ace, fusaiole),
precum ºi oase de la ofrande de carne.
Depozit MNAIM Chiºinãu.
Mormântul 4.
Mormânt de înhumaþie orientat N-S descoperit în 1954.

222 Amforã romanã cu corpul conic, gâtul scurt, gura în

223 Canã lucratã la roatã din pastã finã cenuºie, cu gura

formã de pâlnie, torþile scurte ovale în secþiune ºi piciorul
ascuþit, având extremitatea ruptã. Este lucratã din pastã
relativ finã arsã la roºu-cãrãmiziu ºi acoperitã cu angobã
de culoare alburie, care se mai pãstreazã doar parþial
(Î 37,5 cm). Inv. FB-14758-36.
Fedorov 1960, p. 260, fig. 20, 11.

trilobatã, corpul ovoidal decorat cu benzi de linii
verticale lustruite, fundul inelar ºi toarta din bandã cu
ºãnþuire medianã (Î 27 cm). Inv. FB-27764-1.
Fedorov 1960, p. 259, fig. 30, 2; Vornic, Ciobanu 2005,
p. 34, fig. 5, 3.
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Mormântul 15.
Mormânt de incineraþie în urnã cu capac descoperit în 1954.

224 Cuþitaº de bronz cu un singur tãiº, vârful ascuþit ºi

225 Foarfece miniatural de bronz, avand ambele feþe ale

pedunculul scurt; de-a lungul tãiºului, piesa prezintã pe
ambele feþe câte un ºir dublu de puncte adâncite,
realizate prin batere (L 5,5 cm). Inv. FB-14758-147.
Fedorov 1960, p. 269, fig. 19, 10.

lamelor decorate cu câte douã rânduri paralele de puncte
adâncite (L 6,6 cm). Inv. FB-14758-141.
Fedorov 1960, p. 268, fig. 19, 8.

Piese selectate din diferite morminte.

226 Pieptene de os cu mâner semicircular ºi aripi laterale

227 Umbo de scut de fier, puternic corodat ºi fragmentat, cu

drepte, lucrat din trei rânduri de plãcuþe prinse cu opt
nituri tubulare de bronz. Piesa este relativ bine
conservatã, având insã lipsã segmentul median din zona
mânerului (Î 6 cm; L 9,6 cm). Descoperit în 1954 în
mormântul 11 de înhumaþie. Inv. FB-14758-154.
Fedorov 1960, p. 265-266, fig. 17, 1.

calotã cilindro-conicã ºi margine planã rotundã,
prevãzutã cu gãuri de nituire (D 16,3 cm; Î 7 cm).
Descoperit în 1955 în mormântul 20 de incineraþie. Inv.
FB-14758-165.
Fedorov 1960, p. 270, 272, fig. 13, 2.

228 Pensetã de bronz executatã dintr-o lamã lungã,

229 Cupã fragmentarã de formã aproximativ cilindricã,

rectangularã în secþiune, având ambele capete uºor
arcuite spre interior, iar în partea opusã un ochi; vârfurile
capetelor sunt parþial rupte (l 4 cm). Descoperitã în 1955
în mormântul 25 de înhumaþie. Inv. FB-14758-143.
Fedorov 1960, p. 273, fig. 19, 9.

având fundul rotunjit ºi o canelurã orizontalã sub
margine. Vasul este lucrat la roatã din pastã finã cenuºie ºi
are suprafaþa exterioarã lustruitã (Î 6,9 cm). Descoperitã
în anul 1955 în mormântul 35 de înhumaþie. Inv. FB14758-143.
Fedorov 1960, p. 282, fig. 26, 1.

(V. Vornic)
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XIX. Delacãu (r. Anenii Noi, Republica Moldova)

Aºezare aparþinând culturii Sântana de Mureº-Èernjachov (sec. IV d. Hr.), situatã la est de sat,
pe malul drept al Nistrului. Prin cercetãrile din 1958-1960 efectuate de Em. Rikman au fost
descoperite nouã locuinþe de suprafaþã, un bordei, instalaþii de foc, gropi de provizii ºi un bogat
material arheologic, constând din ceramicã, oase de animale ºi diferite obiecte lucrate din fier,
bronz, argint, sticlã, piatrã ºi os.
Depozit MNAIM Chiºinãu.

230 Fibulã de bronz cu piciorul înfãºurat, corpul triunghiular

231 Fibulã fragmentarã de fier de tipul cu piciorul înfãºurat,

în secþiune ºi resortul scurt, cu spirala lucratã dintr-o
singurã bucatã de sârmã (L 4,3 cm). Descoperitã în anul
1959 în locuinþa 2. Inv. FB-27767-1.
Rikman 1967b, p. 172, fig. 8, 1.

având corpul circular în secþiune, prevãzut cu un nod
ornamental ºi resortul scurt, executat dintr-o singurã
bucatã de sârmã; acul ºi portagrafa sunt parþial rupte (L 7
cm). Descoperitã în anul 1959 în locuinþa 2. Inv. FB27767-2.
Rikman 1967b, p. 176, fig. 8, 2.

232 Pandantiv din tablã de metal alb, de formã rectangularã,
prevãzut cu verigã de atârnare, care este decoratã cu trei
linii longitudinale incizate (Î 1,5 cm; l 2,8 cm). Descoperit
în anul 1959 în locuinþa 9. Inv. FB-27767-3.
Rikman 1967b, p. 191, fig. 15, 6.

(V. Vornic)
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XX. Cealîc (com. Albota de Sus, r. Taraclia, Republica Moldova)

Necropolã de tip Sântana de Mureº (sec. IV d. Hr.) situatã în marginea de nord a
satului, pe panta nordicã a unei vãi cu un pârâu fãrã nume. Cercetatã parþial prin
sãpãturi de salvare în 1984, cu ocazia cãrora au fost descoperite 29 de morminte, dintre
care 27 de înhumaþie, unul de incineraþie ºi un cenotaf.
Depozit MNAIM Chiºinãu.

233 Amuletã din scoicã Unio prevãzutã cu o perforaþie pentru

234 Mãrgicã sferoidalã aplatizatã, cu bazele plate, de sticlã

atârnare (L 5,7 cm). Inv. FB-27768-1. Descoperitã în
mormântul 1 de înhumaþie.
Šèerbakova 1990, p. 141, fig. 2, 1.

verzuie translucidã (D 2,6 cm). Inv. FB-27768-2.
Descoperitã în mormântul 4 de înhumaþie.
Šèerbakova 1990, p. 143, fig. 2, 7.

235 Fibulã de bronz cu portagrafa fixã realizatã prin îndoirea

236 Canã romanã din pastã finã roºieticã, având gura

lateralã a piciorului, corpul din bandã ºi resortul scurt,
având spirala realizatã dintr-o singurã bucatã de sârmã (L
4 cm). Descoperitã în mormântul 4. Inv. FB-27768-3.
Šèerbakova 1990, p. 154, fig. 11, 2.

trilobatã, corpul bitronconic, cu partea superioarã
decoratã cu benzi de linii orizontale incizate, toarta din
bandã cu ºãnþuire medianã ºi fundul inelar (Î 18,3 cm).
Inv. FB-27768-4. Descoperitã în mormântul 18 de
înhumaþie.
Šèerbakova 1990, p. 152, fig. 10, 3.

(V. Vornic)
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XXI. Ecaterinovca (r. Cimiºlia, Republica Moldova)

Locul descoperirii se aflã la 4 km vest de sat, pe malul drept al pârâului Jeparul, afluent
al râului Cogîlnic. Ambele vase au fost descoperite în 1978 în groapa de provizii nr. 1A.
Depozit MNAIM Chiºinãu.

237 Amforã romanã din pastã roºieticã, având gura largã,

238 Vas de provizii lucrat la roatã din pastã finã cenuºie, de

gâtul uºor tronconic, corpul aproximativ conic, torþile
ovale în secþiune cu o nervurã medianã, buza slab
profilatã ºi fundul ascuþit; pe gât recipientul are zgâriate
literele NC, iar pe corp se observã un semn pictat cu
vopsea roºie; amfora a fost gãsitã în stare fragmentarã ºi
reconstituitã ulterior (Î 82 cm). Inv. FB-27769-1.
Inedit, cercetãri T. Šèerbakova ºi I. Vlasenko.

formã ovoidalã, cu diametrul maxim în jumãtatea
superioarã, marginea îngroºatã în interior ºi exterior ºi
fundul îngust ºi plat; ca decor recipientul prezintã pe
corp trei brâie în relief alveolate; a fost gãsit spart în
bucãþi ºi reîntregit ulterior (Î 45 cm). Inv. FB-27769-2.
Inedit, cercetãri T. Šèerbakova ºi I. Vlasenko.

(V. Vornic)

XXII. Paºcani (r. Criuleni ?, Republica Moldova)

Locul descoperirii neclarificat. Vasul descoperit în 1975 este aproape întreg, având doar o
micã ºtirbiturã la buzã ºi provine dintr-un mormânt distrus.

239 Amforã romanã din pastã roºieticã cu corpul aproximativ
ovoidal, decorat cu caneluri orizontale slab evidenþiate,
gâtul scund, gura în formã de pâlnie, torþile mici circulare
în secþiune ºi fundul rotunjit, terminat printr-o
proeminenþã (Î 43,6 cm). Inv. FB-27770-1.
Depozit MNAIM Chiºinãu.
Rikman 1975a, p. 222, nota 107.

(V. Vornic)
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XXIII. Petreºti (r. Ungheni, Republica Moldova)

Necropola se aflã pe un pomontoriu la 100 m vest de intersecþia drumurilor UngheniBãlþi-Petreºti. Cele douã vase au fost descoperite în 1988 în mormântul 186 de
înhumaþie.
Depozit MNAIM Chiºinãu.

240 Canã romanã din pastã finã roºieticã, cu corpul piriform,

241 Castron lucrat la roatã din pastã finã cenuºie, cu partea

diametrul maxim în partea inferioarã, gura trilobatã,
toarta aproximativ rectangularã în secþiune ºi fundul
inelar; pe gât ºi partea superioarã a corpului prezintã
benzi de linii orizontale incizate, iar pe umãr un prag (Î
25,5 cm). Inv. FB-27771-1.
Kurceatov, Vornic 2005, p. 89, fig. 2, 6.

superioarã cilindricã, prag la baza gâtului, marginea
verticalã ºi fundul inelar (Î 18,5 cm). Inv. FB-27771-2.
Kurceatov, Vornic 2005, p. 89, fig. 2, 4.

(V. Vornic)

XXIV. Bursuceni (r. Sîngerei, Republica Moldova)

Locul descoperirii se aflã la circa 1,4 km vest de sat, pe panta stângã a vãii r. Ciulucul Mic, în
punctul La Mãlai.
Depozit MNAIM Chiºinãu.

242 Castron roman din pastã roºieticã, de formã aproximativ
tronconicã, cu marginea îngroºatã ºi îndoitã spre interior
ºi fundul inelar. Vasul a fost gãsit în stare fragmentarã ºi
prezintã mai multe perforaþii de la reparaþie (Î 9,8 cm).
Inv. FB-27772-1. Descoperit în cursul sãpãturilor de
salvare din 1978 într-o groapã de provizii (nr. 30).
Larina, Postikë 1990, p. 259, 260, fig. 3, 3.

(V. Vornic)
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XXV. Ciocîlteni (r. Orhei, Republica Moldova)

Locul descoperirii se aflã la 0,5 km vest de sat, pe un mic promontoriu din partea stângã
a luncii râului Rãut, în partea de nord-est a unui bazin de apã.

243 Pahar de sticlã verzuie semitransparentã cu irizaþii
argintii, de formã aproximativ cilindricã, cu fundul
rotunjit ºi marginea dreaptã; sub margine prezintã ca
decor douã linii uºor incizate, iar mai jos patru rânduri de
ove ºlefuite (Î 11,7 cm). Inv. FB-27773-1. Descoperit în
1990 în mormântul de înhumaþie 13 de înhumaþie.
Depozit MNAIM Chiºinãu.
Inedit, cercetãri A. Levinschi.

(V. Vornic)

XXVI. Nicolaevca (r. Floreºti, Republica Moldova)

Locul descoperirii se aflã în marginea satului. Mormânt de înhumaþie (nr. 2) distrus cu
ocazia instalãrii unui cântar pentru autovehicule de mare tonaj în anul 1957.
Depozit MNAIM Chiºinãu.

244 Fibulã fragmentarã de argint cu semidisc, picior

245 Fibulã fragmentarã de argint, cu semidisc, picior

romboidal, portagrafã fixã, sudatã în treimea superioarã
a plãcii, buton deasupra semidiscului ºi corp îngust,
triunghiular în secþiune; resortul, care era dublu, acul ºi
vârful piciorului nu s-au pãstrat (L 10,1 cm). Inv. FB7258-1.
Rikman 1965, p. 49, fig. 3; Rikman 1975b, p. 88.

romboidal, portagrafã fixã, buton deasupra semidiscului
ºi corp îngust, triunghilar în secþiune; resortul, acul ºi
jumãtatea inferioarã a piciorului sunt rupte (L 6,6 cm).
Inv. FB-7258-2
Rikman 1965, p. 49, fig. 3; Rikman 1975b, p. 88.

(V. Vornic)
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XXVII. Bârlad - Valea Seacã (jud.Vaslui, România)

Aºezarea de la Bârlad - Valea Seacã a fost identificatã in 1959 cu prilejul unor cercetãri
de suprafaþã, iar în 1960 au fost surprinse resturile unui bordei de la periferia nordicã a
aºezãrii, pe malul stâng al pârâului Valea Seacã ce traverseazã aºezarea de la nord la
sud. In anii urmãtori cercetãrile au continuat ºi descoperirile au confirmat existenþa
unui adevãrat centru meºteºugãresc de prelucrare a cornului de cerb. Sãpãturile
sistematice în aºezare au început în 1967 ºi au continuat pânã în 1986, descoperindu-se
24 de locuinþe de suprafaþã, 21 de bordeie/atelier, 10 anexe, 12 vetre în afara
locuinþelor, opt locuri de lucru în afara locuinþelor, 23 de gropi de cult ºi 18 gropi
menajere, precum ºi douã cuptoare de ars vase.
În anii 1972-1975 sãpãturile din aºezare s-au derulat în paralel cu cele din necropolã,
descoperitã în 1971. Necropola este biritualã ºi cuprinde 547 de morminte, dintre care
295 de incineraþie ºi 252 de înhumaþie, multe dintre ele cu un inventar bogat si variat,
alcãtuit din accesorii vestimentare, obiecte de toaletã ºi podoabã, numeroase vase de
lut ºi mai rar de sticlã, precum si resturi de oase de animale de la ofrande alimentare.
Aºezarea ºi necropola de la Bârlad - Valea Seacã sunt situate pe valea relativ îngustã a
pârâului Valea Seacã, strãjuit de pintenii terminali ai Colinelor Tutovei, cel dinspre est
numit Dealul Þuguieta, iar cel din vest Dealul Crângului, având aceleaºi coordonate
geografice, respective 46041' latitudine nordicã ºi 20040' longitudine esticã.
Depozit MVP Bârlad.

AªEZARE

246 Greutate conicã de lut ars pentru rãzboiul de þesut, cu

247 Greutate conicã de lut ars pentru rãzboiul de þesut, cu

vârful rotunjit ºi o alveolã executatã cu degetul (Î 9,5 cm),
descoperitã în locuinþa 10. Inv. A/3592.
Palade 2004, p. 47, fig. 10, 11.

vârful rotunjit ºi o alveolã executatã cu degetul (Î 9,6 cm),
descoperitã în locuinþa 10. Inv. A/3593
Palade 2004, p. 47, fig. 10, 12.
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248 Greutate piramidalã de lut ars de la rãzboiul de þesut, cu o

249 Ac de os cu secþiunea circularã ºi urechiuºã (L 8,9 cm),

gaurã orizontalã pentru prinderea cu ºnurul ºi douã ºiruri
de mici alveole la partea superioarã (Î 9,7 cm), descoperitã în anexa 10. Inv. A/8363.
Palade 1986a, p. 109, fig. 16, 4.

descoperit în locuinþa 11. Inv. A/3550.
V. Palade, 2004, p. 48, fig. 11, 1.

250 Cataramã de bronz cu veriga aproximativ semicircularã ºi

251 ªablon lucrat din corn de cerb prin cioplire ºi lustruire,

o tija care uneºte cele douã capete (D 3,3 cm),
descoperitã în locuinþa 13. Inv. A/5165.
Palade 2004, p. 49, 214, fig. 13, 1.

folosit la realizarea pieptenilor (L 13,8 cm), descoperit în
bordeiul 5. Inv. A/6.
Palade 2004, p. 57, fig. 29, 3; Ioniþã 1994, p. 96, fig.
I.140, Cat. n. I.29 a.

252 ªablon lucrat din corn de cerb prin cioplire si lustruire,

253 Cãþel de vatrã de lut ars de formã piramidalã, cu o

folosit la realizarea pieptenilor (L 4,2 cm), descoperit în
bordeiul 6. Inv. A/5.
Palade 2004, p. 57-58, fig. 62, 2.

perforaþie în zona medianã ºi douã adâncituri în cruce pe
latura superioarã (Î 17 cm), descoperit în bordeiul 6. Inv.
A/3598.
Palade 2004, p. 57, fig. 30, 4.
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254 Monedã de argint cu bustul împãrãtesei Faustina pe avers, iar pe revers, sprijinitã cu mâna stângã pe spãtarul tronului,
Concordia pe tron þine în mâna dreaptã o coroanã (D 1,8 cm). Descoperitã în bordeiul 8. Inv. A/6375.
Palade 2004, p. 59, 222, fig. 32, 1.

255 Denar roman având pe avers bustul Lucilei, iar pe revers Pudicitia pe tron (D 1,8 cm), descoperit în bordeiul 8. Inv. A/6376.
Palade 2004, p. 59; 222, fig. 32, 2.

256 Suport pentru nicovalã confecþionat din corn de cerb prin

257 Brãzdar de plug de fier (L 7,8 cm) descoperit în bordeiul

cioplire ºi lustruire (H 4,1 cm), descoperit în bordeiul 10.
Inv. A/9092.
Palade 2004, p. 59-60.

16. Inv. A/9151.
Palade 1980b, p. 251, fig. 18, 9.
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258 Monedã romanã de argint (siliqua) cu bustul împãratului

259 Creuzet de lut ars de formã ovoidalã cu pereþii groºi,

Constantius II pe avers ºi o cununã de lauri în exergã
încadrând un text pe revers (D 1,9 cm), descoperitã în
bordeiul 16. Inv. A/6378.
Palade 2004, p. 62, 222, 345, fig. 40.

prevãzut cu orificiu de scurgere a metalului (L 5,5 cm),
descoperit în bordeiul 18. Inv. A/7713.
Palade 1984, p. 127, fig. 1, 1.

260 Pieptene din corn de cerb cu mânerul semicircular, aflat in

261 Pieptene de corn de cerb, cu mâner semicircular, margini

proces de finalizare (L 7,7 cm), descoperit în bordeiul 20.
Inv. A/8134.
Ioniþã 1994, p. 96, fig. I.141, Cat. n. I.29 b; Palade
2004, p. 64, fig. 44, 11.

uºor ieºite in exterior ºi decor din mai multe cercuri
concentrice (L 10,6 cm), descoperit în bordeiul 21. Inv.
A/8356.
Palade 1986a, p. 107, fig. 12, 2; Ioniþã 1994, p. 96, fig.
I.142, Cat. n. I.29 j.

262 Monedã romanã (as colonial) bãtutã la Mesembria în

263 Creuzet de lut ars de formã ovoidalã cu pereþii groºi,

vremea împãratului Filip Arabul (D 2,5 cm), descoperitã
în groapa 1. Inv. A/6379.
V. Palade, 2004, p. 77, 222, fig. 48, 3.

prevãzut cu orificiu de scurgere a metalului (L 9 cm),
descoperit în groapa 31. Inv. A/7711.
Palade 1984, p. 127, fig. 3, 2.
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264 Pieptene de corn de cerb, cu plãcuþele prinse cu nituri de

265 Cataramã de argint cu veriga ovalã, placa de prindere a

bronz ºi decor format din cercuri concentrice (L 12 cm),
descoperit în groapa 41. Inv. A/8358.
Palade 1986a, p. 107, fig. 12, 3.

curelei dreptunghiularã ºi spinul masiv, realizatã prin
turnare si ciocãnire (D 1,8 cm) descoperitã passim. Inv.
A/3745.
Ineditã.

NECROPOLÃ
Mormântul 104.
Mormânt de înhumaþie cu groapa de formã rectangularã, orientatã N-S (1,10x2,60 m; adâncimea 1,90 m).
Schelet de adolescent întins pe spate, cu mâna stângã îndoitã ºi aºezatã cu palma pe bazin, iar dreapta cu
palma pe umãr.
Palade 2004, p.116, fig. 174, 1-9, 12-13.

266 Fibulã de argint cu piciorul înfãºurat de formã

267 Fibulã de argint cu piciorul înfãºurat de formã

trapezoidalã, decorat cu ºapte cercuri concentrice
aºezate în triunghi. Resort lung (Î 3,7 cm). Inv. A /3751.

trapezoidalã, decorat cu ºapte cercuri concentrice
aºezate în triunghi. Resort lung (Î 3,7 cm). Inv. A /3754.

268 Ac de cusut de bronz cu orificiu pentru introducerea aþei
(L 7 cm). Inv. A/4368.
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269 Colier alcãtuit din mãrgele de sticlã albastrã, agat,

270 Pandantiv de os de formã inelarã, ºlefuit pe exterior si

chihlimbar sau coral, de forme poliedrice, circulare ºi
tubulare. Inv. A/3756-3761; A/4133-4147.

neprelucrat pe interiorul inelului. Pe circumferinþa
inelului grosimea este inegalã (D 4,5 cm). Inv. A/4343.

271 Pandantiv din scoicã Cypraea cu perforaþie pentru inel de

272 Pandantiv în forma de rozetã lucrat din corn de cerb (D

atârnat (L 6 cm). Inv. A/3724.

3,3 cm). Inv. A/4376.

273 Ulcior lucrat la roatã din pastã finã cenuºie, cu corpul

274 Strachinã lucratã la roatã din pastã finã cenuºie-

sferoidal, gâtul cilindric, gura uºor evazatã ºi fundul
inelar (Î 17,6 cm). Inv. A/3629.

negricioasã, cu corpul semisferic ºi buza uºor evazatã ºi
îngroºatã ºi fundul inelar (Î 6,3 cm). Inv. A/3663.
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275 Cupã de formã sfericã din pastã finã cenuºie, cu decor

276 Castron cu trei torþi lucrat la roatã din pastã fina cenuºie,

canelat, incizat si cu alveole, dispuse in metope si registre
(Î 5,4 cm). Inv. A/3647.

cu marginea de forma literei T ºi fundul inelar (Î 16,4
cm). Inv. A/3695.

277 Pahar lucrat la roatã din pastã finã cenuºie deschisã, cu

278 Fragment dintr-o piesã inelarã de lut cu suprafaþa faþetatã,

buza îngroºatã ºi puþin rãsfrântã ºi fundul drept (Î 6 cm).
Inv. A/3626.

având o destinaþie greu de precizat (D 4,5 cm). Inv.
A/4367.

279 Ofrande de carne: oase de ovi-caprine depuse pe cãrbuni lângã umãrul stâng.

Mormântul 507.
Mormânt de înhumaþie orientat N-S cu scheletul unei femei adulte. Dupã depunerea defunctei ºi a
inventarului însoþitor, în groapã s-a depus pe laturi un strat de pãmânt gros de 0,35-0,70 m, peste care au fost
aºezate transversal loazbe, una peste alta, formând un pod compact, cãrora li s-a dat apoi foc, totul
transformându-se într-un înveliº de cãrbuni ºi puþinã cenuºã, ca urmare a unei combustii parþial inoxidante.
Stratul de cãrbune avea o formã albiatã pe toatã lungimea gropii. Un strat subþire de cenuºã ºi cãrbune ars
inoxidant se afla ºi pe fundul gropii.
Palade 2004, p. 140-141, fig. 269, 1-7, 15-17, 19-21.

59
https://biblioteca-digitala.ro

C. DESCOPERIRI APARÞINÂND CULTURII SÂNTANA DE MUREª - ÈERNJACHOV
280 Medalion realizat dintr-o monedã de aur (solidus) emisã de împãratul Constantius ( 337-361). Pe avers apare bustul împãratului
cu diadema de perle, iar pe revers în centru coroana susþinutã de împãrat si împãrãteasã în poziþie ºezândã (D 2,3 cm). Inv.
A/7040.

281 Cataramã de argint placatã cu aur, cu veriga ovalã, spinul

282

lãþit ºi placa de prindere a curelei semicircularã. Decor
geometric (D 3,1 cm). Inv. A /6120.

Cataramã de bronz cu veriga ovalã puternic îngroºatã în
partea opusã garniturii de curea ºi spinul lãþit, rectangular
în secþiune (D 3 cm). Inv. A/6121.

283 Fragmente dintr-un pieptene de os realizat din trei rânduri

284 Oalã lucratã la roatã din pastã zgrunþuroasã cenuºie, cu

de plãci prinse cu nituri de bronz, cu umerii oblici ºi
mânerul semicircular (L 10 cm). Inv. A/6114.

corpul piriform, buza rãsfrântã ºi fundul drept (Î 15,7
cm). Inv. A/6293.
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285 Canã lucratã la roatã din pastã finã cenuºie, cu gura

286 Pahar de sticlã transparentã de culoare alb-gãlbuie, cu

trilobatã, fundul inelar ºi decorul format din trei linii
incizate pe umerii vasului (Î 24,8 cm). Inv. A/6240.

buline alungite albastre, unele mai mari alternând cu
altele mai mici, dispuse pe douã nivele (Î 19,4 cm). Inv.
A/6107.

287 Strachinã lucratã la roatã din pastã fina cenuºie, cu fundul

288 Castron cu trei torþi lucrat la roatã din pastã finã cenuºie,

inelar (Î 6,5 cm). Inv. A/6275.

cu fundul inelar ºi uºor supraînãlþat (Î 18 cm). Inv.
A/6241.

289 Canã lucratã la roatã din pastã finã cenuºie, cu gât

290 Strachinã lucratã la roatã din pastã finã cenuºie deschisã,

cilindric, marginea evazatã, fund inelar ºi decor alcãtuit
din mai multe nervuri ºi linii incizate pe suprafaþa vasului
(Î 34,2 cm). Inv. A/6237.

cu corpul bitronconic, buza uºor evazatã, fundul inelar ºi
o nervurã pe gât (Î 6 cm). Inv. A/6285.
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291 Oalã modelatã cu mâna din pastã grosierã cenuºie, având

292 Oalã lucratã la roatã din pastã zgrunþuroasã cenuºie, cu

corpul zvelt ºi mai mulþi butoni intercalaþi cu alveole pe
umãr (Î 16, 2 cm). Inv. A/6495.

corpul bombat, buza îngroºatã, fundul drept ºi o
canelurã pe umãr (Î 16,6 cm). Inv. A/6294.

Mormântul 530.
Mormânt de înhumaþie orientat N-S. Groapa rectangularã era amenajatã cu o treaptã pe latura de est ºi cu o
niºã pe cea de vest, în care se afla parþial ºi scheletul unui adult.
Palade 2004, p. 144-145, fig. 282, 1-8.

293 Pieptene de corn de cerb, având plãcuþele prinse cu nituri de bronz, mânerul în formã de clopot ºi umerii drepþi (L 9,2
cm). Inv. A/7228.

294 Cuþit de fier puternic oxidat, aºezat cu vârful spre palma
dreaptã.

295 Strachinã lucratã la roatã din pastã finã cenuºie, cu gatul

296 Oalã piriformã lucratã cu mâna din pastã grosierã de

scurt, buza îngroºata ºi fundul inelar (Î 7,7 cm). Inv.
A/7089.

culoare gãlbuie, cu buza evazata ºi înãlþatã ºi fundul plat
(Î 23,1 cm). Inv. A/7119.
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297 Oalã cu douã torþi lucratã la roatã din pastã finã cenuºie

298 Oalã lucratã cu mâna din pastã grosierã gãlbuie, cu gura

(Î 16,2 cm). Inv. A/7078.

uºor evazatã (Î 14,5 cm). Inv. A/7121.

299 Cazan lucrat la roatã din pastã finã cenuºie, cu doua torþi,
gura lãþitã ºi fundul inelar (Î 18,4 cm). Inv. A/7088.

300-302

În mormânt au mai fost descoperite un cuþit
de fier, din nefericire puternic oxidat, aºezat
cu vârful spre palma dreaptã, o lamã de silex ºi
un amnar, de asemenea puternic oxidat

303

Ofrande de carne: un fragment de mandibulã, o
vertebrã, parte de radius, femur ºi tibie de ovicaprin.

Mormântul 546.
Mormânt de înhumaþie orientat N-S, cu groapa rectangularã amenajatã cu o treaptã pe latura de vest, în care
se afla un schelet de adult.
Palade 2004, p. 148, fig. 294, 1, 3, 5-10, 12-18.

304 Fibulã de bronz cu piciorul înfãºurat ºi resortul lung fixat

305 Fragment dintr-un pandantiv rozetã de corn de cerb.

la capete cu butoni (L 3 cm). Inv. A/7800.

Inv. A /9902.
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307 Oalã lucratã cu mâna din pastã grosierã cenuºie-gãlbuie,

306 Colier din mãrgele inelare ºi polifaþetate de sticlã albastrã.

cu corpul bombat si fundul drept (Î 10,4 cm). Inv.
A/7184.

Inv. A/ 7806-7808

308 Strachinã bitronconicã lucratã la roatã din pastã finã

309 Strachinã bitronconicã lucratã la roatã din pastã finã,

cenuºie, cu buza înaltã ºi evazatã, decoratã cu faþete
lenticulare pe umãr (Î 6,8 cm). Inv. A/7187.

acoperit cu angobã neagrã ºi decorat cu faþete lenticulare
pe umãr (Î 6,2 cm). Inv. A/7185.

310 Strachinã lucratã la roatã din pastã finã cenuºie deschisã,

311 Oalã lucratã cu mâna din pastã grosierã cenuºiecãrãmizie, corpul sferoidal ºi gâtul scurt (Î 13,2 cm). Inv.
A/7186.

cu fund inelar ºi supra înãlþat (Î 5,2 cm). Inv. A/7169.
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312 Fusaiolã bitronconicã din pastã finã cãrãmizie, cu bazele

313 Canã lucratã la roatã din pastã finã cenuºie, cu gura

concave (D 2,3 cm). Inv. A/7802.

trilobatã (Î 35,4 cm). Inv. A/7183.

314 Fibulã de bronz cu picior înfãºurat ºi resort scurt (L 4,3

315 Fusaiolã bitronconicã aplatisatã din pastã grosierã (D 3,5

cm). Inv. A/7239.

cm). Inv. A/7855.

316 Mãrgicã realizatã din sticlã cu intarsii de sticlã bleu,
albastrã, galbenã ºi albã, formând 8 metope dispuse în
registru, decoratã cu motive florale ºi figurative (D 3 cm).
Inv.A/7743.

317 În mormânt se mai gãsea ºi un castron cu trei torþi aflat
într-o stare proastã de conservare.

318 Ofrandã de carne: oase de Ovis ºi aripioarele pelvine de la un
peºte teleostean, un ciprid.
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Mormântul 18.
Mormânt de incineraþie în groapã.

319 Jeton de sticlã verde obþinut prin turnare ºi ºlefuire (D 1

320 Jeton de sticlã verde obþinut prin turnare ºi ºlefuire (D 1,3

cm). Inv. A/8885.
Palade 2004, p. 88, fig. 72, 6.

cm). Inv. A/8883.
Palade 2004, p. 88, fig. 72, 3.

321 Jeton de sticlã verde obþinut prin turnare ºi ºlefuire (D 1,3
cm). Inv. A/8882.
Palade 2004, p. 88, fig. 72, 2.

Mormântul 84.
Mormânt de înhumaþie orientat N-S aparþinând unei persoane adulte.

322 Ulcior roman din pastã finã roºie-cãrãmizie, cu corpul

323 Canã lucratã la roatã din pastã finã cenuºie cu gura

piriform decorat cu mai multe linii incizate la partea
superioarã, gâtul strâmt ºi buza evazatã (Î 36,7 cm). Inv.
A/3684.
Palade 2004, p. 114, fig. 166, 10.

rotundã, gâtul cilindric ºi un decor alcãtuit din linii în zigzag incizate în pasta moale, un brâu în torsadã ºi o
nervurã îngroºatã (Î 29,4 cm). Inv. A/5303.
Palade 1980b, p. 244, fig. 9,8; Palade 1986b, R 76 a/10;
Palade 2004, p.114, fig. 166, 11.
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Mormântul 221.
Mormânt de înhumaþie

324 Fibulã de bronz cu piciorul înfãºurat ºi resortul lung

325 Cataramã de bronz cu veriga aproximativ circularã ºi

terminat cu butoni mici la capete (Î 4,1 cm). Inv. A/4857.
Palade 2004, p. 456, fig. 125, 4.

plãcuþa de prindere a curelei de formã trapezoidalã (D
1,8 cm). Inv. A/4846.
Palade 2004, p. 100, fig. 125, 3.

326 Cataramã de bronz cu veriga circularã ºi plãcuþa de
prindere a curelei de formã trapezoidalã, prevãzutã cu un
singur nit de prindere (D 1,9 cm). Inv. A/4848.
Palade 2004, p. 100, fig. 125, 2.

Mormântul 292.
Mormânt de înhumaþie orientat NNE-SSV aparþinând unei femei adulte.

327 Ulcior roman din pastã finã acoperit cu angobã roºie, cu

328 Pieptene de corn de cerb cu mânerul semicircular ºi

corpul zvelt ºi gura în formã de pâlnie (Î 38,5 cm). Inv.
A/5307.
Palade 2004, p. 124.

plãcuþele prinse cu nituri de fier (L 11,2 cm). Inv.
A/6243.
Palade 2004, p. 124, fig. 203, 7.
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Mormântul 295.
Mormânt de înhumaþie orientat NNE-SSV aparþinând unei persoane feminine adolescente.

329 Amforetã romanã din pastã nisipoasã roºie-cãrãmizie, cu

330 Colier constituit din 148 de mãrgele de chihlimbar, sticlã,

gâtul cilindric, corpul bombat în zona medianã ºi foarte
îngust spre fund (Î 21,5 cm). Inv. A/5306.
Palade 2004, p. 125, fig. 206, 21.

coral, având forme discoidale, poliedrice si tubulare, de
culoare albastrã ºi alb-coraliu. Inv. A/5325-5473
Palade 2004, p. 556, fig. 206, 19; Mamalaucã 2005, p.
74, fig. P.36.

Mormântul 381.
Mormânt de înhumaþie orientat N-S aparþinând unei femei adulte.

331 Pandantiv zoomorf – lebãdã – de corn de cerb, cu un

332 Colier constituit din nouã mãrgele poliedrice de agat, 17

orificiu dispus la baza gâtului ºi ochii realizaþi prin
incizare a douã cercuri concentrice (Î 4,7 cm). Inv.
A/5673.
Palade 1981b, p. 211, fig. 22, 3; Palade 2004, p. 213, fig.
237, 1; Ioniþã 1994, p. 96, fig. I.143, Cat. N. I.29 m.

mãrgele cilindrice de coral si 55 de mãrgele sferice de
sticlã albastrã. Inv. A/5678-5758.
Palade 2004, p. 556, fig. 206, 19.

333 Denar roman din vremea împãratului Marcus Aurelius tãiat cultic (D 1,8 cm). Inv. A/7320.
Palade 2004, p. 131, 222.
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Mormântul 482.
Mormânt de înhumaþie orientat N-S aparþinând unei femei adulte.

335 Fibulã de bronz cu piciorul înfãºurat ºi lãþit (L 3,6 cm).

334 Fibulã de argint cu placã semicircularã, picior

Inv. A.4865.
Palade 2004, p. 138, fig. 257, 2.

pentagonal, resort dublu ºi portagrafã turnatã (L 6,1 cm).
Inv. A/6130.
Palade 2004, p. 138, fig. 257, 3.

Mormântul 501.
Mormânt de înhumaþie orientat N-S aparþinând unei persoane adulte.

336 Pahar conic ascuþit de sticlã alb-verzuie cu marginea
marcatã printr-o uºoarã ºãnþuire, sub care se aflã douã
caneluri (Î 17,2 cm). Inv. A/6108.
Palade 1980b, p. 248, fig. 19, 7; Palade 1986b, R 88a/8.

337 Medalion realizat dintr-o monedã de aur (solidus) emisã de împãratul Constans (337-350). Pe avers apare bustul cuirasat ºi cu
diademã al împãratului, iar pe revers în centru Victorii þinând un glob (D 2,2 cm). Inv. A/7039.
Palade 1981a, p. 205, fig. 1, 2; Palade 1986b, R88, 10; Palade 2004, p. 222, fig. 265, 1.
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Mormântul 541.
Mormânt de înhumaþie orientat N-S aparþinând unei adolescente.

338 Fibulã de argint cu placã semicircularã, picior

339 Fibulã de argint cu placã semicircularã, picior

pentagonal, resort dublu ºi portagrafa fixã (L 6,3 cm).
Inv. A/7237.
Palade 2004, p. 147, fig. 292, 9; Ioniþã 1994, p. 99, fig.
I.155, Cat. n. I.29 a.

pentagonal, resort dublu ºi portagrafa fixã (L 6,5 cm).
Inv. A/7238.
Palade 2004, p. 147, fig. 292, 12; Ioniþã 1994, p. 99, fig.
I.155, Cat. n. I.29 a.

340 Amforetã romanã din pastã nisipoasã roºie-cãrãmizie, cu
gura în formã de pâlnie, corpul bombat ºi fundul
terminat printr-un picior scurt (Î 20,4 cm). Inv. A/7154.
Palade 2004, p.147, fig.292, 8.

Mormântul 543.
Mormânt de înhumaþie orientat N-S aparþinând unui bãrbat adult.

342 Oalã cu douã torþi lucratã la roatã din pastã cenuºie nu prea

341 Pinten de bronz cu spinul de formã conicã (L 4,5 cm). Inv.

finã, cu gâtul scurt, corpul aproape sferoidal ºi fundul
concav (Î 17,2 cm). Inv. A/7175.
Palade 2004, p. 147, fig. 293, 7.

A/7246.
Palade 1983b, p. 400, fig. 2, 1.
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Obiecte din diverse morminte.

343 Colier format din patru mãrgele de agat ºi 26 mãrgele de

344 Fusaiolã bitronconicã din pastã finã cãrãmizie, cu cele

coral de forme ºi dimensiuni diferite, descoperit în
mormântul 24. Inv. A/2993-3024.
Palade 2004, p. 112, fig. 157, 4.

douã baze concave ºi caneluri oblice pe diametrul
maxim, descoperitã în mormântul 34 (D 3,9 cm). Inv.
A/5822.
Palade 2004, p. 88, fig. 78, 4.

345 Pandantiv de argint tip „ciocan” realizat prin turnare,

346 Pahar modelat cu mâna din pastã grosierã, cu gura arcuitã

descoperit în mormântul 39 (L 3,9 cm). Inv. A/4782.
Palade 1986b, R 72, 2; Palade 2004, p. 214, fig. 80, 3;
Ioniþã 1994, p. 97, fig. I.145, Cat. n. I.29 e.

spre interior ºi fundul excesiv de gros (Î 7,1 cm)
descoperit în mormântul 48. Inv. A/3350.
Palade 2004, p. 113, fig. 161, 7.

347 Pandantiv de bronz de forma unei rozete, cu urechiuºã de

348 Ceaºcã dacicã tronconicã lucratã cu mâna din pastã

atârnare (D 4,5 cm), descoperit în mormântul 61. Inv.
A/4341.
Palade 1986b, R 74, 6; Palade 2004, p. 214, fig. 88, 4;
Mamalaucã 2005, p. 73, fig. P.19.

grosierã, de culoare gãlbui-cãrãmizie (Î 8 cm), descoperitã în mormântul 66. Inv. A/3669.
Palade 2004, p. 91.
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349 Fibulã de argint de tipul cu piciorul înfãºurat ºi resortul

350 Canã miniaturalã lucratã cu mâna dintr-o pastã nu foarte

lung terminat cu butoni mici la ambele capete (L 5,6 cm),
descoperitã în mormântul 72. Inv. A/3755.
Palade1986b, R. 75, 3.

finã, de culoare cenuºie, cu gatul cilindric si corpul
bitronconic (Î 5 cm). Inv. A/3646.
Palade 1980b, p. 240, fig. 12, 2.

351 Fibulã din bronz cu placã aproximativ pãtratã deasupra

352 Pensetã de tablã de bronz cu capetele uºor curbate,

resortului ºi partea inferioarã a piciorului în formã de
cravatã (L 4,1 cm), descoperitã în mormântul 91. Inv.
A/3753.
Palade 2004, p. 427, fig. 97, 1.

prevãzutã cu inel de închidere (L 4,7 cm), descoperitã în
mormântul 96. Inv. A/4342.
Palade 2004, p. 115, fig. 172, 1.

353 Cazan lucrat la roatã din pastã finã cenuºie, având decor

354 Fusaiolã bitronconicã faþetatã din pastã finã cenuºie,

în metope din caneluri, împunsãturi ºi incizii dispuse pe
întreaga circumferinþã (Î 28,9 cm), descoperit în
mormântul 105. Inv. A/3659.
Palade 2004, p. 106, fig, 175, 7.

decoratã cu cercuri concentrice ºtanþate (D 4 cm),
descoperitã în mormântul 121. Inv. A/4251.
Palade 2004, p. 117, fig. 182, 6.

72
https://biblioteca-digitala.ro

C. DESCOPERIRI APARÞINÂND CULTURII SÂNTANA DE MUREª - ÈERNJACHOV
355 Pensetã din tablã de bronz cu capetele uºor curbate,

356 Fibulã din bronz de tipul „cu capete în formã de bulbi de

prevãzutã cu inel de închidere ºi decoratã cu douã X-uri
dispuse la cele douã extremitãþi ale braþelor (L 6 cm),
descoperitã în mormântul 138. Inv. A/4257.
Palade 2004, p. 95, fig. 106, 1.

ceapã”, arcul faþetat în cinci laturi, iar bulbii faþetaþi
hexagonal (L 7,6 cm), descoperitã în mormântul 253.
Inv. A/4856.
Palade 1981c, p. 439, fig. 1, 6; 3, 3; Mamalaucã 2005,
p. 106, fig. V.16.

357 Fusaiolã modelatã cu mâna din lut, decoratã cu mai multe

358 Ac de cusut de bronz cu urechiuºa dreptunghiularã (L 7,5

incizii dispuse în unghi (D 3,7 cm), descoperitã în
mormântul 257. Inv. A/5834.
Palade 2004, p. 102, fig. 133, 4.

cm), descoperit în mormântul 265. Inv. A/8864.
Palade 2004, p. 122.

359 Canã lucratã la roatã din pastã finã cenuºie cu gura

360 Cupã semisfericã lucratã la roatã din pastã finã acoperitã

trilobatã, decoratã cu mai multe ºãnþuiri dispuse pe
corpul vasului (Î 11,8 cm), descoperitã în mormântul
279. Inv. A/5094.
Palade 2004, p. 123, fig. 201, 3.

cu firnis negru, decoratã cu douã registre cu rotiþa, având
pe una din feþe imprimatã efigia unui împãrat roman
(Î 8,8 cm), descoperitã în mormântul 280. Inv. A/5075.
Palade 2004, p. 123-124, fig. 295, 2.
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361 Cupã lucratã la roatã din pastã finã acoperitã cu un strat

362 Oalã cu douã torþi lucratã la roatã din pastã zgrunþuroasã

de angobã neagrã ºi o nervurã proeminentã pe umãr (Î 6
cm), descoperitã în mormântul 296. Inv. A/5767.
Palade 2004, p. 125, fig. 207, 3.

cenuºie, cu corpul bitronconic (Î 6,7 cm), descoperitã în
mormântul 326. Inv. A/5604.
Palade1980b, p. 235, fig. 8, 1; Palade 2004, p. 128, fig. 217,
2.

363 Mãrgicã sferoidalã aplatisatã de sticlã neagrã, decoratã cu

364 Oalã din pastã grosierã, de culoare gãlbui-cenuºie, cu

linii în zigzag albe ºi roºii (D 2,7 cm), descoperitã în
mormântul 336. Inv. A/5825.
Palade 2004, p. 576, fig. 221, 6.

corpul tronconic si buza arcuitã spre interior (Î 18,1 cm),
descoperitã în mormântul 346. Inv. A/5598.
Palade 1980b, p. 246, fig. 17, 2c; Palade 2004, p. 105, fig.
142.

365 Colier format din 12 mãrgele de agat, douã de chihlimbar,

366 Ulcior roman bitronconic de culoare roºie-cãrãmizie, cu

douã de sticlã ºi 15 de coral, de forme ºi dimensiuni
diferite, descoperit în mormântul 361. Inv. A/5914 –
5945.
Palade 2004, p. 130, fig. 228, 1.

decor format din grupe de caneluri pe corpul vasului
(Î 15,4 cm), descoperit în mormântul 362. Inv. A/5581.
Palade 2004, p.131.
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367 Colier format din 86 mãrgele de sticlã, agat ºi scoicã de

368 Pieptene de corn de cerb cu mâner semicircular, având

diferite forme ºi dimensiuni, descoperit în mormântul
390. Inv. A/7253-7338.
Palade 2004, p. 601, fig. 238, 4.

umerii albiaþi ºi plãcuþele prinse cu nituri de bronz (L 8,9
cm), descoperit în mormântul 409. Inv. A/7227.
Palade 2004, p. 134, fig. 243, 5.

369 Pieptene de corn de cerb cu mâner semicircular, umerii

370 Pandantiv format din trei cãldãruºe mari din fier, de care

uºor arcuiþi ºi plãcuþele prinse cu nituri de bronz (L 7,4
cm), descoperit în mormântul 437. Inv. A/6305.
Palade 2004, p. 136, fig. 250, 5.

sunt prinse alte nouã de dimensiuni mai mici (Î 14 cm),
descoperit în mormântul 446. Inv. A/6109.
Palade 1986b, R 86, 4.

371 Fibulã de argint cu piciorul înfãºurat de formã

372 Pandantiv de forma sfericã, din douã elipse încruciºate

romboidalã cu resortul lung (Î 3,1 cm), descoperit în
mormântul 450. Inv. A/6133.
Palade 2004, p. 109, fig. 291, 1; Mamalaucã 2005, p. 105,
fig. V, 9.

realizate din fâºii de tablã de bronz strãbãtute de o tijã în
torsadã (D 3,5x3 cm), descoperit în mormântul 462. Inv.
A/5612.
Palade 1984, p. 129, fig. 7, 7; Palade 1986b, R 85, 5.
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373 Oalã cu douã torþi lucratã la roatã din pastã zgrunþuroasã

374 Pinten de bronz cu spinul faþetat romboidal (L 4,4 cm),

cenuºie, cu corpul zvelt (Î 23 cm), descoperitã în
mormântul 473. Inv. A/7812.
Palade 2004, p. 137, fig. 256, 3.

descopereit în mormântul 475. Inv. A/7427.
Palade 2004, p. 110.

375 Pieptene de corn de cerb cu mâner semicircular, umerii

376 Canã lucratã la roatã din pastã finã cenuºie, cu corpul

drepþi ºi plãcuþe prinse cu nituri de bronz (L 10,7 cm),
descoperit în mormântul 509. Inv. A/7231.
Palade 1980a, p. 415, fig.5, 4; 7, 8; Palade 2004, p. 141,
fig. 270, 1.

zvelt bitronconic ºi gura trilobatã (Î 29,7 cm),
descoperitã în mormântul 513. Inv. A/7079.
Palade 1980b, fig. 9, 12; Palade 2004, p. 142, fig. 274, 5.

377 Medalion lucrat dintr-o monedã romanã de argint (follis) din vremea împãratului Constantius II, cu un orificiu de prindere
(D 1,8 cm), descoperit în mormântul 520. Inv. A/7328.
Palade 2004, p. 143, fig. 277, 1.
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378 Amforã romanã din pastã nisipoasã roºie-cãrãmizie, cu

379 Cuþitaº de toaletã de fier cu muchia uºor arcuitã ºi tãiºul

gura în formã de pâlnie ºi umerii ridicaþi (Î 36,1 cm),
descoperitã în mormântul 536. Inv. A/7740.
Palade 2004, p.146.

drept (L 6,5 cm), descoperit în mormântul 540. Inv.
A/7243.
Palade 2004, p. 146, fig. 291, 1.

(M. Mamalaucã, E. Popuºoi)

XXVIII. Pogoneºti (jud.Vaslui, România)

380 Vas de tip kernos din pastã finã cenuºie-gãlbuie, asamblat
dintr-un corp tubular circular (D 18 cm) ºi trei cupe
sferoidale. Descoperit întâmplãtor în 1971 în arealul unei
aºezãri de tip Sântana de Mureº din punctul Pe ºes la Colea,
situat la circa 1,5-2 km vest de sat. Inv. A/3347.
Depozit MVP Bârlad.
Palade 1978, p. 283-288, fig. 1, 1-5; 2, 1.

(M. Mamalaucã)

XXIX. Banca (jud.Vaslui, România)

381 ªarjã rebutatã cuprinzând mai multe vase de tipuri
diferite lucrate la roatã din pastã cenuºie de bunã calitate.
Descoperitã întâmplãtor la nord-nord-est de sat, în
cãrãmidãria de pe malul stâng al pârâului Banca. Inv.
A/8766.
Depozit MVP Bârlad.
Coman 1980, p. 56.

(M. Mamalaucã)
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XXX. Polocin (com. Pogoneºti, jud.Vaslui, România)

Necropolã descoperitã în punctul Izlaz, pe malul drept al pârâului Tutova, la circa 200
m sud de ultima casã din sat. Este de remarcat cã în punctul La Movilã, situat la
aproximativ 400 m spre sud, se aflã o altã necropolã aparþinând aceleiaºi culturi.
De-a lungul a cinci campanii de cercetãri au fost sãpate 19 secþiuni, în care s-au
descoperit 76 de morminte (23 de incineraþie ºi 53 de înhumaþie) ºi trei gropi menajere
ºi de cult.
Mormintele de incineraþie, asemãnãtoare celor din alte necropole aparþinând aceleiaºi
culturi, au resturile cinerare depuse fie direct în groapã, fie în urne cu sau fãrã capac.
Mormintele de înhumaþie se caracterizeazã printr-o mare varietate a obiceiurilor
funerare, semnalându-se morminte nederanjate, morminte deranjate din vechime ºi
cenotafe. Marea majoritate a gropilor erau orientate nord-sud. De remarcat ar fi
numãrul destul de mare de morminte aparþinând unor copii, mulþi dintre ei de vârstã
foarte micã. In ceea ce priveºte inventarul, unele morminte au un inventar bogat ºi
variat (cum ar fi M 39, 40, 41, 43, 50, 53, 62 ºi 69), iar altele sunt total lipsite de inventar
(M 66, 68 ºi 70).
Depozit MVP Bârlad.

Mormântul 14.
Mormânt de înhumaþie deranjat aparþinând unui copil, orientat N-S ºi având un inventar foarte bogat,
rãspândit pe întreaga suprafaþã a gropii, cu o oarecare aglomerare în partea de sud ºi centralã. În zona
centralã a gropii s-au gãsit câteva resturi de oase umane, inclusiv o bunã parte din craniu. Pe fundul gropii,
îndeosebi în partea centralã ºi de sud s-a observat un strat consistent de arsurã, precum ºi un maxilar de
ovicaprinã.

382 Fibulã de bronz cu piciorul întors pe dedesubt ºi resortul

383 Fibulã de bronz cu piciorul întors pe dedesubt ºi resortul

relativ scurt (L 3,9 cm). Inv. A/9399.
Ineditã.

relativ scurt (L 3,2 cm). Inv. A/9400.
Ineditã.
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384 Cataramã de bronz cu veriga aproximativ ovalã ºi spinul

385 Verigã fragmentarã de sârmã de bronz, provenind

lipsã (D 2,2 cm). Inv. A/9406.
Ineditã.

probabil de la un pandantiv (D 2,4 cm). Inv. A/9379.
Ineditã.

386 Amuletã realizatã din scoicã Murex, prevãzutã cu orificiu

387 Fusaiolã de lut bitronconicã, cu decor din linii incizate

pentru atârnare (Î 3,7 cm). Inv. A/9401.
Ineditã.

verticale (D 2,9 cm). Inv. A/9398.
Ineditã.

388 Mãrgicã sferoidalã de sticlã albastrã închisã (D 0,95 cm).

389 Mãrgicã segmentatã de sticlã albastrã închisã (D 1,2 cm).

Inv. A/9403.
Ineditã.

Inv. A/9404.
Ineditã.
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391 Mãrgicã sferoidalã de caolin de culoare albã (D 0,6 cm).

390 Mãrgicã tubularã de sticlã verzuie (L 0,6 cm). Inv.

Inv. A/9402.
Ineditã.

A/9405.
Ineditã.

392 Mãrgicã sferoidalã de sticlã albastrã, cu suprafaþa
împãrþitã în 24 de areale de forme rectangulare,
trapezoidale sau triunghiulare, orânduite pe trei registre:
11 areale au pe mijloc o floare galbenã (floarea soarelui ?)
pe un fond verde închis, iar alte 10 au o floare albã (floare
de colþ) pe un fond albastru; pe douã areale din registrul
central apar chipuri umane, iar pe un alt areal,
trapezoidal, pe fond galben sunt dispuse o mulþime de
pãtrate de culoare verde, creând impresia unei table de
ºah (D 2,4 cm). Inv. A/9397.
Mamalaucã 2005, p. 76, fig. Cat. P. 52.

393 Castron lucrat la roatã din pastã finã cenuºie, cu buza uºor
oblicã ºi fundul inelar (Î 6,9 cm ). Inv. A/9391.
Inedit.

395 Strachinã lucratã la roatã din pastã finã cenuºie, cu fundul

394 Castron lucrat la roatã din pastã finã cenuºie, cu fundul

inelar (Î 4,1 cm). Inv. A/9392.
Ineditã.

inelar (Î 6,6 cm). Inv. A/9396.
Inedit.

80
https://biblioteca-digitala.ro

C. DESCOPERIRI APARÞINÂND CULTURII SÂNTANA DE MUREª - ÈERNJACHOV
397 Strachinã lucratã la roatã, din pastã finã de culoare

396 Strachinã lucratã la roatã din pastã finã cenuºie, cu fundul

cenuºie, cu fundul inelar (Î 7,2 cm). Inv. A/9382.
Ineditã.

inelar (Î 5,9 cm). Inv. A/9393.
Ineditã.

399 Oalã lucratã la roatã din pastã zgrunþuroasã cenuºie, cu

398 Strachinã lucratã la roatã din pastã finã cenuºie, cu buza

patru nervuri pe umãr (Î 11,2 cm). Inv. A/9389.
Ineditã.

rãsfrântã ºi fundul inelar (Î 6,4 cm). Inv. A/9384.
Ineditã.

400 Oalã lucratã cu mâna din pastã grosolanã de culoare

401 Oalã lucratã la roatã din pastã finã cenuºie de foarte bunã

cenuºie-negricioasã cu pete cãrãmizii, buza uºor evazatã
ºi fundul inelar (Î 13,8 cm). Inv. A/9388.
Ineditã.

calitate, cu buza puþin evazatã ºi fundul inelar (Î 14,1 cm).
Inv. A/9383.
Ineditã.
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402 Oalã lucratã cu mâna din pastã grosolanã cenuºie-

403 Oalã lucratã cu mâna din pastã zgrunþuroasã, de culoare

negricioasã cu pete cãrãmizii (Î 7,9 cm). Inv. A/9387.
Ineditã.

cenuºie-negricioasã la interior ºi cãrãmizie la exterior,
având fundul profilat (Î 13,7 cm). Inv. A/9390.
Ineditã.

404 Oalã lucratã cu mâna din pastã de proastã calitate cu

405 Castron cu trei torþi lucrat la roatã din pastã finã cenuºie,

multe cioburi pisate în compoziþie (Î 10,2 cm). Inv.
A/9394.
Ineditã.

cu buza în forma literei T ºi fundul inelar (Î 23 cm). Inv.
A/9395.
Inedit.

406 Canã lucratã la roatã din pastã finã cenuºie, cu o nervurã

407 Canã romanã cu gura trilobatã lucratã la roatã din pastã
de bunã calitate de culoare gãlbuie (Î 12,3 cm). Inv.
A/9386.
Ineditã.

sub buzã (Î 11,9 cm). Inv. A/9385.
Ineditã.
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Mormântul 24.
Mormânt de înhumaþie orientat N-S aparþinând unei femei adulte, cu un inventar destul de bogat,
descoperit in anul 2002.

409 Fibulã de bronz cu piciorul înfãºurat, aºezatã pe

408 Fibulã de bronz cu piciorul înfãºurat, aºezatã pe umãrul

omoplatul stâng (L 5,7 cm). Inv. A/9469.

drept (L 5,7 cm). Inv. A/9470.

411 Colier format din 39 de mãrgele poliedrice de sticlã

410 Fragmente dintr-un pieptene de corn de cerb cu mânerul

albastrã de dimensiuni diferite. Inv. A/9430-9468.
Inedit.

probabil semicircular ºi umerii drepþi, având plãcuþele
prinse cu nituri de bronz, aºezat pe bazin (L 8,9 cm). Inv.
A/9489.
Inedit.

412 Fusaiolã bitronconicã de lut de bunã calitate, de culoare

413 Oalã lucratã la roatã din pastã finã cenuºie, cu fundul

cenuºie, aºezatã în apropierea palmei drepte (D 3,3 cm).
Inv. A/9471.
Ineditã.

inelar, aºezatã între picioarele celui decedat, aproape de
tibii (Î 13,8 cm). Inv. A/9476.
Ineditã.
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414 Oalã lucratã la roatã din pastã zgrunþuroasã, cu urme de

415 Oalã lucratã cu mâna din pastã grosierã, cu gura strâmtã

ardere secundarã, aºezatã lângã piciorul drept (Î 16,6
cm). Inv. A/9472.
Ineditã.

ºi marginea uºor evazatã, aºezatã lângã piciorul drept
(Î 17,5 cm). Inv. A/9473.
Ineditã.

416 Ulcior roman din pastã cãrãmizie, depus la picioarele
celui decedat (Î 25,2 cm). Inv. A/9475.
Inedit.

Mormântul 29.
Mormânt de înhumaþie orientat N-S, cu praguri pe toate laturile gropii, aparþinând unei persoane adulte.
Descoperit in campania 2002.

417 Pieptene de corn de cerb cu mânerul semicircular ºi

418 Oalã lucratã la roatã din pastã cu nisip cu bobul mare în

plãcuþele prinse cu nituri de bronz, depus sub castronul
de mari dimensiuni aflat sub craniul celui decedat (L 9,2
cm). Inv. A/9490.
Inedit.

compoziþie, având corpul sferoidal, fundul îngustat ºi
buza îngroºatã ºi uºor evazatã, aºezatã lângã genunchiul
drept (Î 18,5 cm). Inv. A/9485.
Ineditã.
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419 Oalã lucratã la roatã din pastã zgrunþuroasã cãrãmizie-

420 Oalã piriformã lucratã la roatã din pastã zgrunþuroasã

gãlbuie, aºezatã în preajma genunchiului drept (Î 13,5
cm). Inv. A/9483.
Ineditã.

depusã în apropierea vasului precedent (Î 14,3 cm). Inv.
A/9484.
Ineditã.

421 Ulcior lucrat la roatã din pastã cenuºie-negricioasã de

422 Castron cu trei torþi lucrat la roatã din pastã finã cenuºie,

bunã calitate prevãzut cu douã torþi, din care una lipseºte
(Î 21 cm). Inv. A/9486.
Inedit.

aflat sub toracele ºi craniul celui decedat (D 45,5 cm).
Inv. A/9488.
Inedit.

423 Strachinã lucratã la roatã din pastã finã cenuºie, aºezatã în

424 Strachinã lucratã la roatã din pastã finã, cu fundul inelar ºi

apropierea cotului drept (Î 7,5 cm). Inv. A/9487.
Ineditã.

o nervurã în relief pe umãr, aºezatã în zona genunchiului
drept (Î 6,5 cm). Inv. A/9481.
Ineditã.
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425 Strachinã lucratã la roatã din pastã finã negricioasã, cu
fundul inelar puternic profilat, aºezatã sub labele
picioarelor celui decedat (Î 8,5 cm). Inv. A/9482.
Ineditã.

Mormântul 43.
Mormânt de înhumaþie orientat N-S aparþinând unei femei adulte, descoperit în campania 2005.

426 Fibulã de bronz cu piciorul înfãºurat, aflatã sub oala

427 Cataramã de bronz cu verigã ovalã ºi placã rectangularã

depusã între picioare (L 4,3 cm). Inv. A/9658.
Ineditã.

de prindere a curelei, aflatã pe torace (D 3,1 cm). Inv.
A/9655.
Ineditã.

428 Cataramã de bronz cu verigã circularã ºi placã

429 Pieptene de corn de cerb cu mâner semicircular, realizat

rectangularã de prindere a curelei aflatã în zona gleznei
(D 2,3 cm). Inv. A/9654.
Ineditã.

din trei rânduri de plãcuþe prinse cu cinci nituri, aºezat
sub schelet (L 8,7 cm). Inv. A/9554.
Inedit.
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430 Fusaiolã bitronconicã de lut cu bazele concave (D 2,3

431 Oalã lucratã la roatã din pastã zgrunþuroasã cenuºie,

cm). Inv. A/9556.
Ineditã.

aºezatã pe bazinul celui decedat (Î 17,5 cm). Inv. A/9538.
Ineditã.

432 Partea inferioarã a unei oale lucratã la roatã din pastã

433 Canã lucratã la roatã din pastã finã cenuºie, cu fund

zgrunþuroasã, de culoare negricioasã pe o porþiune ºi
cãrãmizie pe alta (Î 10 cm). Inv. A/9897.
Ineditã.

profilat ºi decor executat în tehnica lustrului, aºezatã în
dreptul gleznei stângi (Î 14 cm). Inv. A/9536.
Ineditã.

434 Castron lucrat la roatã din pastã finã cenuºie, cu fund

435 Strachinã lucratã la roatã din pastã finã cenuºie, cu fundul

inelar ºi o nervurã în relief sub buzã, aflat la picioarele
scheletului (Î 18,3 cm). Inv. A/9537.
Ineditã.

inelar, aºezatã lângã genunchiul drept (Î 7 cm). Inv.
A/9535.
Ineditã.
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436 Strachinã lucratã la roatã din pastã finã cenuºie, cu fundul
inelar, aflatã în dreapta craniului (Î 7,2 cm). Inv. A/9534.
Ineditã.

Obiecte din diferite morminte.

437 Fibulã de bronz cu piciorul înfãºurat, descoperitã în M 25

438 Fibulã din bronz cu piciorul înfãºurat din M 33 (L 5,6

(L 4,1 cm). Inv. A/9264.
Mamalaucã 2005, p. 107.

cm). Inv. A/9262.
Mamalaucã 2005, p. 107.

439 Pensetã obþinutã prin turnare ºi ciocãnire din M 57 din

440 Pahar de sticlã gãlbui-maronie, cu mai multe rânduri de

necropola din punctul La Movilã (L 6,7 cm). Inv. A/9336.
Ineditã.

faþete ovale ºlefuite, din M 15 (Î 12,7 cm). Inv. A/9417.
Inedit.
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441 Pahar de sticlã gãlbui-verzuie cu faþete ovale ºlefuite din

442 Canã lucratã din pastã cenuºie de bunã calitate, cu faþete

M 53 (Î 11,2 cm). Inv. A/9552.
Inedit.

verticale pe tot corpul, descoperitã în M 34 (Î 21,3 cm).
Inv. A/9516.
Ineditã.

443 Canã lucratã la roatã din pastã finã cenuºie descoperitã în

444 Ulcior roman din pastã cãrãmizie din M 16 (Î 16 cm). Inv.

M 39 (Î 18 cm). Inv. A/9536.
Ineditã.

A/9419.
Inedit.

445 Amforetã romanã din pastã cãrãmizie, cu gura în formã de

446 Capac lucrat cu mâna din pastã grosierã cenuºie-gãlbuie

pâlnie ºi fundul drept din M 33 (Î 20 cm). Inv. A/9502.
Ineditã.

din M 21 (Î 9 cm). Inv. A/9285.
Inedit.
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447 Ulcior lucrat la roatã din pastã finã cenuºie, cu corpul

448 Amforã romanã din pastã nisipoasã cãrãmizie (Î 32,9 cm),

bitronconic ºi gâtul cilindric (Î 19,3 cm). Inv. A/9192.
Inedit.

descoperitã întâmplãtor ºi provenind probabil dintr-un
mormânt distrus. Inv. A/9801.
Ineditã.

449 Pieptene de os cu mânerul în formã de clopot, cu umerii albiaþi ºi plãcuþele prinse cu nituri de bronz din M 6. Inv. A/9054.
Mamalaucã 2005, p. 95, fig. T 21.

(M. Mamalaucã)

XXXI. Brãviceni (r. Orhei, Republica Moldova)

Cimitir aparþinând culturii Sântana de Mureº-Èernjachov, databil în a doua jumãtate
a sec. IV d. Hr., situat la marginea de nord-vest a satului, pe un loc proeminent de pe
malul stâng al Rãutului. Complexul a fost cercetat de V. Grosu în anii 1977, 1980 ºi
1981, fiind descoperite 181(?) morminte (180? de înhumaþie, 1 de incineraþie în urnã
[nr. 96]) ºi 53 gropi. Majoritatea mormintelor aveau orientarea V-E, fiind sãrace sau
lipsite complet de inventar. Materialul arheologic cuprinde vase de lut, un pahar ºi
resturi dinr-o cupã de sticlã, patru monede de argint, fibule, catarame, piepteni,
mãrgele, pandantive, fusaiole, cuþite, precum ºi diferite alte obiecte. De asemenea,
unele morminte orientate N-S conþineau oase de animale provenind de la ofrande
alimentare.
Depozit MNAIM Chiºinãu.
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Obiecte din diverse morminte
450 Canã lucratã la roatã din pastã finã cenuºie, cu corpul
sferoidal, gâtul îngust cilindric, toarta circularã în
secþiune ºi fundul concav profilat, decorat cu brâie în
relief pe gât, precum ºi caneluri ºi linii punctate oblice pe
corp (Î 14,5 cm). Inv. FB-27766-1. Descoperitã în 1977
într-un mormânt de înhumaþie distrus.
Ineditã.

451 Colier alcãtuit din nouã mãrgele: ºase inelare de sticlã
albastrã (D 0,9-1,15 cm), una îngemãnatã din pastã
sticloasã neagrã-cafenie, decoratã cu linii drepte ºi în
zigzag încrustate din pastã galbenã (D 1,4 cm), una
sferoidalã din pastã neagrã cu patru „ochi”, doi albi ºi doi
cafenii (D 1,1 cm) ºi un pandantiv de forma unui colþ de
animal cu vârful secþionat de sticlã albastrã (L 3,8 cm).
Inv. FB-27766-2. Descoperit în 1977 în mormântul 1.
Inedit.

452 Colier alcãtuit din 16 mãrgele, dintre care opt cilindrice de
sticlã verde (L 0,7-1 cm; D 0,4-0,6 cm), trei inelare din
pastã neagrã (D 0,8-0,9 cm), trei segmentate de sticlã
galbuie (L 1,2 cm; D 0,4 cm), una tubularã din pastã
neagrã, decoratã cu linii galbene în zigzag (L 1,8 cm) ºi
una sferoidalã din pastã neagrã cu trei „ochi” de culoare
galbenã (D 1,2 cm). Inv. FB-27766-3. Descoperit în 1977
în mormântul 25.
Inedit.

453 Colier alcãtuit din 39 de mãrgele cuboedrice de sticlã
albastrã (L 0,5-0,6 cm). Inv. FB-27766-4. Descoperit în
1977 în mormântul 44.
Inedit.

454 Pandantiv de argint în formã de toporaº, cu un orificiu

455 Mãrgicã-pandantiv din pastã de sticlã neagrã în formã de

pentru atârnare (Î 2,2 cm).
Inv. FB-27766-5. Descoperit în 1977 în mormântul 64.
Inedit.

ulcioraº, cu douã nervuri pe gât ºi decor încrustat pe
corp, constând din douã linii în zigzag din pastã galbenã
ºi verde; tortiþa este ruptã (L 2,6 cm). Inv. FB-27766-6.
Descoperit în 1977 în mormântul 67.
Inedit.
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456 Fibulã de argint cu placã pentagonalã ºi semidisc, corp

457 Fibulã de argint cu placã pentagonalã ºi semidisc, corp

curbat, cu concavitate în interior, resort dublu ºi
portagrafã fixã pe jumãtatea superioarã a plãcii (L 5,9
cm). Inv. FB-26425. Descoperitã în 1977 în mormântul
87.
Grosu, Vornic, Ciobanu 2006, p. 117, fig. 5, 3.

arcuit, resort dublu ºi portagrafã fixã pe jumãtatea
superioarã a plãcii (L 5,9 cm). Inv. FB-26425.
Descoperitã în 1977 în mormântul 87.
Grosu, Vornic, Ciobanu 2006, p. 117, fig. 5, 4.

458 Pahar conic de sticlã incolorã, cu pereþii subþiri, fundul

459 Canã lucratã la roatã din pastã finã neagrã, cu corp

rotunjit, marginea uºor evazatã ºi patru caneluri
orizontale realizate prin ºlefuire în jumãtatea superioarã
(Î 18,2 cm). Inv. FB-27766-8. Descoperit în 1977 în
mormântul 108.
Inedit.

bitronconic, gât îngust cilindric, margine evazatã, toartã
rectangularã în secþiune ºi fund inelar; partea superioarã
a corpului este decoratã cu faþete verticale, delimitate sus
de o dungã în relief; o altã nervurã se gãseºte sub buzã, la
joncþiunea cu gâtul (Î 35,6 cm). Inv. FB-27766-8.
Descoperitã în 1980 în mormântul 114.
Grosu 1981, 389-390.

460 Colier alcãtuit din 105 mãrgele, dintre care 99 aproximativ

461 Pandantiv piramidal de os prevãzut cu un orificiu pentru

cilindrice (L 0,4-0,6 cm; D 0,2-0,4 cm) ºi douã sferoidale
(D 0,4 cm) de coral(?), trei cuboedrice de sticlã albastrã
(L 0,4-6 cm) ºi una segmentatã de sticlã verde (L 0,8 cm);
trei piese nu s-au pãstrat. Inv. FB-27766-9. Descoperit în
1980 în mormântul 135.
Inedit.

atârnare ºi ornament din cercuri incizate cu puncte în
mijloc pe toate laturile (L 6,8 cm). Inv. FB-27766-10.
Descoperit în 1981 în mormântul 159.
Grosu, Vornic, Ciobanu 2006, p. 120, fig. 7, 8.
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462 Canã romanã din pastã finã roºieticã, având gura

463 Oalã lucratã la roatã din pastã zgrunþuroasã cenuºie, cu

trilobatã, corpul piriform, toarta din bandã cu ºãnþuire
medianã ºi fundul inelar (Î 15,5 cm). Inv. FB-27766-11.
Descoperitã în 1981 în mormântul 169.
Grosu, Vornic, Ciobanu 2006, 120, fig. 8, 4.

corpul sferoidal înalt, marginea evazatã, caneluri pe umãr
ºi fundul concav (Î 10,5 cm). Inv. FB-27766-12.
Descoperitã în 1981 în mormântul 169.
Grosu, Vornic, Ciobanu 2006, p. 122, fig. 8, 7.

(V. Vornic)

XXXII. Slobozia-Chiºcãreni (fost Lazo) (r. Sîngerei, Republica Moldova)

Necropolã de tip Sântana de Mureº-Èernjachov din a doua jumãtate a sec. IV d. Hr.,
situatã la circa 3 km NV de sat. Prin sãpãturile de salvare din 1983 executate de A.
Levinschi au fost cercetate 45 de morminte de înhumaþie, dintre care 19 orientate N-S,
iar 26 pe direcþia V-E. Majoritatea mormintelor erau prevãzute cu praguri din pãmînt
cruþat, a cãror destinaþie era susþinerea unor acoperãminte din scânduri de lemn. Din
inventarul mormintelor fac parte vase de lut, pahare de sticlã, fibule, catarame,
piepteni, pandantive, mãrgele, cuþite, fusaiole, ace, precum ºi oase de la ofrande de
carne, descoperite cu precãdere în mormintele orientate N-S.
Depozit MNAIM Chiºinãu.
Levinskij 1999.
Mormântul 20
Mormânt de înhumaþie orientat N-S, având groapa rectangularã (1,88×2,55 m) cu trepte de jur împrejur ºi
scheletul în poziþie întinsã pe spate, parþial distrus.
Levinskij 1999, p. 133-136, fig. 14, 2; 15-17.

464 Cataramã de argint cu verigã ovalã, spin masiv cu prag la

465 Pieptene deteriorat de os cu mânerul în formã de clopot

bazã ºi garniturã rotunjitã, prevãzutã cu nouã nituri (Dd
3,3×1,9 cm). Inv. FB-26301.

lucrat din trei rânduri de plãcuþe prinse cu nituri tubulare
de bronz (Î 7 cm; L 10 cm). Inv. FB-27765-1.
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466 Castron miniatural lucrat la roatã din pastã finã cenuºie-

467 Canã romanã din pastã carãmizie cu corpul ovoidal,

închisã, având corpul bitronconic, marginea evazatã ºi
fundul inelar (Î 3,9 cm). Inv. FB-27765-4.

decorat cu benzi de linii orizontale incizate, gâtul îngust
ºi gura în formã de pâlnie (Î 29,6 cm). Inv. FB-27765-3.

468 Canã lucratã la roatã din pastã finã cenuºie, având gura
trilobatã ºi corpul bitronconic, cu faþete verticale pe
partea superioarã (Î 30,5 cm). Inv. FB-27765-2.

Mormântul 25
Mormânt de copil, având groapa rectangularã (1×1,62 m), cu prag de jur împrejur ºi scheletul în poziþie
întinsã pe spate orientat N-S, prost conservat.
Levinskij 1999, p. 140-143, fig. 22-23; 24, 1-4.

469 Cãniþã lucratã la roatã din pastã finã cenuºie, cu corpul

470 Castron semisferic lucrat la roatã din pastã finã cenuºie, cu

sferoidal, gura largã în formã de pâlnie, toarta circularã în
secþiune ºi fundul inelar; drept decor prezintã la baza
gâtului o dungã în relief, iar pe umãr o bandã din linii în
reþea, executate în tehnica lustrului (Î 8,5 cm). Inv. FB27765-5.

marginea simplã, canelurã orizontalã sub buzã, decoratã
cu o linie în zigzag realizatã prin lustruire ºi fundul inelar
(Î 6,1 cm). Inv. FB-27765-6.
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471 Oalã lucratã la roatã din pastã finã negricioasã, cu corpul
aproximativ sferoidal, marginea rãsfrântã, fundul
profilat ºi o bogatã ornamentaþie formatã din benzi de
linii în reþea, motivul brãduþului ºi benzi de linii verticale
lustruite alternând cu altele mate (Î 10,2 cm). Inv. FB27765-7.

Mormântul 36
Mormânt de copil, având groapa de formã rectangular-ovalã cu prag (0,76×0,95 m), scheletul putrezit aºezat
pe spate în poziþie întinsã ºi orientarea V-E.
Levinskij 1999, p. 149, 151, fig. 31, 2, 3.

472 Canã romanã din pastã cãrãmizie, având corpul

473 Pahar tronconic din sticlã verzui-gãlbuie semitranspa-

bitronconic decorat în partea superioarã cu caneluri
orizontale, gâtul îngust, gura în formã de pâlnie ºi fundul
inelar (Î 13 cm). Inv. FB-27765-8.

rentã, ornamentat cu ove ºlefuite dispuse în douã ºiruri ºi
o canelurã orizontalã sub buzã (Î 9,7 cm). Inv. FB-277659.

Obiecte din diverse morminte.
474 Amforã romanã din pastã alburie, cu corpul piriform

475 Castron lucrat la roatã din pastã finã cenuºie, având partea

alungit, gâtul îngust, buza îngroºatã ºi fundul inelar (Î 45
cm). Inv. FB-27765-10. Descoperitã în mormântul 10.
Levinskij 1999, p. 126, fig. 5, 2.

superioarã cilindricã, un brâu în relief cu faþete
lenticulare pe umãr, marginea verticalã ºi fundul inelar
(Î 4,7 cm). Inv. FB-27765-12. Descoperit în mormântul
18.
Levinskij 1999, p. 132, fig. 12, 2.

95
https://biblioteca-digitala.ro

C. DESCOPERIRI APARÞINÂND CULTURII SÂNTANA DE MUREª - ÈERNJACHOV
476 Castron cu cinci torþi lucrat la roatã din pastã finã cenuºie,
având corpul bitronconic, marginea îndoitã la orizontalã,
torþile din bandã latã cu nervurã medianã ºi fundul
profilat (Î 11,7 cm). Inv. FB-27765-11. Descoperit în
mormântul 19.
Levinskij 1999, p. 133, fig. 12, 5.

(V. Vornic)

XXXIII. Budeºti (mun. Chiºinãu, Republica Moldova)
Aºezare ºi necropolã aparþinând culturii Sântana de Mureº-Èernjachov (sec. IV d. Hr.) situate la
marginea de sud-vest a satului, pe panta nordicã a unei vãi prin care curge un pârâiaº fãrã nume.
Aºezarea a fost cercetatã în anii 1955-1957 (Em. Rikman) ºi 1973 (Gh. Cebotarenco ºi T.
Šèerbakova), iar necropola în anii 1954-1957 (Em. Rikman), dar nu exhaustiv. În cuprinsul aºezãrii
au fost descoperite 10 locuinþe de suprafaþã, una adâncitã, douã cuptoare de redus minereul de fier, un
cuptor de olãrie ºi diverse anexe gospodãreºti (douã construcþii de suprafaþã, douã vetre în aer liber ºi
59 de gropi). Din necropola aferentã s-au dezvelit peste 370 de morminte, dintre care 132 de
incineraþie ºi 240(?) de înhumaþie, 20 de gropi, în mare parte lipsite de inventar, ºi 15 îngropãri de
vase (cenotafe?). Inventarul aºezãrii ºi mai ales al necropolei este bogat ºi variat, incluzând
numeroase vase ceramice, fragmente de recipiente de sticlã, unelte ºi ustensile de uz casnic, accesorii
vestimentare, podoabe, piese de toaletã º.a.
Depozit MNAIM Chiºinãu.
Rikman 1967a; Vornic 2006.
Mormântul 57.
Mormânt de înhumaþie orientat N-S, având groapa aproximativ rectangularã (0,8×1,5 m), cu praguri pe
laturile lungi ºi scheletul întins pe spate, cu craniul întors spre dreapta ºi mâinile pe lângã corp. Descoperit în
1954.
Rikman 1967a, p. 64, fig. 18, 2, 7, 10; Vornic 2006, p. 85-86, fig. 73, 9, 14; 74, 1.

477 Amuletã din ghiarã de animal (probabil lup), cu perforaþie

478 Mãrgicã sferoidalã îngemãnatã din pastã de sticlã de

pentru atârnare (L 3,1 cm). Inv. FB-27762-1.

culoare neagrã, cu „ochi” gãlbui (L 1,2 cm). Inv. FB27762-2.
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479 Castron semisferic lucrat la roatã din pastã finã cenuºie,

480 Canã romanã din pastã finã cãrãmizie, cu corp sferoidal,

având marginea trasã spre interior ºi fundul inelar (Î 6,7
cm). Inv. FB-27762-3.

gât cilindric, gurã în formã de pâlnie, toartã ovalã în
secþiune cu douã caneluri longitudinale ºi fund inelar (Î
16,6 cm). Inv. FB-27762-4.

Mormântul 69.
Mormânt de incineraþie în urnã cu capac. Oasele calcinate au fost depuse într-o oalã lucratã cu mâna din
pastã grosierã, acoperitã cu fragmente din partea inferioarã a unei oale lucratã la roatã din pastã
zgrunþuroasã. Descoperit în 1955.
Rikman 1967a, p. 49, fig. 7, 1-8; Vornic 2006, p. 88-89, fig. 76, 1-8.

481-482 Douã plãci fragmentare de fier rectangulare, cu

483-484 Douã plãci de fier, una întreagã ºi alta fragmentarã, în

perforaþii circulare pe axul lung ºi nituri de fier la
colþuri, provenind de la un lacãt sau casetã (L 6,5-7,5
cm). Inv. FB-27762-5; FB-27762-6.

formã de scoabã de la un sistem de încuietoare (L
8,5-9 cm). Inv. FB-27762-7; FB-27762-8.

485 Fragment de placã de fier, probabil în formã de scoabã,

486 Cheie de fier în formã de secerã cu pedunculul lung,

de la un lacãt sau casetã (L 4 cm). Inv. FB-27762-9.

aproximativ rectangularã în secþiune (L 8,3 cm). Inv. FB27762-10.

487 Cheie fragmentarã de fier, aproximativ rectangularã în

488 Cheie de fier fragmentarã, rectangularã în secþiune, cu o

secþiune, cu capetele îndoite în pãrþi diferite (L 8 cm). Inv.
FB-27762-11.

verigã de suspensie obþinutã prin îndoirea unui capãt;
celãlalt capãt este rupt (L 8,2 cm). Inv. FB-27762-12.
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Mormântul 243.
Mormânt de înhumaþie orientat N-S, cu groapa aproximativ rectangularã (2×3 m) prevãzutã cu praguri
ºi scheletul întins pe spate cu craniul aplecat spre dreapta. Descoperit în 1955.
Rikman 1967a, p. 65, fig. 19, 4, 9-12; Vornic 2006, p. 120-121, fig. 97, 19; 98, 1-3, 7.

489 Cataramã de bronz cu veriga ovalã ºi spinul cu prag la

490 Pieptene de os cu mâner semicircular înalt, executat din

bazã (Dd 2,7×2,4 cm). Inv. FB-27762-13.

trei rânduri de plãcuþe prinse cu nituri de bronz ºi fier (Î
7,8 cm; L 6,4 cm). Inv. FB-27762-14.

491 Canã lucratã la roatã din pastã finã, cu corpul

492 Castron înalt bitronconic lucrat la roatã din pastã finã, cu

bitronconic, gura în formã de pâlnie, toartã din bandã
latã cu o ºãnþuire medianã ºi fund inelar (Î 17,8 cm). Inv.
FB-27762-15.

buza evazatã ºi fundul inelar; are pe umãr ca decor douã
linii ondulate executate în tehnica lustrului, mãrginite de
douã nervuri în relief (Î 8,4 cm). Inv. FB-27762-16.

493 Pahar lucrat la roatã din pastã finã de formã cilindricã, cu
marginea dreaptã ºi cu fundul convex; sub margine are
un prag, iar pe corp un decor ce constã din linii excizate
în formã de „N” neîntrerupte, umplute cu linii drepte ºi
oblice executate cu rotiþã dinþatã (Î 7,2 cm). Inv. FB27762-17.
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Mormântul 32.
Mormânt de incineraþie în urnã cu capac, descoperit în 1954.
494 Fibulã de bronz cu piciorul înfãºurat, având spirala

495 Fibulã de bronz cu piciorul înfãºurat, având resortul lung

resortului realizatã din douã bucãþi de sârmã (L 4,3 cm).
Inv. FB-27762-18.
Rikman 1967a, p. 46, fig. 5, 12; Vornic 2006, p. 80, fig. 69,
7.

realizat din douã segmente ºi douã corzi trecute pe sub
arc; o porþiune de resort este ruptã (L 4,6 cm). Inv. FB27762-19.
Rikman 1967a, p. 46, fig. 5, 12; Vornic 2006, p. 80, fig. 69,
4.

Mormântul 106.
Mormânt de înhumaþie orientat N-S, cu scheletul întins pe spate, descoperit în 1955.

496 Pandantiv rectangular de metal alb cu verigã de suspensie,

497 Verigã micã din sârmã de metal alb circularã în secþiune,

decoratã cu douã linii longitudinale incizate (Î 2,3 cm;
L 2,7 cm). Inv. FB-27762-21.
Rikman 1967a, p. 59, fig. 12, 2; Vornic 2006, p. 94, fig. 80,
11.

cu capetele înfãºurate (D 1,6 cm). Inv. FB-27762-22.
Rikman 1967a, p. 59, fig. 12, 3; Vornic 2006, p. 94, fig. 80,
12.

Mormântul 145.
Mormânt de înhumaþie deranjat încã din antichitate, descoperit în 1955.
Rikman 1967a, p. 82, fig. 34, 7; Vornic 2006, p. 103, fig. 87, 8-9.

498 Oalã sferoidalã lucratã la roatã din pastã zgrunþuroasã, cu
buza evazatã ºi fundul uºor concav (Î 9,5 cm). Inv. FB27762-24.
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499 Castron cu trei torþi lucrat la roatã din pastã finã cenuºie,
având marginea în formã de T, corpul bitronconic, faþete
lenticulare pe partea carenatã a corpului, torþi din bandã
latã ºi fund uºor concav (Î 54 cm). Inv. FB-27762-25.

Mormântul 284.
Mormânt de înhumaþie orientat N-S, deranjat din vechime ºi aparþinând unei fetiþe, descoperit în 1956.

500 Oalã sferoidalã lucratã la roatã din pastã zgrunþuroasã, cu

501 Oalã piriformã lucratã la roatã din pastã finã cenuºie, cu

gura amenajatã pentru capac, fundul inelar ºi linii
orizontale incizate pe umãr (Î 13,1 cm). Inv. FB-2776229.
Rikman 1967a, p. 62, fig. 15, 19; Vornic 2006, p. 127, fig.
100, 17.

diametrul maxim în jumãtatea superioarã, buza evazatã,
fundul inelar, linii oblice realizate prin lustruire ºi o
bandã de linii incizate orizontale pe umãr (Î 14,2 cm).
Inv. FB-27762-30.
Rikman 1967a, p. 62, fig. 15, 22; Vornic 2006, p. 127, fig.
100, 16.

Obiecte din morminte diverse ºi din strat.

502 Cataramã cu veriga ovalã de bronz ºi spinul cu prag la

503 Oalã înaltã lucratã cu mâna din pastã grosierã, de formã

bazã de fier (Dd 3,1×2,2 cm). Inv.nr. FB-27762-20.
Descoperitã în anul 1954 în mormântul 37.
Rikman 1967a, p. 59, fig. 12, 5; Vornic 2006, p. 81, fig.70,
1.

ovoidalã, cu marginea îndoitã spre interior (Î 18,8 cm).
Inv. FB-27762-23. Descoperitã în 1955 în mormântul
132.
Rikman 1967a, p. 59, fig. 12, 3; Vornic 2006, p. 94, fig. 80,
12.
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504 Pieptene de os lucrat din trei rânduri de plãcuþe prinse cu

505 Amuletã din scoicã marinã Murex brandaris, cu gaurã

nituri de bronz, cu mâner semicircular ºi aripi laterale
alveolate (Î 5,1 cm; L 8,2 cm). Inv. FB-27762-26.
Descoperit în 1955 în mormântul 228.
Rikman 1967a, p. 61, fig. 14, 20; Vornic 2006, p. 117, fig.
95, 3.

pentru veriga de atârnare (L 5,7 cm). Inv. FB-27762-27.
Descoperitã în 1955 în mormântul 249.
Rikman 1967a, p. 61, fig. 15, 2; Vornic 2006, p. 123, fig.
99, 2.

506 Oalã aproximativ cilindricã lucratã cu mâna din pastã

507 Colier alcãtuit din 17 mãrgele, din care 14 polifaþetate de

grosierã, cu marginea evazatã, un ºir de alveole la bazã ºi
fundul plat (Î 13,2 cm). Inv. FB-27762-28. Descoperitã
în 1955 în „cenotaful” 1.
Rikman 1967a, p. 84, fig. 35, 7; Vornic 2006, p. 141, fig.
105, 8.

carneol (L 0,8-2 cm), una poliedricã de sticlã albastrã (L
0,5 cm) ºi douã din cochilii de moluºte (L 1,2-1,4 cm).
Inv. FB-27762-31. Descoperit în 1956 în mormântul
293.
Rikman 1967a, p. 62, fig. 16, 16; Vornic 2006, p. 129, fig.
101, 18-34.

508 Amforetã lucratã la roatã din pastã finã cenuºie, cu corpul
sferoidal, gâtul cilindric, torþile rectangulare în secþiune ºi
fundul inelar (Î 17,6 cm). Inv. FB-27762-32. Descoperitã
în 1956 în mormântul 321.
Rikman 1967a, p. 63, fig. 16, 3; Vornic 2006, p. 134, fig.
103, 4.
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509 Fibulã de bronz cu portagrafa fixã ºi resortul lung realizat
din douã segmente ºi douã corzi trecute pe sub arc; are
corpul faþetat, piciorul de formã romboidalã ºi
portagrafa sudatã sub placa piciorului (L 3,6 cm). Inv.
FB-27762-33. Descoperitã în 1954 în stratul de culturã al
necropolei.
Rikman 1967a, p. 59, fig. 12, 5; Vornic 2006, p. 145, fig.
119, 5.

510 Mãrgicã sferoidalã polifaþetatã de sticlã roºie translucidã,

511 Oalã ovoidalã lucratã la roatã din pastã zgrunþuroasã, cu

având ca ornament pe fiecare faþetã un fel de steluþe
adâncite (D 0,9 cm). Inv. FB-27762-34. Descoperitã în
1954 passim în necropolã.
Vornic 2006, p. 148, fig. 115, 39.

marginea arcuitã spre interior ºi fundul plat (Î 13,2 cm).
Inv. FB-27762-35. Descoperitã în 1955 passim în
necropolã.
Rikman 1967a, p. 131, fig. 44, 3; Vornic 2006, p. 158, fig.
106, 4.

512 Mãrgicã segmentatã de sticlã verzuie translucidã, alcãtuitã

513 Fusaiolã de lut ars de formã bitronconicã cu bazele

dintr-o mãrgicã sferoidalã mare aplatizatã, având lipite la
capete câte o mãrgicã de dimensiuni mici; mãrgica mare
este decoratã pe diametrul maxim cu o linie vãluritã de
culoare galbenã, iar cele mici cu câte o linie roºie (D 2,9
cm; L 1,7 cm). Inv. FB-27762-36. Descoperitã în 1955 în
stratul de culturã al necropolei.
Rikman 1967a, p. 135, fig. 48, 13; Vornic 2006, p. 148, fig.
114, 111.

concave, ornamentatã cu caneluri radiale (D 3 cm). Inv.
FB-27762-37. Descoperitã în stratul de culturã al
necropolei.
Rikman 1967a, p. 130, fig. 43, 1; Vornic 2006, p. 151, fig.
109, 2.

102
https://biblioteca-digitala.ro

C. DESCOPERIRI APARÞINÂND CULTURII SÂNTANA DE MUREª - ÈERNJACHOV
514 Pinten de fier compus dintr-o barã semicircularã,
rectangularã în secþiune, prevãzutã pe partea convexã cu
un ghimpe conic; în partea de mijloc, corpul prezintã
douã proeminenþe verticale: una rectangularã – în partea
de sus, ºi alta ascuþitã – în partea de jos (L 7,7 cm). Inv.
FB-27762-38. Descoperit passim în necropolã.
Rikman 1967a, p. 129, fig. 42, 2; Vornic 2006, p. 153, fig.
123, 5.

515 Oalã sferoidalã lucratã cu mâna din pastã grosierã, cu

516 Ac de os ascuþit la ambele capete, perfect lustruit (L 6,2

gâtul scurt, marginea înaltã ºi evazatã, fundul concav ºi
întreaga suprafaþã exterioarã decoratã cu linii verticale
uºor incizate (Î 11,9 cm). Inv. FB-27762-39. Descoperitã
în 1956 în aºezare (parcela XI, groapa 4).
Rikman 1960, p. 320, fig. 17, 4; Vornic 2006, p. 41, fig. 27,
17.

cm). Inv. FB-27762-40. Descoperit în 1956 în stratul de
culturã al aºezãrii.
Vornic 2006, p. 46, fig. 26, 2.

(V. Vornic)

XXXIV. Valea Mãrului (jud. Galaþi, România)

În vatra localitãþii au fost descoperite de-a lungul anilor diferite fragmente ceramice ºi
vase întregi provenind din inventarul unei aºezãri ºi al unei necropole aparþinând
culturii Sântana de Mureº din sec. IV d. Hr, din care unele au ajuns în colecþiile
muzeelor de istorie din Galaþi ºi Tecuci. Douã din recipientele ajunse la Tecuci sunt
amfore romane.
Depozit MM Tecuci.
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517 Amforã romanã din pastã cãrãmizie având corpul

518 Amforã romanã din pastã gãlbuie cu nisip în compoziþie,

piriform ºi gura în formã de pâlnie, descoperitã în anul
1966. Inv. 6381.
Ineditã.

având corpul piriform, buza uºor evazatã, torþile
prevãzute cu o canelurã ºi resturi dintr-o inscripþie cu
graffiti pe umãr. Inv. 1739.
Ineditã.

(S. Þau, M. Nicu, P. Ciubotaru)

XXXV. Tecuci (jud. Galaþi, România)

Mormântul 8.
Mormânt de înhumaþie descoperit întâmplãtor în cuprinsul unei necropole de tip Sântana de Mureº din
oraºul Tecuci (Grãdina lui Tiron) în 1970, din care au fost recuperate o fibulã, un pahar de sticlã ºi cinci vase
de lut (douã vase lucrate cu mâna ºi alte trei lucrate la roatã din pastã finã cenuºie).
Depozit MM Tecuci.

519 Fibulã de argint cu semidisc ºi placã romboidalã cu

520 Pahar de sticlã verzuie cu pereþii groºi, executat prin

asimetrie coborâtã la picior, cãreia îi lipseºte teaca;
resortul ºi acul sunt de bronz (L 5,3 cm). Inv. 6356.
Popuºoi 1996, p. 144 (nr. 638), pl. XXIII, 638;
Mamalaucã 2005, p. 124 (nr. 193), fig. Cat. V. 139.

turnare ºi ºlefuire, decorat cu douã rânduri de faþete
ovale (Î 7,8 cm). Inv. 4965.
Popuºoi 1996, p. 96 (nr. 306), pl. XV, 306.

(S. Þau, M. Nicu, P. Ciubotaru)
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XXXVI. Barcea (jud. Galaþi, România)
Pe teritoriul comunei Barcea, situatã la 12 km sud de Tecuci ºi anume în grãdina de
zarzavat a fostului CAP, numit de localnici Barcea Nouã, în dreapta DN 25 TecuciGalaþi, cu prilejul instalãrii unei pompe de apã pentru grãdina de zarzavat, în
primãvara anului 1963 au fost descoperite mai multe morminte de înhumaþie. Cu
prilejul sãpãturilor începute în toamna anului 1974 ºi continuate pânã în 1984 de S.
Þau ºi M. Nicu, pe o suprafaþã de circa 2000 m2 s-au dezvelit în total 167 morminte, din
care 119 morminte de înhumaþie ºi 48 de incineraþie.
În ceea ce priveºte dispunerea mormintelor în planul necropolei, se observã cã în
sectorul de vest al necropolei apar cu preponderenþã mormintele de incineraþie, cele de
înhumaþie fiind în numãr foarte redus. Numãrul înhumaþilor se mãreºte procentual în
zona centralã ºi nordicã a necropolei, în timp ce acela al incineraþilor scade. Necropola
de la Barcea prezintã o situaþie stratigraficã simplã, fãrã nici un alt nivel de locuire în
afarã de acela din secolul IV d. Hr. Adâncimea mormintelor de incineraþie era cuprinsã
între 0,30 ºi 0,65 m. Lipsa oricãror urme de arsurã pe teritoriul necropolei presupune cã
arderea morþilor se fãcea pe ruguri speciale aflate în altã parte, de unde ulterior erau
aduse resturile cinerare pentru înmormântare. Gropile mormintelor de înhumaþie, cu
o adâncime variind între 0,90 m ºi 1,80 m, au formã aproximativ rectangularã, uneori
mai îngustã la picioare. Orientarea cea mai frecventã a mormintelor este aceea în jurul
axei N-S cu diverse abateri, capul fiind aºezat spre NNE, NE sau NNV. A doua grupã de
morminte o formeazã cele cu orientarea SSV-NNE, iar a treia grupã o constituie
mormintele cu orientarea E-V. Inventarul necropolei este foarte bogat, cuprinzând
ceramicã, obiecte de podoabã, arme ºi obiecte de sticlã, însumând un numãr de peste
1000 de piese.
Necropola de la Barcea se încadreazã în tipul necropolelor birituale de tip Sântana de
Mureº - Èernjachov din Romania. Pe baza materialului descoperit, necropola poate fi
încadratã cronologic în a doua jumãtate a sec. IV d. Hr.
Depozit MM Tecuci.

Mormântul 19.
Mormânt de înhumaþie cercetat în 1975.

521 Castron lucrat la roatã din pastã finã cenuºie, cu corpul

522 Pahar modelat cu mâna din pastã poroasã frãmântatã, cu

bitronconic carenat, pereþii subþiri ºi fundul inelar (Î 8,4
cm). Inv. 7739.
Inedit.

pietriº de culoare cenuºie, având gura largã ºi fundul
drept uºor profilat (Î 6,8 cm). Inv. 7749.
Inedit.
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Mormântul 23.
Mormânt de înhumaþie având groapa micã rectangularã (0,65x0,30 m), cu o niºã mare pe latura de est
(1,40x0,45 m), unde au fost depuse vasele cu ofrandã. Scheletul, destul de prost conservat ºi aparþinând unui
copil infans I, zãcea în poziþie întinsã pe spate.

523 Fibulã de bronz cu piciorul înfãºurat ºi resortul lung cu

524 Cataramã de bronz cu veriga micã ovalã, nu prea groasã,
având secþiunea circularã (D 1,5 cm). Inv. 8409.
Ineditã.

ºase spire laterale (Î 5 cm). Inv. 8408.
Ineditã.

525 Pieptene de os cu mâner semicircular înalt ºi douã alveole

526 Pahar de sticlã cu pereþii groºi, fundul drept, douã

laterale adânci cãtre bazã, alcãtuit din patru segmente
egale cu dinþi traforaþi drept prinse cu nouã nituri de
bronz (Î 6,5 cm). Inv. 8259.
Inedit.

caneluri înguste ºi nu prea adânci sub buzã ºi douã ºiruri
de alveole pe corp (Î 8 cm). Inv. 7722.
Inedit.

527 Castron lucrat la roatã din pastã finã cenuºie, cu fundul

528 Castron lucrat la roatã din pastã finã cenuºie, cu angobã

inelar, depus în colþul de sud-est al niºei (Î 6 cm). Înv.
7758.
Inedit.

negricioasã la interior ºi exterior, buza evazatã, uºor
îngroºatã ºi rotunjitã ºi fundul inelar (Î 5,4 cm). Inv. 7764.
Inedit.
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529 Castron cu trei torþi lucrat la roatã din pastã finã cenuºie,

530 Oalã lucratã cu mâna din pastã poroasã cu pietriº mãrunt

cu angobã negricioasã la interior ºi exterior, buza în
formã de T aproape simetric cu albiere largã deasupra, o
nervurã pronunþatã sub buzã ºi un prag coborât pe umãr,
depus alãturi de vasele descrise mai sus (Î 9,9 cm). Inv.
8035.
Inedit.

cenuºiu, cu urme de afumare la exterior, gura largã ºi
fundul drept, îngroºat ºi tãlpuit, depusã lângã castronul
cu trei torþi (Î 14,7 cm). Inv. 7736.
Ineditã.

531 Castron lucrat la roatã din pastã finã cenuºie, cu buza

532 Canã lucratã la roatã din pastã finã cenuºie, cu gura largã

evazatã, îngroºatã ºi faþetatã ºi fundul inelar, depus
alãturi de paharul de sticlã în mijlocul niºei (Î 10,5 cm).
Inv. 7740.
Inedit.

în formã de pâlnie, gâtul lung cilindric, toarta din bandã
groasã rectangularã în secþiune ºi fundul inelar, depusã în
dreptul picioarelor scheletului (Î 14,7 cm). Inv. 7768.
Ineditã.

533 Oalã lucratã cu mâna din pastã cu pietriº prost
frãmântatã, de culoare cãrãmizie-gãlbuie, cu puternice
urme de afumare în interior, depusã cu gura în jos
(acoperind probabil câþiva cãrbuni aprinºi, de unde ºi
puternica afumare interioarã) lângã cana descrisã mai
sus, în dreptul umãrului stâng (Î 16,5 cm). Inv. 7738.
Ineditã.

534 Castron în stare fragmentarã lucrat la roatã din pastã finã
cenuºie, depus lângã oala de mai sus (Î 9,3 cm).
Inedit.
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535 Pahar cilindric lucrat la roatã din pastã finã cenuºie, cu

536 Oalã lucratã cu mâna cu puternice urme de afumare la

angobã neagrã la interior ºi la exterior, gura largã ºi
fundul uºor convex, depus în stânga castronului anterior
(Î 8,9 cm). Inv. 7748.
Inedit.

interior ºi exterior, gura largã, fundul masiv, drept ºi
tãlpuit, depusã în apropierea paharului de lut lângã
peretele de nord-est al niºei (Î 14,7 cm). Inv. 7736.
Ineditã.

Mormintele 50 ºi 51.
Mormânt de înhumaþie orientat NNE-SSV, cu groapa rectangularã (0,90x2 m) ºi niºã pe partea stângã
(1,20x0,50 m). Schelet întins pe spate cu capul înclinat spre stânga ºi braþele pe lângã corp. Pe partea
dreaptã, lângã labele picioarelor s-a descoperit un craniu de copil infans I; restul scheletului de copil era
distrus; orientarea celui de al II-lea înhumat era probabil SSV-NNE.

537 Fibulã de argint cu piciorul înfãºurat, arcul cu secþiune
triunghiularã ºi uºor înãlþat, resortul alcãtuit din patru
spire ºi coarda îndoitã deasupra lui, descoperitã deasupra
scheletului, în pãmântul de umpluturã (L 5,6 cm). Inv.
7792. Ineditã.

539 Pieptene de os cu mâner semicircular aplatizat, asamblat
din patru plãcuþe cu dinþi (una este lipsã) prinse cu trei
nituri de fier, depus la nord de craniu (Î 5,2 cm). Inv.
7791. Inedit.
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538 Fibulã de argint cu semidisc ºi picior romboidal
descoperitã sub omoplatul stâng (L 6 cm). Inv. 7789.
Ineditã.

540 Cochilie Murex cu orificiu de prindere, descoperitã pe
bazin în partea dreaptã (Î 5,6 cm). Inv. 7794.
Ineditã.

C. DESCOPERIRI APARÞINÂND CULTURII SÂNTANA DE MUREª - ÈERNJACHOV
541 Brãþarã de os executatã din baza unui corn de cerb,

542 Colier alcãtuit din 139 de mãrgele descoperit în zona
cervicalã: 113 discoidale de sticlã albastrã, 15 sferoidale
de sticlã albastrã, una sferoidalã irizatã, ºase de coral (una
sferoidalã ºi cinci tubulare) ºi patru de cornalinã faþetate.
Inv. 7788. Inedit.

descoperitã între genunchi. (D 9,6 cm). Inv. 7793.
Ineditã.

543 Ac de os îngroºat la mijloc, circular în secþiune, cu ambele
capete foarte ascuþite, depus lângã o oalã cu paharul de
sticlã în ea (L 12,8 cm). Inv. 7795.
Inedit.

544 Tub pentru pãstrat ace executat din femur de pasãre,
depus lângã brãþara de os (L 4,9 cm). Inv. 7796.
Inedit.

545 Fusaiolã bitronconicã din pastã cenuºie, depusã lângã un
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546 Pahar de sticlã cu pereþii subþiri de culoare galbenverzuie, decorat cu rânduri de ove ºlefuite, depus în oalã
(Î 13,0 cm). Inv. 7755.
Inedit.

castron în niºã (D 3,2 cm). Inv. 7790.
Ineditã.
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547 Oalã lucratã la roatã din pastã finã cenuºie, cu fundul

548 Canã lucratã la roatã din pastã finã cenuºie, cu fundul

drept ºi douã caneluri înguste pe umãr, depusã în partea
de nord a niºei (Î 24,2 cm). Inv. 8430.
Ineditã.

uºor adâncit, gâtul cilindric, toarta din bandã
rectangularã în secþiune cu o canelurã longitudinalã,
depusã în niºã lângã oalã (Î 18,5 cm). Inv. 8431. Ineditã.

549 Castron lucrat la roatã din pastã finã cenuºie, depus lângã

550 Oalã lucratã la roatã din pastã zgrunþuroasã cenuºie, cu
fundul drept ºi un mic prag pe umãr; depusã lângã
castron în niºã (Î 10 cm). Inv. 8646. Ineditã.

oalã (Î 7,7 cm). Inv. 7763.
Inedit.

Mormântul 59.
Mormânt de incineraþie în urnã cu resturile umane calcinate depuse într-un pahar de lut.

551 Fibulã de argint placatã cu foiþã de aur ºi almandine de

552 Pahar lucrat la roatã din pastã finã cenuºie, cu corpul uºor

tipul cu semidisc ºi picior romboidal; acul ºi o parte din
foiþa de aur de pe picior lipsesc. Foiþa de aur are un decor
au repoussé ºi trei locaºuri în care sunt fixate almandinele
(L 6,5 cm). Inv. 7817.
M. Mamalaucã 2005, p. 125, nr. 194, fig. cat. V.194.

tronconic, fundul drept ºi decor executat cu rotiþa
încadrat de douã linii (Î 6,4 cm). Inv. 7750.
Inedit.
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Mormântul 64.
Mormânt de înhumaþie descoperit în campania de sãpãturi din 1978.

553 Canã lucratã la roatã din pastã finã negricioasã lustruitã,

554 Cataramã de bronz cu veriga ovalã, circularã în secþiune ºi

cu corp bitronconic, gât cilindric ºi fund inelar (Î 13 cm).
Inv. 7773.
Ineditã.

spinul lãþit cu prag la bazã, executatã prin turnare ºi
batere (D 4 cm). Inv. 7806.
Mamalaucã 2005, p. 124 (nr. 169), fig. Cat. V. 189.

Mormântul 66.
Mormânt de înhumaþie descoperit în 1978.

555 Castron cu trei torþi lucrat la roatã din pastã finã cenuºie,

557 Cataramã cu veriga ovalã circularã în secþiune, subþiatã în
zona de prindere a spinului ºi placã rectangularã; niturile
lipsesc (D 3 cm). Inv. 7801.
Mamalaucã 2005, p. 124, fig. Cat. V. 190.
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556 Pahar lucrat la roatã din pastã finã cenuºie-negricioasã, cu
corpul cilindric rotunjit spre fund (Î 7,1 cm). Inv. 7786.
Inedit.

cu buza în formã de T ºi fund inelar (Î 17 cm). Inv. 7775.
Inedit.
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Mormântul 82.
Mormânt de înhumaþie descoperit în 1979.

558 Canã lucratã la roatã din pastã finã cenuºie, cu corp
bitronconic carenat, fund profilat, douã torþi albiate ºi
gât cilindric înalt (Î 25 cm). Inv. 7824.
Þau, Nicu 1980, p. 375, fig. 12, 5.

559 Oalã lucratã la roatã din pastã finã cenuºie, cu corp
bitronconic ºi fund carenat (Î 15,4 cm). Inv. 8086.
Þau, Nicu 1980, p. 375, fig. 10, 6.

561 Pandantiv dintr-o scoicã Cypraea, cu inel de bronz pentru
atârnare distrus parþial de ambra topitã turnatã peste
pandantiv ºi fibulã (L 5,6 cm). Inv. 8277.
Inedit.

560 Fibulã de bronz cu piciorul înfãºurat în stare
fragmentarã, din care se pãstreazã numai arcul, iar
resortul, acul ºi portagrafa lipsesc. A fost depusã pe
ambrã (L 3,9 cm).
Ineditã.

562 Colier alcãtuit din 74 mãrgele de sticlã albastrã, din care

563 Pieptene de os cu mâner semicircular, alcãtuit din cinci

zece îngemãnate, trei sferoidale, cinci poliedrice ºi 56
discoidale. Inv. 8170.
Inedit.

plãcuþe cu dinþi prinse cu cinci nituri, din care patru de
bronz ºi unul de fier (Î 4,9 cm). Inv. 8169.
Inedit.
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564 Fusaiolã tronconicã de lut de culoare cenuºie, depusã la
picioare în partea dreaptã (Î 2,3 cm). Inv. 8171.
Ineditã.

565 Ambrã topitã ºi turnatã ritual peste ghioc, lângã tibia
stângã; deasupra a fost depusã fibula (L 11,2 cm). Inv.
8276.
Ineditã.

566 Supierã lucratã la roatã din pastã finã cenuºie, cu fund

567 Pahar lucrat la roatã din pastã finã cenuºie, cu prag sub

inelar, depusã în niºã în zona craniului (Î 15,8 cm). Inv.
8081.
Ineditã.

margine ºi fundul plat, depus în supierã (Î 5,7 cm). Inv.
7861.
Inedit.

568 Oalã lucratã la roatã din pastã finã cenuºie lustruitã, cu

569 Castron lucrat la roatã din pastã finã cenuºie, cu angobã

fund inelar ºi o canelurã la baza gâtului, depusã în niºã în
apropiere de supierã (Î 20,9 cm). Inv. 8465.
Ineditã.
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negricioasã, depus în niºã (Î 8,4 cm). Inv. 8044.
Inedit.
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570 Castron lucrat la roatã din pastã finã cenuºie, cu fund

571 Castron lucrat la roatã din pastã finã cenuºie, cu fund

inelar, spart din vechime ºi cu douã perforaþii alãturate
sub margine pentru reparaþie, depus în niºã (Î 7,4 cm).
Inv. 8056.
Inedit.

inelar, descoperit în niºã lângã vasul anterior (Î 4,7 cm).
Inv. 8073.
Inedit.

572 Castron lucrat la roatã din pastã nisipoasã, cu angobã

573 Supierã lucratã la roatã din pastã finã cenuºie, cu buza

cenuºie în interior ºi exterior ºi fund inelar, depus în niºã
alãturi de castronul anterior (Î 8 cm). Inv. 8080.
Inedit.

îngroºatã ºi fund inelar, depusã în niºã (Î 14,2 cm). Inv.
8058.
Ineditã.

574 Oalã lucratã cu mâna din pastã grosierã gãlbuie, depusã

575 Oalã lucratã cu mâna din pastã grosierã de culoare

în niºã în dreptul toracelui (Î 16,8 cm). Inv. 7887.
Inedit.

cãrãmizie la jumãtatea inferioarã ºi negricioasã în partea
superioarã, cu un decor incizat în zig-zag neuniform sub
gurã ºi fundul drept; depusã în dreptul bazinului în niºã (Î
25 cm). Inv. 7886.
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576 Oalã lucratã cu mâna din pastã grosierã de culoare
gãlbuie cu pete cenuºii, cu fundul drept, depusã în niºã
lângã oala anterioarã (Î 18,2 cm). Inv. 7873.
Nicu, Þau 1980, p. 376.

Mormântul 108.
Mormânt de înhumaþie descoperit în campania din 1980.
Þau, Nicu 1983, p. 417-418, fig. 2, 5; 3, 4; 7, 8; 8, 2; Mamalaucã 2005, p. 124 (nr. 187), fig. Cat. V. 187.

577 Ulcior roman lucrat la roatã din pastã finã roºie, cu corpul
ovoidal ºi fundul inelar (Î 31,7 cm). Inv. 8105.

urme de angobã mai deschisã ºi fund inelar (Î 34 cm).
Inv. 8153.

579 Cataramã cu veriga ovalã, subþiatã în zona de prindere a
spinului ºi placa semicircularã cu douã nituri pentru
prinderea curelei (D 3,4 cm). Inv. 8234.
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578 Ulcior roman lucrat la roatã din pastã finã cãrãmizie, cu

580 Fibulã de bronz cu piciorul înfãºurat ºi resortul lung; acul
ºi portagrafa lipsesc (L 3,6 cm). Inv. 8233.
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Mormântul 110.
Mormânt de înhumaþie descoperit în campania din 1980.
Þau, Nicu 1983, p. 418, fig. 3, 13; 8, 5.

581 Pahar modelat cu mâna din pastã grosierã cenuºieroºiaticã, cu pietricele în compoziþie, urme de ardere
secundarã ºi piciorul profilat (Î 10,8 cm). Inv. 8091.

582 Cuþit de toaletã de bronz cu ceafa uºor curbatã ºi îngustã,
executat prin batere (L 6,5 cm). Inv. 8265.

Mormântul 114.
Mormânt de înhumaþie descoperit în 1980; Þau, Nicu 1983, p. 418-419, fig. 5, 12; 8, 6.

583 Castron modelat cu mâna din pastã zgrunþuroasã cenuºie,
cu pietricele în compoziþie, angobã închisã, fund profilat
ºi trei apucãtori verticale (Î 7,4 cm). Inv. 8131.

584 Pahar conic de sticlã verzuie deschisã, cu aplicaþii de sticlã
coloratã (Î 15 cm). Inv. 8244.

Mormântul 119.
Mormânt de înhumaþie descoperit în 1981.
Þau, Nicu 1986, p. 177, fig. 4, 2; 5, 6; Popuºoi 1996, p. 71 (nr. 174), 151 (nr. 706), pl. VII, 172; XXVI, 706;
Mamalaucã 2005, fig. Cat. T. 81, 101.
585 Amforã romanã din pastã gãlbuie, cu buza îngroºatã, torþi 586 Pieptene de os cu mâner înalt în formã de clopot, alcãtuit
albiate, fund profilat, caneluri orizontale de la diametrul
din cinci plãci prinse cu douãsprezece nituri din bronz (Î
maxim spre bazã ºi graffiti Ëï ºi êå pe gât (Î 46 cm). Inv.
8,4 cm). Inv. 8260.
7929.
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Mormântul 120.
Mormânt de înhumaþie descoperit în campania din 1981.
Þau, Nicu 1986, p. 177, fig. 2, 1, 6; 5, 5; Popuºoi 1996, p. 159 (nr. 714), pl. XXX,714.

587 Canã lucratã la roatã din pastã cenuºie cu pietricele în

588 Canã lucratã la roatã din pastã friabilã finã cenuºie, cu

compoziþie, cu angobã negricioasã, corp bitronconic, gât
cilindric înalt, toartã în unghi drept ºi fund inelar (Î 13,7
cm). Inv. 7937.

angobã neagrã ºi gât cilindric înalt, descoperitã în stare
fragmentarã ºi reîntregitã (Î 29,5 cm). Inv. 7938.

589 Pinten de argint puternic oxidat (L 4,1 cm). Inv. 8263.

590 Pinten de argint executat prin turnare ºi batere, puternic
oxidat (L 4,4 cm). Inv. 8264.

Mormântul 123.
Mormânt de înhumaþie orientat NNE-SSV, cu groapa rectangularã (2x3 m; adâncimea 2,30 m) având o
treaptã pe toate cele patru laturi; la adâncimea de 2,10 m pe latura de vest a gropii a apãrut scheletul aºezat
pe o treaptã de pãmânt cruþat (0,60x2 m) înaltã de 0,20 m; la adâncimea de 2,30 m era depus inventarul.
Scheletul prost conservat se afla aºezat pe spate cu braþele de-a lungul corpului.
Þau, Nicu 1985.

591 Pieptene de os cu mâner în formã de clopot cu umeri
albiaþi, alcãtuit din patru plãcuþe cu dinþi prinse cu ºapte
nituri de bronz. Plãcile laterale ale mânerului au fost
decorate cu douã ºi respectiv trei ºãnþuiri. A fost depus
lângã paharul de sticlã, în stânga înhumatului (Î 8,7 cm).
Inv. 8188.
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592 Pahar de sticlã galben-verzuie, cu o inscripþie în limba

593 Oalã lucratã la roatã din pastã zgrunþuroasã cenuºie, cu

greacã, depus lângã genunchiul stâng (Î 14,6 cm). Inv.
8270.

pete gãlbui, depus în stânga craniului (Î 14,5 cm). Inv.
7892.

594 Oalã lucratã la roatã din pastã zgrunþuroasã cenuºie, cu

595 Oalã lucratã la roatã din pastã zgrunþuroasã cu pete

urme de angobã ºi pete gãlbui, depusã în zona craniului
(Î 16,3 cm). Inv. 8022.

roºiatice, cu douã linii adâncite pe umãr (Î 15,8 cm). Inv.
7894.

596 Canã romanã din pastã roºie depusã în stânga bazinului;

597 Canã lucratã la roatã din pastã finã cenuºie, cu fund

se pãstreazã numai partea inferioarã ºi toarta (Î 17,8 cm).
Inv. 7895.

inelar, douã nervuri în relief pe gât ºi douã caneluri
deasupra umãrului, depusã la stânga scheletului,
împreunã cu un grup de vase (Î 30,7 cm). Inv. 7899.

118
https://biblioteca-digitala.ro

C. DESCOPERIRI APARÞINÂND CULTURII SÂNTANA DE MUREª - ÈERNJACHOV
598 Castron lucrat la roatã din pastã finã cenuºie, cu fund

599 Amforetã romanã din pastã finã cãrãmizie, cu patru

inelar, depus lângã canã.
(Î 7,5 cm). Inv. 8015.

caneluri sub diametrul maxim, depusã în poziþie culcatã
(Î 39,2 cm). Inv. 8033.

600 Castron lucrat la roatã din pastã finã cenuºie, cu fund
inelar, depus lângã amforã (Î 8 cm). Inv. 7891.

Mormântul 129.
Mormânt de înhumaþie descoperit în campania din 1981.

601 Castron lucrat la roatã din pastã finã cenuºie, cu angobã
neagrã ºi fund inelar (Î 7,8 cm). Inv. 8677.
Inedit.

fund concav ºi buza uºor evazatã (Î 9,4 cm). Inv. 8017.
Nicu, Þau 1986, p. 172-179, fig. 3, 6.
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602 Pahar lucrat la roatã din pastã finã cenuºie lustruitã, cu

C. DESCOPERIRI APARÞINÂND CULTURII SÂNTANA DE MUREª - ÈERNJACHOV
603 Fibulã de bronz cu piciorul înfãºurat (L 6,5 cm). Inv.

604 Cataramã de bronz cu veriga ovalã, circularã în secþiune,

8255.
Popuºoi 1996, p. 143 (nr. 634), pl. XXV, 634; Mamalaucã
2005, p. 195 (nr. 125), fig. Cat. V. 196.

subþiatã în zona de prindere a plãcii, cu spin lãþit ºi îndoit
peste verigã; placã de formã dreptunghiularã cu patru
gãuri de prindere de curea ºi patru nituri de argint (unul
lipseºte); între nituri s-a executat o ºãnþuire în care au fost
încrustate foiþe de argint, din care s-au pãstrat numai pe
douã laturi. Executatã prin turnare (D 4,5 cm). Inv. 8257.
Mamalaucã 2005, p. 124 (nr. 185), fig. Cat. V. 185.

605 Colier alcãtuit din 43 mãrgele de chihlimbar, os, sticlã
(albastrã, verzuie, bleu puternic irizatã, neagrã, albã,
aurie), agat fumuriu ºi coral, un pandantiv cãldãruºã de
fier puternic oxidat (lipseºte toarta), pandantiv de argint
(ca o casetã cu sticlã albastrã ºi inel de prindere),
pandantiv Cypraea cu perforare pentru atârnare, verigã de
sârmã de bronz cu douã mãrgele de sticlã aurie, o verigã
de sârmã de bronz cu trei mãrgele de sticlã (douã aurii ºi
una de coral), o verigã de sârmã de bronz cu mãrgicã de
chihlimbar discoidalã ºi o verigã de sârmã de argint.

606 Fibulã de bronz cu piciorul înfãºurat executatã prin
turnare ºi batere (L 6,1 cm). Inv. 8256.
Popuºoi 1996, p. 144 (nr. 637), pl. XXV, 637; Mamalaucã
2005, p. 195 (nr. 196), fig. Cat. V. 195.

Mormântul 130.
Mormânt de înhumaþie descoperit în anul 1981.

607 Ceaºcã tronconicã modelatã cu mâna din pastã grosierã
cenuºie-negricioasã, cu urme de ardere secundarã (Î 5,7
cm). Inv. 8025.
Þau, Nicu 1986, p. 172, fig. 1, 6.
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608 Fibulã de bronz cu placã romboidalã la piciorul înfãºurat,
executatã prin turnare (L 4,4 cm). Inv. 8499.
Mamalaucã 2005, p. 125 (nr. 203), fig. Cat. V. 203.
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Mormântul 131.
Mormânt de înhumaþie descoperit în campania din 1981.

609 Oalã lucratã la roatã din pastã zgrunþuroasã cenuºie, cu

610 Fibulã de bronz cu piciorul înfãºurat lucratã dintr-o
bandã uºor concavã (L 3,9 cm). Inv. 8500.
Mamalaucã 2005, p. 125 (nr. 200), fig. Cat. V. 200.

pietricele în compoziþie, buza evazatã ºi fundul uºor
profilat (Î 17,1 cm). Inv. 7900.
Ineditã.

611 Fibulã de bronz cu piciorul înfãºurat ºi arcul lucrat dintro bandã uºor concavã (L 4 cm). Inv. 8501.
Mamalaucã 2005, p. 125, fig. Cat. V. 201.

Mormântul 136.
Mormânt de înhumaþie descoperit în campania din 1982.

612 Amforã romanã ºtampilatã din pastã roºie cu ceramicã

613 Castron lucrat la roatã din pastã finã cenuºie, cu pietricele

pisatã ºi urme de angobã gãlbuie pe toatã suprafaþa, cu
caneluri în spiralã terminatã în partea de jos cu o
amprentã de monedã. Inv. 7956.
Ineditã.

în compoziþie ºi urme de angobã, picior profilat ºi buza
evazatã (Î 14,5 cm). Inv. 7953.
Popuºoi 1996, p. 86 (nr. 255).
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Mormântul 139.
Mormânt de înhumaþie orientat NNE-SSV, cu groapa rectangularã (1,42/1,56x2,84m; adâncimea 1,68 m),
mai largã cãtre sud. Groapa a fost placatã cu dulapi de jur împrejur pe o înãlþime de 0,50 m pe verticalã, iar în
cele patru colþuri s-a observat urmele unor dulapi groºi. Pe fundul gropii, sub bazin ºi de asemenea în capãtul
de sud al ei s-au observat urme de lemn, care avea culoare neagrã. Scheletul, aparþinând unui copil cu oasele
puternic deteriorate, zãcea pe partea stângã, cu picioarele îndoite de la genunchi (poziþie chircitã), mâna
stângã sub craniu ºi dreapta adusã lângã maxilarul inferior.

614 Pandantiv de argint puternic oxidat, alcãtuit din douã plãci
circulare lipite cu o verigã de prindere (L 1,5 cm). Inv.
8286.

615 Mãrgicã discoidalã de chihlimbar, descoperitã lângã
craniu (D 1,7 cm). Inv. 8287.

616 Placã, posibil închizãtoare de casetã, depusã lângã primul

618 Zar cuboedric de os (5:2; 4:3; 6:1), descoperit la sud de al
doilea grup de vase (1x1x1 cm). Inv. 8266.

619 Zar cuboedric de os, fãrã marcaj corect al feþelor;
descoperit alãturi de celãlalt zar (1x1x1 cm). Inv. 8267.
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617 Cuþit de fier puternic oxidat, cu ceafa uºor curbatã,
descoperit lângã ofrandã la nord de craniu (L 15,5 cm).
Inv. 8224.

grup de vase (L 4,5 cm). Inv. 8288.
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620 Douãzeci ºi ºapte calculi de sticlã de formã semisfericã,
din care ºase de culoare albã ºi 21 de culoare neagrã. Inv.
8268.

621 Silex descoperit în partea de est al celui de-al doilea grup
de vase, lângã peretele gropii (L 3,5 cm).

622 Oalã lucratã la roatã din pastã zgrunþuroasã, depusã în

623 Castron lucrat la roatã din pastã finã cenuºie, cu angobã ºi

colþul de nord-est al gropii, în primul grup de vase (Î 8,7
cm). Inv. 7985.

fund inelar, depus lângã oala cu numãr de inventar 7985
(Î 4,6 cm). Inv. 7981.

624 Canã lucratã la roatã din pastã cenuºie nisipoasã, cu o

625 Pahar lucrat la roatã din pastã finã cenuºie, cu angobã

toartã în bandã latã, fund inelar, un prag sub margine ºi
un brâu la baza gâtului, depus lângã vasul anterior (Î 7,4
cm). Inv. 7971.

negricioasã, cu picior profilat ºi un brâu în relief, depus
lângã vasul anterior (Î 7,1 cm). Inv. 7972.
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626 Castron lucrat la roatã din pastã finã cenuºie, cu urme de

627 Oalã sferoidalã aplatizatã lucratã la roatã din pastã finã

angobã ºi fund inelar, depus lângã paharul de mai sus (Î
7,7 cm). Inv. 7982.

cenuºie, cu prag la baza gâtului ºi fund alveolat, depusã
în castronul cu nr. Inv. 7982 (Î 6,2 cm). Inv. 7974.

628 Canã lucratã la roatã din pastã finã cenuºie, cu brâu în

629 Castron lucrat la roatã din pastã finã cenuºie, cu fund

relief deasupra umãrului ºi fund inelar (Î 10,4 cm). Inv.
7975.

profilat ºi drept, depus peste ofranda de pasãre în zona
bazinului (Î 4,6 cm). Inv. 7976.

630 Castron cu trei torþi lucrat la roatã din pastã finã cenuºie,

631 Castron lucrat la roatã din pastã finã cenuºie, cu fund

cu buza în formã de T ºi fund inelar (Î 12,2 cm). Inv.
7979.

inelar, depus sub castronul cu trei torþi (Î 6,5 cm). Inv.
7983.
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632 Castron lucrat la roatã din pastã finã cenuºie, cu angobã

633 Oalã sferoidalã aplatizatã lucratã la roatã din pastã finã

neagrã ºi fund inelar, depus în castronul cu trei torþi (Î 2,8
cm). Inv. 7980.

cenuºie, cu fund inelar, depusã lângã castronul cu trei
torþi (Î 9,4 cm). Inv. 7970.

634 Canã romanã lucratã la roatã din pastã finã cenuºie-

635 Oalã lucratã la roatã din pastã zgrunþuroasã cenuºie, cu

gãlbuie, cu angobã mai închisã, gura trilobatã ºi fund
inelar; depusã lângã castronul cu trei torþi (Î 13,2 cm).
Inv. 7973.

multe pietricele, depusã lângã castronul cu ofrandã de
pasãre (Î 13,2 cm). Inv. 7977.

636 Oalã lucratã la roatã din pastã zgrunþuroasã cenuºie, fund

637 Canã lucratã la roatã din pastã finã cenuºie, cu gura în

drept profilat, aflat lângã o strachinã (Î 12,9 m). Inv.
7978.

formã de pâlnie ºi decor alcãtuit din brâie în relief ºi linii
oblice realizate cu rotiþa, depusã culcat pe dulapul de
lemn de la picioare (Î 31 cm). Inv. 7984.
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Mormântul 144.
Mormânt de înhumaþie descoperit în campania din 1982.

638 Canã romanã lucratã la roatã din pastã cu nisip cãrãmizie,

639 Canã lucratã la roatã din pastã finã cenuºie, cu corp

cu corpul sferoidal, gura trilobatã ºi fund inelar (Î 18,6
cm). Inv. 7995.
Ineditã.

bitronconic, gât tronconic ºi fund concav. Cana a fost
spartã din antichitate ºi pentru restaurarea ei s-au
executat trei gãuri la baza gâtului ºi sub diametrul maxim
(Î 13,6 cm). Inv. 7998.
Ineditã.

640 Oalã sferoidalã lucratã la roatã din pastã finã cenuºie
(Î 17,1 cm). Inv. 7993.
Ineditã.

Mormântul 148.
Mormânt de înhumaþie descoperit în campania din 1982.

641 Ulcior roman din pastã roºie-gãlbuie, cu urme de angobã
roºie, cu corpul piriform, gura în formã de pâlnie ºi fund
inelar (Î 22,7 cm). Inv. 8247.
Popuºoi 1996, p. 98 (nr. 319).
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642 Fibulã de argint cu piciorul înfãºurat, executatã prin
turnare ºi batere (L 3,8 cm). Inv. 8541.
Mamalaucã 2005, p. 125, fig. Cat. V. 198.

C. DESCOPERIRI APARÞINÂND CULTURII SÂNTANA DE MUREª - ÈERNJACHOV
643 Fibulã de argint cu piciorul înfãºurat executatã prin

644 Cuþitaº de toaletã de bronz cu mâner de prindere (L 5,5
cm). Inv. 8544.
Mamalaucã 2005, p. 78 (nr. 100).

turnare ºi batere (L 3,6 cm). Inv. 8542.
Mamalaucã 2005, p. 125, fig. Cat. V. 199.

Piese din diverse morminte.

645 Cataramã de argint cu veriga ovalã, circularã în secþiune,

646 Castron cu trei torþi lucrat la roatã din pastã zgrunþuroasã

uºor subþiatã în zona de prindere a spinului; placa de
prindere este circularã, cu trei gãuri din care douã cu
nituri din argint (D 6 cm). Inv. 8251. Face parte din
inventarul mormântului 12 descoperit în 1974.
Popuºoi 1996, p. 126 (nr. 542), pl. XX, 542; Mamalaucã
2005, p. 124 (nr. 184), fig. Cat. V. 184.

cenuºie, cu pietricele în compoziþie, având corp bitronconic ºi fund inelar (Î 14,5 cm). Inv. 7770. Face parte din
inventarul mormântului 67 descoperit în 1978.
Inedit.

647 Colier alcãtuit din 99 mãrgele, din care una tubularã de

648 Pieptene de os cu douã rânduri de dinþi asamblat cu patru

chihlimbar, douã inelare lipite de sticlã albastrã ºi restul
discoidale de sticlã albastrã. Inv. 8157. Face parte din
inventarul mormântului 72 descoperit în 1978.
Mamalaucã 2005, p. 88 (nr. 187), fig. Cat. P. 187.

nituri de fier din care s-au pãstrat douã (L 9,8 cm). Inv.
8258. Din inventarul mormântului 73 descoperit în 1978.
Popuºoi 1996, p. 158 (nr. 708), pl. XXVIII, 708;
Mamalaucã 2005, p. 101 (nr. 83), Cat. T. 83.
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649 Pandantiv prismatic de os cu gaurã de prindere (Î 4,4 cm).

650 Pahar tronconic din pastã finã cenuºie, cu fund concav ºi

Inv. 8432. Din inventarul mormântului 74 descoperit în
1979.
Mamalaucã 2005, p. 189 (nr. 192), fig. Cat. P. 192.

decor executat cu rotiþa (Î 7 cm). Inv. 7851. Face parte
din inventarul mormântului 80 descoperit în 1978.
Popuºoi 1996, p, 93 (nr. 293), pl. XIV, 293; Nicu, Þau
1980, p. 375, fig. 11, 6.

651 Pahar modelat cu mâna din pastã zgrunþuroasã cenuºie

652 Ulcior lucrat la roatã din pastã finã cenuºie, cu fund inelar

cu nisip în compoziþie. Inv. 8085. Din inventarul
mormântului 85 descoperit în 1979.
Nicu, Þau 1980, p. 376, fig. 7, 4.

(Î 11,2 cm). Inv. 8246.
Din inventarul mormântului 87 descoperit în 1979.
Nicu, Þau 1980, p. 377, fig. 13/1; Popuºoi 1996, p. 98 (nr.
318), pl. XIII, 318.

653 Pieptene cu mâner triunghiular decupat în interior, alcãtuit

654 Castron lucrat la roatã din pastã finã cenuºie, cu faþete

din ºase plãcuþe cu dinþi (rupþi) prinse în douã plãci cu
ºapte nituri (Î 5,4 cm). Inv. 8467. Din inventarul
mormântului 89 descoperit în 1980.
Nicu, Þau 1980, p. 377, fig. 5, 1; Mamalaucã 2005, p. 101
(nr. 85), fig. Cat. T. 85.

ovale pe umãr. (Î 8,9 cm). Inv. 8048. Face parte din
inventarul mormântului 91 descoperit în 1979.
Nicu, Þau 1980, p. 378, p. fig. 9, 12.
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655 Scoicã marinã specia Murex cu orificiul de prindere (L 5,9

656 Colier alcãtuit din ºase mãrgele, din care una tubularã de
coral, trei de cornalinã ºi douã poliedrice de sticlã
albastrã. Inv. 8175. Din inventarul mormântului 96
descoperit în 1979.
Nicu, Þau 1980, p. 379, fig. 6, 2; Mamalaucã 2005, p. 88
(nr. 188), fig. Cat. V. 188.

cm). Inv. 8478.
Din inventarul mormântului 95 descoperit în 1979.
Mamalaucã 2005, p. 89 (nr. 190).

657 Cataramã de argint cu veriga ovalã, placã dreptunghiularã

658 Cataramã de fier puternic oxidatã, cu veriga ovalã ºi placa

de prindere ºi patru nituri; spin cu prag înalt la bazã, lãþit
ºi îndoit dupã verigã (D 3,4 cm). Inv. 8269. Din
inventarul mormântului 97 descoperit în 1979.
Nicu, Þau 1980, pp. 379, fig. 3, 1; Popuºoi 1996, p. 127
(nr. 546), pl XX, 546; Mamalaucã 2005, p. 123 (nr. 182),
fig. Cat. V. 182.

de prindere de formã rectangularã, cu patru nituri (D 5,4
cm). Inv. 8481. Din inventarul mormântului 99
descoperit în 1980.
Þau, Nicu 1983, p. 415, fig. 3, 3; Mamalaucã 2005, p. 124
(nr. 188), fig. Cat. V. 188.

659 Pieptene de os cu mâner semicircular aplatizat cu umeri

660 Pieptene de os cu douã rânduri de dinþi asamblat cu patru

albiaþi, alcãtuit din cinci plãcuþe cu dinþi prinse cu opt
nituri de bronz (Î 6 cm). Inv. 8240. Din inventarul
mormântului 101 descoperit în 1980.
Þau, Nicu 1983, p. 416, fig. 1, 2; Mamalaucã 2005, p. 84
(nr. 101), fig. Cat. V. 101.

nituri de fier din care s-au pãstrat douã (L 9,8 cm). Inv.
8258. Din inventarul mormântului 73 descoperit în 1978.
Popuºoi 1996, p. 158 (nr. 708), pl. XXVIII, 708;
Mamalaucã 2005, p. 101 (nr. 83), Cat. T. 83.
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661 Pieptene de os alcãtuit din ºase plãcuþe cu dinþi prinse cu
douã plãci ºi cu ºase nituri de fier (Î 6 cm). Inv. 8262. Din
inventarul mormântului 107 descoperit în 1980.
Þau, Nicu 1983, p. 417, fig. 1, 3; Popuºoi 1996, p. 158 (nr.
707), pl. XXVII, 707); Mamalaucã 2005, p. 100 (nr. 80),
fig. Cat. V. 80.

662 Colier alcãtuit din 199 mãrgele, din care 143 discoidale,
trei poliedrice, una inelarã, una ovoidalã ºi una
bitronconicã de sticlã albastrã, trei de sticlã galbenã, 42
tubulare de coral ºi cinci poliedrice de cornalinã. Inv.
8272. Din inventarul mormântului 116 descoperit în
1981.
Popuºoi 1996, p. 132 (nr. 575), pl. XXIII, 575;
Mamalaucã 2005, p. 88 (nr. 184), fig. Cat. P. 184.

663 Cataramã de argint executatã prin turnare cu verigã ovalã,

664 Fibulã de bronz cu piciorul înfãºurat executatã prin

placã de prindere cu patru nituri de argint ºi spin cu prag
înalt la bazã (D 3,2 cm). Inv. 8250. Din inventarul
mormântului 121 descoperit în 1981.
Þau, Nicu 1983, p. 177, fig. 5, 8; Popuºoi 1996, p. 127 (nr.
544), pl. XX, 544; Mamalaucã 2005, p. 124 (nr. 183), fig.
Cat. V. 183.

turnare ºi batere (L 4,5 cm). Inv. 8254. Din inventarul
mormântului 127 descoperit în 1981.
Popuºoi 1996, p. 143 (nr. 635), pl. XXXIV, 635;
Mamalaucã 2005, p. 125 (nr. 197), fig. Cat. V. 197.
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665 Scoicã marinã Murex cu verigã de bronz pentru atârnare

666 Castron lucrat la roatã din pastã finã cenuºie, cu urme de

(L 5,4 cm). Inv. 7949. Din inventarul mormântului 133
descoperit în 1981.
Mamalaucã 2005, p. 89 (nr. 191).

angobã, fund inelar ºi faþete lenticulare în zona
diametrului maxim (Î 7,8 cm). Inv. 7950. Din inventarul
mormântului 134 descoperit în 1982.
Popuºoi 1996, pl. X, 256.

667 Ceaºcã tronconicã modelatã cu mâna din pastã poroasã

668 Oalã sferoidalã lucratã la roatã din pastã finã cenuºie cu

cenuºie, cu pete gãlbui de la arderea secundarã ºi fund
profilat cu amprente de degete (Î 8 cm). Inv. 8249. Din
inventarul mormântului 146 descoperit în 1983.
Popuºoi 1996, p. 110, pl. XXXI, 380.

pietricele, cu fund profilat ºi semne de ardere secundarã
pe corp (Î 19,3 cm). Inv. 8559. Din inventarul mormântului 153 descoperit în 1983.
Ineditã.

669 Oalã sferoidalã lucratã la roatã din pastã zgrunþuroasã

670 Canã lucratã la roatã din pastã finã cenuºie, cu corp

cenuºie (Î 19,3 cm). Inv. 8569. Din inventarul
mormântului 157 descoperit în 1984.
Ineditã.

bitronconic ºi fund inelar (Î 12,3 cm). Inv. 8593. Din
inventarul mormântului 164 descoperit în 1984.
Ineditã.
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