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- Abstract - 

 
During the last 50 years several research expeditions were conducted 

along the Călmăţui River pointing out the vast number of places bearing traces 
of the prehistoric inhabitants. Intrusive researches were carried out so far in 15 
settlements (13 in the second half of the 20th century, two in the last two 
years), some with extraordinary results. Part of the discoveries have been 
published in the form of excavation reports, some have remained unknown. 

The artefacts presented here are the result of the 1957 survey made by I. 
T. Dragomir in the Chalcolithic settlement from Largu. A 30 x 2 metres trench 
was executed during this survey, in order to observe the stratigraphic 
sequence. Few Chalcolithic features were revealed during the excavation of the 
1-1.20 m archaeological deposit. The results of the survey were briefly 
published. 

The current paper presents the main typological characteristics of the 
ceramic inventory unearthed in 1957. The ceramic assemblage is rather small 
(compared with similar Chalcolithic settlements) and the degree of 
fragmentation is high (usually one shard per vessel). The pottery types that 
have been identified bear good analogies both south of the Calmăţui valley (in 
the Gumelniţa cultural environment) and north of it (in the Precucuteni and 
Cucuteni environments). 

 
Keywords: Calcolithic, Călmăţui Valley, Buzău County, pottery, Gumelniţa 

culture, Stoicani-Aldeni cultural aspect. 
 

 
 

                                                        
 Muzeul Județean de Istorie Buzău (daniel.garvan@gmail.com). 


 Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galați (adrian.adamescu1979@gmail.com). 

mailto:daniel.garvan@gmail.com


  DANUBIUS XXXVI 44 

Valea Călmăţuiului constituie o zonă intens cercetată din punct de vedere 

arheologic, mai ales în a doua jumătate a sec. al XX-lea. Au fost realizate săpături la 

scară mai mică sau mai mare în 13 situri neo-eneolitice. Fiind împărţită între două 

unităţi administrative – regiunile Ploieşti şi Galaţi până în 1968, iar din acest an între 

judeţele Buzău şi Brăila – cercetările au cunoscut o evoluţie diferită atât din punct de 

vedere al continuităţii cât şi a valorificării ştiinţifice. Pentru cursul inferior 

(corespunzător judeţului Brăila) cercetările în siturile neo-eneolitice au beneficiat de 

oarecare continuitate: Lişcoteanca-Satnoieni (1967)
1
, Lişcoteanca-Moş Filon (1971-

1980, 1981-1986)
2
; Lişcoteanca-Movila din Baltă (1975-1978)

3
, Cireşu (1976-

1977)
4
; Lişcoteanca-Movila Olarului (1976-1980)

5
, Însurăţei-Popina I (1995-2005)

6
, 

Însurăţei-Popina II (2002-2005)
7
. 

Pe cursul superior au fost cercetate situri la Largu (1957)
8
, Sudiţi-Movila 

Bălaia (1964, 1970-1973)
9
, Sudiţi-Purcăreaţă (1970)

10
, Gherăseni-Grindul 

Cremenea (1961, 1965, 1989-2008)
11

, Moisica (1978)
12

 şi Pietrosu-La Arman (1998-

                                                        
1 I.T. Dragomir, Contribuţii la cunoaşterea aspectului cultural Stoicani-Aldeni (Săpăturile 

de la Lişcoteanca, judeţul Brăila şi Băneasa, judeţul Galaţi), „Danubius”, II-III, pp. 43-80. 
2 N. Harţuche, Locuinţa bordei din aşezarea Boian de la Lişcoteanca „Moş Filon”, „Istros”, 

II-III, 1983, pp. 7-27; S. Pandrea, V. Sîrbu, M. Mirea, Aşezări gumelniţene de pe Valea 

Călmăţuiului, „Istros”, VIII, 1997, p. 37. 
3 N. Harţuche, Preliminarii la repertoriul arheologic al judeţului Brăila, „Istros”, I, 1980, p. 

325; Idem, Cronica descoperirilor arheologice din judeţul Brăila în perioada 1968-1978, 
„Istros”, I, 1980, p. 363. 
4 V. Sîrbu, Cercetările arheologice de la Cireşu (jud. Brăila). Aşezarea Gumelniţa şi 

descoperirile postneolitice, „Istros”, I, 1980, pp. 19-31. 
5 N. Harţuche, Cercetările arheologice de la Lişcoteanca, I. Aşezarea Movila Olarului 

(1970-1976), „Istros”, V, 1987, pp. 7-90; 
6 S. Pandrea, V. Sîrbu, M. Neagu, Cercetări arheologice în aşezarea gumelniţeană de la 

Însurăţei – Popina I, judeţul Brăila. Campaniile 1995-1999, „Istros”, IX, pp. 145-169; S. 

Pandrea, V. Stoian, M. Vernescu, C. Croitoru, Însurăţei, jud. Brăila. Punct: Popina I, 

Popina II, „CCAR, campania 2005, 2006”, pp. 200-204. 
7 S. Pandrea, M. Vernescu, V. Stoian, C. Croitoru, Cercetările arheologice din aşezarea 

Gumelniţa A1 de la Însurăţei – Popina II (2002-2005), „Istros”, XV, 2009, pp. 291-317. 
8 I.T. Dragomir, Săpăturile arheologice de la Largu, „MCA”, VI, 1959, pp. 499-503. 
9 V. Teodorescu, Date preliminare privind cultura cu ceramică liniară din teritoriul de la 

sud de Carpaţi al României, „SCIVA”, 17, 2, 1966, pp. 223-233 
10 Rezultatele cercetărilor sunt inedite. 
11 Gh. Diaconu, Despre descoperirile arheologice de la Gherăseni-Buzău, Studii şi cercetări de 

istorie buzoiană, pp. 7-13. Materialele eneolitice din ultima etapă a săpăturilor sunt inedite, cu 

excepţia unui complex funerar: E.M. Constantinescu, L. Grigoraş, Cercetările arheologice de la 

Gherăseni-Grindul Cremenea (campaniile 2002-2003), „Mousaios”, IX, 2004, pp. 9-14. 
12 Rezultate inedite. 
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2008, 2013)
13

. Aşa cum se poate observa, unele dintre săpăturile din acest sector de 

vale au rămas inedite, puţine dintre materialele descoperite găsindu-şi loc în cadrul 

unor studii
14

 sau a unor lucrări de sinteză
15

. 

Demararea în anul 2017 a unui proiect de cercetare având ca temă neo-

eneoliticul pe valea Călmăţuiului ne-a determinat să realizăm în prima fază o 

evaluarea a materialelor existente în depozitele muzeale, iar în paralel cu aceasta, 

realizarea de noi cercetări de suprafaţă şi mici sondaje pentru verificarea stării de 

conservare a siturilor şi a stratigrafiei. În acest context, până în prezent, au fost 

introduse în circuitul ştiinţific materiale eneolitice de la Smeeni-Movila Mare
16

 şi de 

la Gherăseni-Grindul Cremenea ( campaniile dintre anii 1961-1965
17

). Totodată, au 

fost realizate sondaje în siturile de la Gherăseni-Movila Cremenea
18

 şi Lipia-Movila 

Drumul Oilor
19

. În paralele au fost realizate cercetări de suprafaţă pe raza comunelor 

Smeeni (2017), Ţinteşti (2018) şi C. A. Rosetti (2018), rezultatele fiind în curs de 

publicare. 

În rândurile ce urmează ne vom opri atenţia asupra lotului ceramic ce 

provine din aşezarea eneolitică de pe popina de la Largu, sondată de I.T. Dragomir 

în anul 1957. 

 

Satul Largu se află pe malul drept al râului Călmăţui, la cca. 30 km sud-est 

de municipiul Buzău, la limita nordică a Bărăganului Central. Această subunitate a 

                                                        
13 E.-M. Constantinescu, C. Dinu, G. Stăicuţ, D. Garvăn, Cercetările preventive de la 
Pietrosu-Costeşti – La Arman. Campania 2013, „Mousaios”, XXI, pp. 121-150 (cu 

bibliografia) 
14

 L. Grigoraş, E. Paveleţ, Catalogul statuetelor antropomorfe eneolitice depozitate în 

Muzeul Judeţean Buzău, „Mousaios”, VIII, 2003, pp. 9-35; E. Paveleţ, L. Grigoraş, 

Catalogul pintaderelor din colecţia de arheologie a Muzeului Judeţean Buzău, „Mousaios”, 

XI, 2006, pp. 35-47; A. Frînculeasa, Noi informaţii privind cercetările arheologice de la 

Sudiţi, com. Gherăseni, jud. Buzău. Descoperiri din epoca neo-eneolitică, „Mousaios”, XV, 

2010, pp. 23-54. 
15 A. Frînculeasa, Epoca neolitică în nordul Munteniei, Ploieşti, 2010; L. Grigoraş, E. 

Paveleţ, Ceramica Stoicani-Aldeni. Studiu de caz: tell-ul de la Aldeni, com. Cernăteşti, jud. 

Buzău, Buzău, 2013. 
16 A. Frînculeasa, A. Simalcsik, B. Preda, D. Garvăn, Smeeni-Movila Mare. Monografia unui 

sit arheologic regăsit, Buzău, 2017, pp. 37-39. 
17

 D. Garvăn, A. Simalcsik, A. Frînculeasa, Complexe arheologice preistorice cercetate la 

Gherăseni-Grindul Cremenea (jud. Buzău) la mijlocul secolului al XX-lea, „Buletinul Muzeului 

Judeţean Teleorman”, 10, 2018, pp. 279-301 
18 D. Garvăn, R. Munteanu, C. Dinu, A. Frînculeasa, C. Haită, Gherăseni, com. Gherăseni, 

jud. Buzău. Punct: Movila Cremenea, „CCAR, campania 2017”, Bucureşti, 2018, pp. 35-36. 
19 Inedit. Cercetare realizată în cursul anului 2018 de către un colectiv compus din D. 

Garvăn, R. Munteanu, C. Dinu, A. Frînculeasa. 
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Câmpiei Bărăganului are o înclinare generală către nord şi se prezintă un relief plat, 

presărat cu numeroase crovuri. Versantul nordic – terasa Călmăţuiului – este abrupt 

şi este acoperit de numeroase dune de nisip
20

. În sectorul corespunzător localităţii 

Largu, valea Călmăţuiului are o lăţime de cca. 3 km, este plată şi străbătută de 

numeroase cursuri de apă vechi (Pl. 1/1). Din loc în loc apar grinduri sau martori de 

eroziune, unii dintre aceştia depăşind 10 m înălţime. 

Situl din care provine materialul ceramic ce face obiectul studiului nostru 

este situat pe un martor de eroziune ce se găseşte la cca. 400 m nord-est de actuala 

margine a satului, într-un meandru al Călmăţuiului (Pl. 1). Popina are orientare 

nord-vest – sud-est, lungimea de 150 m, o lăţime maximă de 65 m, iar înălţimea de 

cca. 8 m. Spre capătul de nord-vest este mai lată şi mai înaltă. Astăzi pantele sunt 

afectate de numeroase intervenţii recente (Pl. 2/2; 3/1), mai ales spre capătul de 

nord-vest al popinei, unde se observă urmele unei excavaţii cu dimensiunile de 30 x 

15 metri, care coboară până spre baza înălţimii, în sterilul arheologic (Pl. 3/2-3).  

 

Istoricul cercetărilor 

 

Primele cercetări în zonă au fost efectuate de către I.T. Dragomir în anul 

1953, ocazie cu care au fost semnalate şapte puncte cu materiale arheologice - şase 

fiind identificate pe terasa Călmăţuiului şi unul în luncă, amplasat pe martorul de 

eroziune
21

. Acesta din urmă a fost sondat în luna octombrie a anului 1957
22

. 

Sondajul a fost realizat pe capătul de nord-vest şi a constat într-un şanţ lung de 30 

m, lat de 2 m, iar adâncimea medie atinsă a fost de 1-1,20 m, doar în zona gropilor 

coborând până la -2,10 m
23

. 

Referitor la ceramica descoperită, autorul realizează o clasificare după tipul 

de pastă, („ceramica grosolană”, „ceramica bună” şi „ceramica de calitate 

superioară”) şi prezintă principalele tipurile de vase realizate din fiecare categorie de 

pastă
24

, remarcând în final că materialul ceramic îşi găseşte analogii atât în mediul 

Gumelniţa cât şi în cel Ariuşd-Protocucuteni
25

. 

                                                        
20 Al. Roşu, Geografia fizică a României, 1973, p. 412. 
21

 I. T. Dragomir, Cercetări arheologice pe valea Călmăţuiului (reg. Galaţi), „MCA”, III, 

1957, pp. 300-310. 
22 Conf. jurnalului de şantier. 
23 I.T. Dragomir, Săpăturile arheologice de la Largu (r. Filimon Sîrbu, reg. Galaţi), „MCA”, 

VI, 1959, pp. 499-503. 
24 Ibidem, p. 501. 
25 Ibidem, p. 503. 
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Dimensiunile reduse ale săpăturii au făcut să rezulte un lot ceramic puţin 

numeros şi cu un grad ridicat de fragmentare. Astfel, din ansamblul cuprinzând sub 

300 de fragmente ceramice (cel mai probabil, selectat în momentul săpăturii) a putut 

fi identificat un număr minim de 70 de recipiente. Aşa se explică şi slaba 

reprezentare a ceramicii din acest sit în ilustraţia care însoţeşte monografia 

aspectului cultural Stoicani-Aldeni care include un singur vas rezultat din aceste 

săpături
26

. Pe baza trăsăturilor ceramicii, autorul cercetărilor încadrează aşezarea de 

aici în etapa a II-a de evoluţie a aspectului Stoicani-Aldeni, conform propriei 

scheme de evoluţie
27

. 

În cele ce urmează prezentăm principalele trăsături ale recipientelor 

ceramice rezultate din sondajul efectuat în 1957. Realizarea unui astfel de demers o 

considerăm necesară, deoarece odată cu acumularea de informaţii referitoare la 

comportamentul comunităţilor de pe valea Călmăţuiului în eneolitic se pot identifica 

afinităţile, deosebirile şi poate chiar apartenenţa acestor comunităţi la una dintre 

ariile culturale ce se întâlnesc în această zonă: Gumelniţa şi Stoicani-Aldeni. 

 

Ceramica - forme şi decoruri 

 

Deoarece în timpul cercetărilor nu au fost surprinse detalii stratigrafice, iar 

materialul din cele două gropi eneolitice
28

 nu a putut fi identificat pe baza marcajelor 

sau a registrului de inventar, lotul ceramic va fi prezentat unitar.  

Vasele de provizii au fost modelate din pastă grosieră, iar fragmentele provin 

de la forme tronconice cu pereţii arcuiţi sau drepţi, cu buza dreaptă, neevidenţiată. 

Nu se pot face aprecieri asupra dimensiunilor. Suprafaţa vaselor a fost acoperită în 

cea mai mare parte cu barbotină (Pl. 4/1, 4, 10). Unele prezintă o bandă lustruită sub 

buză (Pl. 4/2, 6-7). Dintre tipurile de decor întâlnite amintim brâiele crestate (Pl. 

4/7-8), proeminenţe (Pl. 4/6, 11), nervuri dispuse oblic sau vertical (Pl. 4/9-11). 

Străchinile reprezintă tipul ceramic cel mai numeros. Modelate din pastă 

semifină şi mai rar fină, acestea au, în general, diametre cuprinse între 20 şi 30 cm. 

Au fost identificate forme tronconice, cu pereţii drepţi sau uşor arcuiţi şi buza 

rotunjită (Pl. 5/1-2, 4), uneori îngroşată la interior (Pl. 5/3), cu umărul rotunjit şi 

buza răsfrântă spre interior (Pl. 5/5-7; Pl. 6/1-2) sau umărul ascuţit (Pl. 6/5-f, i, j). 

                                                        
26 Idem, Eneoliticul din sud-estul României. Aspectul cultural Stoicani-Aldeni, Bucureşti, 

1983, pl. 22/9. 
27 Ibidem, p. 23. 
28 I.T. Dragomir, Săpăturile arheologice de la Largu (r. Filimon Sîrbu, reg. Galaţi), „MCA”, 

VI, 1959, p. 501. 
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Unele exemplare au toarte amplasate sub diametrul maxim (Pl. 6/1, 7). Un exemplar 

de dimensiuni mai mici (D=12 cm) are fundul concav şi „umbo” în interior (Pl. 5/1). 

Puţine exemplare păstrează decor. Un fragment păstrează urme de pictură cu 

roşu la exterior aplicat înainte de ardere (Pl. 6/7) sau alb aplicat înainte de ardere la 

interior (Pl. 12/2). 

Castroanele au fost modelate atât din pastă grosieră cât şi semifină. 

Recipientele incluse în această categorie au formă bitronconică, buza dreaptă sau uşor 

evazată (Pl. 7/1, 3-4), uneori îngroşată (Pl. 7/2), umărul ascuţit sau uşor rotunjit (Pl. 

7/1, 3, 6, 10) sau carenat (Pl. 7/8, 9). Diametrul la gură variază între 16 şi 25 cm. 

Decorurile întâlnite constau în alveole (Pl. 7/1, 7) şi linie incizată (Pl. 7/9), 

pictură cu roşu aplicat după ardere (Pl. 7/10) sau cu linii albe dispuse orizontal şi 

oblic la partea superioară (Pl. 7/5). 

Cupele au forme asemănătoare castroanelor, diferenţa constituind-o 

dimensiunile. Dacă recipientele din categoria de mai sus se înscriu în categoria 

formelor medii, cupele sunt în general mai mici (diametrul gurii de max. 15 cm), iar 

raportul dintre diametrul maxim şi înălţime este aproximativ egal. Au fost realizate 

din pastă fină, arse uniform, prezentând nuanţe cenuşii sau brune. Au formă 

bitronconică cu diametrul maxim în zona mediană sau în treimea superioară (Pl. 8/1-

3, 5) şi buza uşor evazată (Pl. 8/1-4). 

Decorurile, mult mai prezente decât în cazul străchinilor şi al castroanelor, 

constau în alveole, incizii, caneluri şi pictură cu alb (Pl. 8/5-10), întotdeauna acestea 

fiind asociate - canelură-alveole (Pl. 8/4), pictură-alveole (Pl. 8/5), incizii-alveole 

(Pl. 8/6-7), caneluri-incizie (Pl. 8/9). 

Atât pasta cât şi formele şi decorurile trădează o puternică tradiţie 

precucuteniană. 

Bolurile cu corpul semisferic au fost modelate din pastă grosieră (Pl. 9). Se 

individualizează două tipuri: formele simple, cu buza neevidenţiată şi formele cu gât 

scurt. Au pereţii arcuiţi şi acoperiţi cu barbotină, uneori peste acesta apar nervuri 

verticale şi pastile (Pl. 9/3). Singura zonă neacoperită de barbotină este cea de sub 

buză (Pl. 9/1-3, 5-7). 

Vasele bitronconice sunt reprezentate prin două forme (Pl. 10/1-2), ambele 

modelate din pastă semifină, de culoare cărămizie şi bine finisate. Unul singur 

prezintă decor (Pl. 10/1) ce constă în caneluri orizontale deasupra diametrului 

maxim, iar sub buză are un prag
29

. 

                                                        
29 Este singurul vas de la Largu publicat (I.T. Dragomir, Eneoliticul din sud-estul României. 

Aspectul cultural Stoicani-Aldeni, Bucureşti, 1983, pl. 22/9). 
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Vasul piriform este documentat printr-un singur recipient, din care s-a 

păstrat doar un fragment de la bază. A fost modelat din pastă intermediară, are 

fundul plat, iar partea inferioară a fost decorată cu linii incizate verticale (Pl. 10/3). 

Suporturile sunt prezente prin două exemplare, unul scund, de tip colac (Pl. 

10/4) şi unul tronconic, înalt (reconstituit grafic), din care s-au păstrat două 

fragmente (Pl. 10/5). Ambele au fost modelate din pastă semifină. Cel înalt are 

marginea superioară lăţită, decorată cu crestături şi baza evazată. La partea 

superioară a fost decorat cu caneluri orizontale, iar pe restul corpului cu linii incizate 

paralele, dispuse oblic. 

Cele două fragmente considerate de autorul săpăturilor de tradiţie mai veche 

(Boian) ce „provin de la cutii suport, de formă paralelipipedică”
 30

 sunt fragmente 

din mese altar (Pl. 11) specifice aceluiaşi orizont Stoicani-Aldeni. Modelate din 

pastă semifină, arse uniform, având culoare brună, acestea au fost decorate cu linii 

incizate sau mici alveole la partea superioară. 

Alte tipuri cu frecvenţă scăzută în materialul ceramic de la Largu sunt 

capacele, documentate prin două exemplare. Primul face parte din categoria 

formelor joase, modelat din pastă semifină, cu peretele uşor arcuit şi are diametrul 

de 16 cm (Pl. 10/6). Al doilea constă într-un disc (păstrat fragmentar) modelat din 

pastă semifină, finisat şi cu marginea rotunjită. Reziduurile carbonizate de pe una 

dintre feţe sugerează utilizarea cea mai probabilă a piesei în relaţie cu prepararea 

hranei (Pl. 10/8; 12/1). 

Vas miniatural, fragmentar, are formă paralelipipedică, cu două perforaţii la 

capăt (Pl. 10/7). 

În privinţa decorurilor remarcăm gradul redus de reprezentare a 

ornamentelor realizate prin pictură. Pe lângă castroanele menţionate anterior (Pl. 

7/5, 10) alte fragmente, dificil de încadrat tipologic, sunt decorate în aceeaşi 

manieră: unul cu bandă verticală pictată cu roşu înainte de ardere delimitată de linii 

incizate (Pl. 12/3), cel de-al doilea, pictat la interior, cu linii albe pe fond roşu (Pl. 

12/4). 

Până în prezent ceramica eneolitică de pe valea Călmăţuiului este puţin 

cunoscută. Chiar dacă dimensiunile săpăturii de la Largu şi cantitatea de ceramică 

rezultată au fost reduse, se poate observa o diversitate tipologică destul de variată. 

Se disting aici o serie de elemente gumelniţene, nelipsind însă nici cele 

precucuteniene şi cucuteniene - asociere ce caracterizează repertoriul ceramic 

                                                        
30 I.T. Dragomir, Săpăturile arheologice de la Largu (r. Filimon Sîrbu, reg. Galaţi), „MCA”, 

VI, 1959, p. 501, fig. 4/1-2. 
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propriu comunităţilor umane din nord-estul Munteniei şi sudul Moldovei.
31

 în cea 

de-a doua jumătate a mileniului V a. Chr. 

                                                        
31 I.T. Dragomir, Eneoliticul din sud-estul României. Aspectul cultural Stoicani-Aldeni, 

Bucureşti, 1983; E. Paveleţ, Ceramica Stoicani-Aldeni din aşezările de la Mălăieştii de Jos 

(jud. Prahova) şi Coţatcu (jud. Buzău), Ploieşti, 2010; A. Frînculeasa, Seciu-judeţul 

Prahova. Un sit din epoca neo-eneolitică în nordul Moldovei, Bucureşti, 2011; Idem, 

Tradiţii şi contacte culturale în nordul Munteniei în epoca eneolitică: despre siturile de la 

Mălăieştii de Jos (jud. Prahova), Seciu (jud. Prahova) şi Coţatcu (jud. Buzău), „Buletinul 

Muzeului Judeţean Teleorman”, 4, 2012, pp. 133-165; L. Grigoraş, E. Paveleţ, Ceramica 

Stoicani-Aldeni. Studiu de caz: tell-ul de la Aldeni, com. Cernăteşti, jud. Buzău, Buzău, 

2013. 
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Planşa 1. Amplasarea sitului de la Largu: 1. după planurile directoare de tragere; 2. 

după hărţile sovietice 1:50000. 

Plate 1. The location of the Chalcolithic site from Largu: 1. on the military maps; 2. 

on the soviet maps 1:50000. 
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Planşa 2. Popina de la Largu: 1-2. vedere satelitară (sursa: Google Earth). 

Plate 2. The mound from Largu: 1-2. satellite image (source: Google Earth). 
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Planşa 3. Popina de la Largu. 1. Vedere dinspre sud-est; 2. Vedere dinspre vest; 3. 

Detaliu cu şanţul ce taie popina. 

Plate 3. The mound from Largu: 1. view from the south-east; 2. western view; 3. 

detail of the trench crossing the mound. 
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Planşa 4.Fragmente ceramice provenind de la vase modelate din pastă grosieră. 

Plate 4. Coarse ware. 
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Planşa 5. Tipuri de străchini. 

Plate 5. Dishes. 
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Planşa 6. Străchini (1-4, 6-7) şi diferite buze de străchini (5). 

Plate 6. Dishes (1-4, 6-7) and dishes’ margins (5). 
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Planşa 7. Tipuri de castroane. 

Plate 7. Types of bowls. 
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Planşa 8. Cupe. 

Plate 8. Cups. 
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Planşa 9. Boluri. 

Plate 9. Small bowls. 
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Planşa 10. Diferite forme ceramice. 1. 1-2. Vase bitronconice; 3. Vas piriform; 4-5. 

Vase suport; 6, 8. Capace; 7. Vas miniatural. 

Plate 10. Various ceramic types. 1. 1-2. Frustum-cone vessels; 3. Pear-shaped 

vessel; 4-5. Standing vessels; 6, 8. Lids; 7. Miniature vessel. 
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Planşa 11. Fragmente de mese altar. 

Plate 11. Cult related recipients. 
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Planşa 12. 1. Capac cu urme de utilizare; 2-10. Diferite tipuri de decoruri. 

Plate 12. 1. Fragment of a lid with use-related traces (carbonisation); 2-10. Various 

types of ornaments. 


