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Abstract: This article analyses a series of pendants made of burnt clay being a special 

category of artefacts from the tell-settlement of Vităneşti. Starting with the burnt clay pendants, found 
within both Gumelniţa and Cucuteni cultures, other pendants made of different materials, including 
bone or metals (gold, silver, copper), are also discussed. The pendants made of clay may represent 
cheap imitations of those made of metals, which supports the existence of a hierarchical society. 
Discovered in settlements, necropolises, and sometimes associated with other artefacts in deposits, 
these pendants suggest the existence of complex relations and behaviours in Eneolithic society. To 
date there has been little research on correlations of this kind between different artefacts. . 

Rezumat: Prezentul studiu analizează o categorie aparte de materiale arheologice 
descoperite în aşezarea de tip tell de la Vităneşti, respectiv o serie de pandantive din lut ars. Pornind 
de la pandantivele din lut ars, întâlnite atât în aria culturii Gumelniţa cât şi Cucuteni, sunt luate în 
discuţie şi alte pandantive cu formă şi decor asemănătoare, lucrate din alte materiale, cum ar fi os sau 
metal (aur, argint, cupru). Pandantivele lucrate din lut ar putea reprezenta imitaţii ieftine ale celor din 
metal, fiind în acest sens o dovadă a unei societăţii ierarhizate. Descoperite în aşezări, în necropole, 
uneori asociate cu alte artefacte în tezaure sau depozite, aceste pandantive dovedesc existenţa unor 
relaţii şi comportamente complexe într-o societate eneolitică prea puţin cercetată sub aspectul 
corelaţiilor dintre diverse artefacte. 
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Introducere 
Cercetările arheologice din aşezările de tip tell aparţinând culturii Gumelniţa au scos la 

lumină o cantitate impresionantă de artefacte. Dintre acestea, se remarcă o gamă variată de podoabe, 
între care o serie de pandantive din lut ars. 

Acestea nu au făcut, decât cu puţine excepţii, obiectul preocupărilor specialiştilor, rămânând astfel 
în umbra pandantivelor mai spectaculoase din aur, argint, cupru, scoică sau os. Recent a fost valorificat în 
publicaţii şi un lot de pandantive gumelniţene din lut ars provenind din colecţii muzeale (Ilie 2011). 

Prezentul studiu are ca punct de plecare o categorie aparte de materiale arheologice 
descoperite în aşezarea de tip tell de la Vităneşti ‘Măgurice’, jud. Teleorman, respectiv o serie de 16 
pandantive din lut ars. Aşezarea de la Vităneşti este deosebit de bogată în materiale arheologice, până 
în prezent fiind inventariate peste 11.000 artefacte din ceramică, piatră, silex, os, corn, cupru şi aur. 
Pornind de la pandantivele din lut, întâlnite atât în aria culturii Gumelniţa cât şi Cucuteni, sunt luate în 
discuţie şi alte pandantive cu formă şi decor asemănătoare, lucrate din alte materiale, cum ar fi colţi 
de mistreţ şi metale - cupru, argint şi aur. 

 
Contextul de descoperire al pieselor 
Situl de la Vităneşti se află în Valea Teleormanului, la cca. 10 km de oraşul Alexandria. 

Aşezarea de tip tell Vităneşti ‘Măgurice’ are o formă relativ rotundă, cu diametrele la partea superioară 
de 40-45 m, la partea inferioară de 90-95 m şi o înălţime de circa 6 m (Planşa I.1). Aşezarea aparţine 
culturii Gumelniţa, fiind datată în a doua jumătate a mileniului 5 BC. Cercetările arheologice au scos la 
lumină ultima secvenţă de locuire aparţinând fazei Gumelniţa B1. O suprafaţă de control stratigrafic 
plasată în marginea de est a tellului a atins şi o parte a nivelului Gumelniţa A2 (Andreescu, Mirea şi 
Apope 2003; Andreescu şi Mirea 2008). 

Pandantivele din lut ars descoperite la Vităneşti provin din niveluri de locuire aparţinând atât 
fazei B1 cât şi fazei A2, în număr aproape egal. Acestea nu au un context de descoperire special, fiind 
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găsite în nivelul cultural respectiv. Se remarcă însă faptul că cele trei pandantive de dimensiuni mai 
mari provin toate din nivelul Gumelniţa A2. 

 
Tipologie 
Lotul de piese prezentat cuprinde 16 pandantive şi o figurină cu pandantiv la gât. 

Pandantivele pot fi grupate în două tipuri în funcţie de forma, secţiunea şi dimensiunea lor. Astfel, 
majoritatea au o formă circulară cu secţiunea conică, în timp ce doar două piese sunt bombate [cat. 7, 
12]. O piesă de mari dimensiuni are partea superioară aplatizată [cat. 9], fiind  posibil să reprezinte şi 
un mic vas, dar existenţa găurilor de prindere ne-au determinat să o includem în acest lot. 
Pandantivele au dimensiuni cuprinse între 1,5-7,6 cm, din care doar trei [cat. 8-10] au dimensiuni mai 
mari (5-7,6 cm), restul fiind de dimensiuni mici, respectiv între 1,5-3,5 cm. Toate piesele au câte două 
găuri de prindere. 

Al doilea tip este format din piesele făcute din benzi plate din lut cu o formă probabil 
semicirculară (piesele sunt fragmentare), care au fost numite şi ‘pandantive-colier’ (Ilie 2011: 119). 
Acestea au între 4-5 cm, dar având în vedere faptul că sunt păstrate fragmentar, dimensiunile lor ca 
piese întregi erau mai mari. O singură piesă are două perforaţii la extremitatea păstrată, în timp ce 
restul au câte una. 

O parte din piesele analizate au un decor format din incizii şi puncte. Unul din pandantivele 
mari [cat. 10] este decorat cu linii incizate adânc, dispuse aleatoriu pe toată suprafaţa piesei. Un altul 
[cat. 12] are un decor format din paranteze incizate, amintind de decorul de pe vasele gumelniţene. O 
piesă conică este decorată cu mici impresiuni circulare dispuse aleatoriu [cat. 11], în timp ce alta este 
decorată cu şiruri de puncte adâncite, umplute cu pastă albă, dispuse cumva radial [cat. 13]. Un decor 
deosebit întâlnim pe pandantivul ce are pe margine un şir de puncte uşor adâncite [cat. 2], iar sub 
cele două găuri pentru suspendare se află un rând de cinci puncte adâncite. Trei dintre ‘pandantivele-
colier’ [cat. 15-17] sunt decorate cu puncte sau linii incizate dispuse în şiruri, în timp ce unul singur nu 
este decorat [cat. 14]. 

 
Mod de utilizare 
Piesele de formă circulară au fost interpretate ca pandantive care se purtau la gât, fiind 

susţinute probabil de un fir care trecea prin cele două orificii de la partea superioară. O dovadă în 
acest sens este o statuetă descoperită la Vităneşti [cat.1] care are modelat la baza gâtului un 
asemenea pandantiv, decorat cu puncte adâncite pe margini (Andreescu 2002: pl.19/1). 

Purtarea acestui tip de piese mai degrabă ca pandantive suspendate prin cele două perforaţii 
este susţinută şi de alţi cercetători, fără a exclude însă folosirea lor şi la împodobirea îmbrăcămintei, 
aplicate sau cusute pe veşminte (Berciu 1961: 478).  

În aria culturii Cucuteni acest tip de pandantiv, numit discoidal sau disc ornamental, se 
întâlneşte figurat pe o serie de statuete, cum ar fi cele de la Dobârceni, Drăguşeni, Frumuşica şi 
Fedeleşeni (Ţurcanu 2008: fig. 10/1-4). Discurile conice puteau fi folosite şi ca mici paftale sau simple 
podoabe decorative aplicate sau cusute pe veşminte (Dumitrescu 1954: 459-60). 

Reprezentări de pandantive asemănătoare de formă circulară (nu neapărat conică) la gâtul 
figurinelor se întâlnesc de asemenea şi în aria culturii Vinča (Gimbutas 2007: fig. 16, 97 şi 212). 

În ceea ce priveşte ‘pandantivele-colier’ există păreri conform cărora, unele piese 
asemănătoare ca formă, păstrate tot fragmentar, ar putea reprezenta brăţări (Dumitrescu 1954: 459, 
fig. 44/2, 3). Prezenţa găurilor de la capete, cel puţin în cazul pieselor descoperite la Vităneşti, 
presupune suspendarea sau prinderea lor, astfel că propunem încadrarea lor în categoria 
pandantivelor. 

 
Analogii 
Pandantivele circulare din lut ars sunt descoperiri relativ frecvente în aşezările de tip tell 

aparţinând culturii Gumelniţa. 
Multe dintre acestea sunt nedecorate, cum sunt cele descoperite la Gumelniţa-Olteniţa 

(Dumitrescu 1925: fig. 29/7), Căscioarele (Dumitrescu 1965: 39) şi Brăiliţa (Harţuche şi Anastasiu 
1976: cat. nr. 233-235), dar există şi câteva piese care au un decor asemănător cu cele descoperite la 
Vităneşti. Astfel, la Tangâru au fost descoperite trei pandantive (Berciu 1961: 475-78), din care două 
sunt decorate cu puncte adâncite dispuse aleatoriu sau într-un fel de cercuri concentrice (Berciu 1961: 
fig. 240/2,4), iar a treia piesă este decorată cu un şir de puncte mari pe marginea discului (Berciu 
1961: fig. 240/3), fiind analogia cea mai apropiată cu pandantivul de la gâtul figurinei de la Vităneşti 
(Planşa I.2,3). Un decor asemănător, cu un şir de puncte adâncite dispuse pe margine întâlnim şi pe 
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pandantivele descoperite la Morteni (Ilie 2011: fig. II/2) şi Vidra (Rosetti 1934: pl. III/4). Un alt tip de 
decor este realizat din puncte adâncite dispuse în cercuri concentrice, cum sunt pandantivele 
descoperite la Petru Rareş (Berciu 1961: fig. 272/2) şi Sultana (Isăcescu 1984: fig. 5/3). Într-un alt 
caz, punctele adâncite sunt dispuse în mod aleatoriu, cum este cazul pandantivului de la Mălăieşti 
(Comşa şi Georgescu 1983: fig. 5/3). Un decor interesant se întâlneşte pe o piesă descoperită la 
Geangoieşti, cu un decor din puncte adâncite care pare să figureze o spirală (Ilie 2011: fig. II/1). 

Alte pandantive şi fragmente de pandantive circulare au fost descoperite în aşezarea de la 
Pietrele (Hansen et al. 2007: 68, fig. 69). O piesă fragmentară este decorată pe margine cu puncte 
adâncite, iar sub găurile de prindere are un şir de puncte, fiind cea mai apropiată analogie pentru o 
piesă de la Vităneşti [cat. 2]. 

Astfel de piese au fost descoperite şi în aşezările gumelniţene de la sudul Dunării. Spre 
exemplu, la Ruse au fost descoperite cinci pandantive de acest tip, dintre care doar două decorate cu 
puncte adâncite pe margine sau pe corpul piesei (Georgiev şi Angelov 1957: fig. 57). 

Un fapt interesant este descoperirea în aria culturilor Precucuteni - Cucuteni a unor 
pandantive circulare din lut ars asemănătoare cu cele gumelniţene. În aşezarea de la Hăbăşeşti au 
fost găsite 17 astfel de piese, întregi sau fragmentare, decorate, cu o excepţie, cu şiruri de puncte pe 
margine şi mai rar cu mai multe şiruri de puncte concentrice (Dumitrescu 1954: 59-63, fig. 45). De 
remarcat faptul că două pandantive au urme de pictură. Precizăm că au fost luate în considerare ca 
analogii doar acele piese care au câte două găuri de prindere, întrucât la Hăbăşeşti au fost descoperite 
şi alte piese conice fără găuri, a căror utilitate este greu de precizat. Pandantive circulare au fost 
descoperite şi în aşezările de la Târpeşti (Marinescu-Bîlcu 1981: fig. 198/17-19) şi Drăguşeni 
(Marinescu-Bîlcu şi Bolomey 2000: fig. 178/2, 10; 179/14, 16, 26, 27), acestea fiind decorate cu 
puncte pe marginea pieselor. 

O descoperire interesantă provine din aşezarea de la Izvoare, unde într-un nivel pre-
cucutenian a fost găsit un pandantiv/ amuletă din craniu de animal, lustruit pe partea exterioară 
(Vulpe 1957: 260; fig. 267/1). 

În ceea ce priveşte ‘pandantivele-colier’, acestea sunt considerate, cu titlu de ipoteză, un tip 
nou de podoabe, reprezentând poate chiar un aspect regional în arealul gumelniţean din zona Neajlov-
Dâmboviţa (Ilie 2011: 123). Din zona menţionată mai sus provin 10 astfel de piese, descoperite în 
aşezările de la Morteni, Geangoieşti, Corbii Mari şi Ioneşti-Palade (Ilie 2011: fig. VI-VIII). Aceste piese 
reprezintă cele mai apropiate analogii pentru cele patru fragmente descoperite la Vităneşti. Acest tip 
de pandantiv este cunoscut şi în aria culturii Cucuteni, trei astfel de fragmente fiind descoperite în 
aşezarea de la Hăbăşeşti (Dumitrescu 1954: fig. 44/4, 6, 7). 

 
Discuţii 
Cercetările arheologice au relevat faptul că obiectele de podoabă din epoca neo-eneolitică 

erau confecţionate dintr-o varietate de materiale, precum lut ars, os, scoică, cupru, argint, aur. 
Pandantivele de tipul celor descoperite la Vităneşti erau lucrate şi din alte materiale în afară de lut ars. 
Spre exemplu, în necropola gumelniţeană de la Vărăşti s-a găsit un pandantiv de tipul disc convex din 
aur, dar spre deosebire de cele din lut acesta are o mică prelungire trapezoidală în zona căreia au fost 
făcute găurile de prindere (Comşa 1995: 91, fig. 36/1). 

O situaţie cu totul specială o întâlnim în cultura Cucuteni unde au fost descoperite 
pandantive circulare cu secţiune conică lucrate din metal, cupru sau aur. Piesele făceau parte din 
componenţa unor depozite sau tezaure. 

Astfel, în aşezarea de la Hăbăşeşti, s-a descoperit un pandantiv din cupru (D=9,4 cm), ce 
făcea parte dintr-un depozit de podoabe (Dumitrescu 1954: fig. 41/1, 42). Pandantivul este decorat cu 
puncte, în tehnica au repoussé, dispuse pe o parte din marginea piesei; decorul urma cel mai probabil 
conturul piesei, însă aceasta este degradată pe margine (Planşa II.1). Deasupra găurilor de prindere are 
un şir de puncte realizate în aceeaşi tehnică, decor ce aminteşte de pandantivul de la Vităneşti [cat.2]. 

Deosebit de interesant este tezaurul de la Brad (Ursachi 2012: fig. 26-27), provenind tot din 
mediul cucutenian, din compoziţia căruia fac parte şi două pandantive convexe lucrate din foiţă de aur 
(Planşa II.2). O primă piesă, cu diametrul de 4,6-4,8 cm, este prevăzută cu două găuri de prindere. 
Interesant este faptul că piesa a fost decorată iniţial pe margine cu puncte, dar ulterior a fost 
decupată de-a lungul benzii decorative. Cea de-a doua piesă, cu diametrul de 5,9-6,3 cm, cu două 
găuri de prindere, este decorată pe margine cu puncte realizate în tehnica au repoussé. 

Decorul acestui pandantiv se aseamănă cu cel al piesei din cupru, dar fără şirul de puncte de 
deasupra găurilor de prindere. Observăm de asemenea şi faptul că unul din pandantivele de la Brad şi 
cel de la Hăbăşeşti au vârful conic deteriorat (perforat), poate ca urmare a utilizării îndelungate ca 
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obiecte de prestigiu, sau doar ca rezultat al condiţiilor de depozitare şi conservare de-a lungul timpului. 
O altă descoperire interesantă provine din Ucraina, unde, în regiunea Ternopil, a fost 

descoperit un depozit din piese de cupru, printre care şi un pandantiv convex decorat in tehnica au 
repoussé (Dergačev 2016: 182, Pl. VII/1). Piesa, aflată în stare fragmentară, era de dimensiuni foarte 
mari (D = 17,5 x 14 cm) şi poate reprezenta şi un alt tip de podoabă, poate o pafta sau aplică. 

Tehnica de decorare au repoussé a fost folosită şi pentru decorarea unor pandantive 
discoidale din cupru care fac parte din depozitul pre-cucutenian de la Cărbuna, Republica Moldova 
(Dergačev 1998: fig. 11/40; 12). 

Remarcăm tehnica de decorare deosebită, au repoussé, prezentă la aceste pandantive. Un 
alt fapt interesant este acela că în cadrul culturii Cucuteni au fost descoperite pandantive circular 
convexe din lut decorate în aceeaşi tehnică, cu un şir de mici impresiuni executate pe spatele piesei, 
dinspre interior spre exterior (Planşa II.3). Astfel de pandantive au fost descoperite la Hăbăşeşti 
(Dumitrescu 1954: fig. 45/1, 2) şi Drăguşeni (Marinescu-Bîlcu şi Bolomey 2000: fig. 178/2,10; fig. 
179/14, 16, 26, 27). Această tehnică nu este întâlnită în mediul gumelniţean, unde pandantivele au pe 
margine un şir de puncte adâncite. 

Asemănarea de forme şi decor a pandantivelor din lut ars, cupru şi aur ridică o serie de 
întrebări. Astfel, putem vorbi oare despre imitarea unor podoabe de metal în materiale mai accesibile 
şi mai uşor de prelucrat, cum este lutul? Dacă avem în vedere faptul că tipul de pandantive aduse în 
discuţie este mult mai bine reprezentat în lut ars decât în metale preţioase, atunci putem vedea micile 
pandantive din lut ca replici ale celor din cupru sau aur. De altfel, Vl. Dumitrescu nota faptul că 
pandantivul mare din cupru de la Hăbăşeşti era un fel de prototip pentru cele mai mici din lut 
(Dumitrescu 1954: 446). 

Problema în discuţie este însă mai complexă şi ar trebui analizate în primul rând contextele 
arheologice în care apar astfel de obiecte. Pandantivele din lut, mult mai numeroase, se găsesc în 
general în aşezări fără a avea un context special, în tip ce cele din cupru sau aur apar asociate cu alte 
tipuri de podoabe în depozite/ tezaure sau morminte. Având în vedere faptul că acelaşi tip de decor 
apare pe piese din lut ars, cupru şi aur, doar pe margine, este posibil să fi existat un model care era 
reprodus pe materiale diferite, mai accesibile sau mai puţin accesibile, care erau distribuite în diferite 
contexte în funcţie de valoarea lor. Cele mai interesante piese în acest sens sunt pandantivele 
cucuteniene din lut ars decorate în tehnica au repoussé, caracteristică pentru obiectele realizate din 
metal. Acestea ar putea reprezenta o etapă intermediară în procesul de imitare a obiectelor din 
metale, trecându-se apoi la un mod de decorare specific pentru lut, cu puncte adâncite realizate pe 
faţa piesei, aşa cum este pandantivul de la Vităneşti. 

În ceea ce priveşte ‘pandantivele-colier’ din lut ars, deşi acestea s-au păstrat doar în formă 
fragmentară, remarcăm faptul că forma lor semilunară este asemănătoare cu cea pieselor din colţi de 
mistreţ. Spre exemplu, la Vităneşti s-au descoperit pandantive din colţi de mistreţ perforate la capete 
(Planşa II.4). Astfel de podoabe sunt prezente în aşezări şi morminte eneolitice. O descoperire cu totul 
deosebită, provenind dintr-un context funerar, a fost făcută la Giurgiuleşti (cultura Suvorovo-
Novodanilovka, 4500-4300 BC). De aici provin două pandantive din colţi de mistreţ (L=12 cm, 
respectiv 16,6 cm), dintre care unul decorat cu mici mărgele din cupru (Bicbaev 2010: fig. 10/7); 
(Planşa II.5). Având în vedere forma specifică, nu este exclus ca ‘pandantivele-colier’ să reprezinte 
replici ale celor fabricate din colţi de mistreţ. Pandantivele de formă semilunară erau făcute şi din aur, 
cum este cel provenind din tezaurul de la Balaci (Leahu 1992: fig. 2/3) (Planşa II.6) sau cele patru de 
mici dimensiuni din mormântul M1 de la Varna (Eluère 1989: cat. nr. 155). 

O descoperire deosebit de interesantă a fost făcută la sudul Dunării, unde, printre alte obiecte 
de podoabă din argint şi electrum din tezaurul de la Panayot Hitovo (Planşa II.7), s-au găsit şi 12 
pandantive semilunare care formau probabil o podoabă de tip pectoral (Popescu 2015: fig. 2, 3, 7). 
Contextul arheologic nu este cunoscut, astfel că tezaurul a fost atribuit iniţial sfârşitului epocii bronzului 
(Konova 2003: 111), dar pe baza analogiilor tipologice a fost reîncadrat în eneolitic (Popescu 2013: 76). 
Foarte interesant este faptul că aceste piese ar putea reprezenta transpunerea în argint a podoabelor 
din colţi de mistreţ. Ca şi în cazul pandantivelor circulare convexe este posibil ca pandantivele-colier din 
lut ars să reprezinte imitaţii ieftine, din lut, a celor mult mai preţioase din metal. 

 

*  *  * 
 

Analiza într-un context cultural mai larg a unor aparent simple piese din lut poate releva 
aspecte inedite ale societăţii gumelniţene în particular şi eneolitice în general. Descoperirile 
arheologice au scos la lumină o serie de pandantive din lut, de diferite forme şi mărimi, cele mai multe 
decorate. Unele piese sunt bine lucrate, în timp ce altele sunt neglijent modelate şi decorate. În 
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general sunt de dimensiuni mici, dar sunt şi piese cu dimensiuni relativ mari. Au fost descoperite în 
aşezări, fără a avea un context special, în general în nivelul arheologic. 

Surprinzătoare este descoperirea unor piese asemănătoare lucrate în metal: cupru, aur, argint. 
Şi mai interesant este faptul că aceste piese au fost descoperite în mediul cucutenian, unde piesele din 
aur sunt foarte rare, spre deosebire de mediul gumelniţean în care piesele din aur sunt numeroase. 

Demn de remarcat este faptul că piese din aur şi argint au fost descoperite în cadrul unor 
tezaure sau în morminte (cazul pandantivelor-colier), ceea ce le conferă statutul de bunuri de valoare 
şi prestigiu. 

Existenţa acestor piese poate reflecta şi ierarhizarea societăţii eneolitice, simplele pandantive 
din lut aparţinând unor membri obişnuiţi (ierarhizaţi şi ei în funcţie de calitatea pieselor). Pandantivele 
din cupru, aur şi argint aparţineau evident unor indivizi cu o poziţie specială în societate, piesele fiind 
incluse în inventarele funerare sau tezaurizate. 

Mai rămâne de descifrat semnificaţia acestui tip de podoabe. Nu ştim dacă forma şi decorul  
semnifică ceva sau reprezintă doar o ‘modă’ între obiectele de podoabă. Existenţa unor forme şi 
elemente de decor asemănătoare par a sugera existenţa unor tipare răspândite pe spaţii largi, în 
cadrul a două mari civilizaţii eneolitice, Gumelniţa şi Cucuteni. 

Pentru pandantivele-colier putem întrevedea o semnificaţie mai specială. Dacă avem în 
vedere existenţa unor piese din colţi de mistreţ, am putea acorda acestor pandantive o semnificaţie 
legată de abilităţile indivizilor care le purtau (fie că e vorba de vânătoare sau poate de activităţi 
războinice). 

Analiza pandantivele din lut demonstrează existenţa unor relaţii şi comportamente complexe 
într-o societate eneolitică prea puţin cercetată sub aspectul corelaţiilor dintre diverselor artefacte 
descoperite pe spaţii şi paliere cronologice mari. 
 
 
Catalogul pandantivelor din lut descoperite la Vităneşti 
 
 
1. Muzeul Judeţean Teleorman (MJT), număr de 
inventar (nr. inv.) 27708, Vităneşti (VIT) 1995, 
Sx □ L5, -0,55-0,75 m. 
 

Descriere: figurină antropomorfă (fragment) cu 
pandantiv circular la gât. Piesa reprezintă partea 
superioară a unei figurine antropomorfe (cap, 
trunchi, braţe), cu nasul modelat proeminent, gura 
figurată printr-un şir de puncte şi lobii urechilor 
perforaţi. Braţele întinse lateral sunt perforate la 
capete. În zona gâtului are modelat un pandantiv 
decorat cu puncte.  
 

Dimensiuni: înălţime (Î)=4,2 cm; lăţime (l)=4,5 cm
 

Încadrare culturală: Gumelniţa B1 
 

 
 

 
2. Muzeul Naţional de Istorie a României (MNIR), 
fără număr de inventar (fni), VIT 2016, Sy □ N3, 
-1,17 m. 
 

Descriere: pandantiv din lut ars de formă conică, 
decorat pe margine cu puncte incizate; are două 
găuri pentru suspendare sub care se află un rând 
de puncte incizate. 
 

Dimensiuni: diametru (D)=cca. 3,5 cm 
 

Încadrare culturală: Gumelniţa B1 
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3. MNIR nr. inv. 341410, VIT 2013, Sy □ C2, 
-1,12-1,24 m. 
 

Descriere: pandantiv din lut ars de formă conică; 
două găuri pentru suspendare. 
 

Dimensiuni: D=cca. 3 cm 
 

Încadrare culturală: Gumelniţa B1 
 

 
 

 
4. MJT nr. inv. 25243, VIT 95, Sx □ J4, 
-0,55-0,75 m. 
 

Descriere: pandantiv din lut ars de formă conică; 
două găuri pentru suspendare. 
 

Dimensiuni: D=2 cm 
 

Încadrare culturală: Gumelniţa B1 
  
 
5. MJT nr. inv. 25246, VIT 2000, Sx □ F2, 
-1,75-2,09 m. 
 

Descriere: pandantiv din lut ars de formă conică; 
două găuri pentru suspendare. 
 

Dimensiuni: D=2,5 cm 
 

Încadrare culturală: Gumelniţa A2 
  

 

 
6. MJT nr. inv. 25245, VIT 2000, Sx □ B5, 
-1,70-1,75 m. 
 

Descriere: pandantiv din lut ars de formă conică; 
două găuri pentru suspendare. 
 

Dimensiuni: D=1,9 cm 
 

Încadrare culturală: Gumelniţa A2 
 
 
 
 

 

 
7. MJT nr. inv. 27738, VIT 2006, Sx □ V9, -0,80 m. 
 

Descriere: pandantiv din lut ars de formă relativ 
bombată; două găuri pentru suspendare, posibil 
alte două neperforate complet. 
 

Dimensiuni: D=2,1 cm 
 

Încadrare culturală: Gumelniţa B1 
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8. MJT nr. inv. 25252, VIT 2002, Sx □ F1, -2,27 m. 
 

Descriere: pandantiv din lut ars de formă conică; 
două găuri pentru suspendare. 
 

Dimensiuni: Dmax=6 cm 
 

Încadrare culturală: Gumelniţa A2 
 
 
 
 
 
 
 
9. MJT nr. inv. 25253, VIT 2002, Sx □ F5, 
-2,25-2,41 m. 
 

Descriere: pandantiv din lut ars de formă conică 
cu vârful aplatizat; două găuri pentru suspendare.  
 

Dimensiuni: Dmax=7,6 cm 
 

Încadrare culturală: Gumelniţa A2 
 
 
 
 
 

 

 
10. MJT nr. inv. 27795, VIT 2005, Sx □ D1, -2,37 m. 
 

Descriere: pandantiv din lut ars de formă conică 
decorat cu mici incizii dispuse aleatoriu; două găuri 
pentru suspendare.  
 

Dimensiuni: Dmax=5 cm 
 

Încadrare culturală: Gumelniţa A2 
 
 
 
 
 
 
11. MJT nr. inv. 25242, VIT 1995, Sx □ L5, 
-0,55-0,75 m. 
 

Descriere: pandantiv din lut ars de formă conică, 
decorat cu mici impresiuni circulare dispuse 
aleatoriu; două găuri pentru suspendare. 
 

Dimensiuni: D=2,5 cm 
 

Încadrare culturală: Gumelniţa B1 
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12. MJT nr. inv. 25244, VIT 1995, Sx □ C5, 
-0,50/0,60-0,90 m. 
 

Descriere: pandantiv din lut ars de formă 
bombată, decorat cu paranteze incizate dispuse în 
şiruri; două găuri pentru suspendare. 
 

Dimensiuni: D=2,7 cm 
 

Încadrare culturală: Gumelniţa B1 
 
 

 

 
13. MJT nr. inv. 25247, VIT 2001, Sx □ D1, 
-2,16 m. 
 

Descriere: pandantiv din lut ars de formă conică, 
decorat cu şiruri de puncte adâncite dispuse radial, 
unele umplute cu pastă albă; două găuri pentru 
suspendare. 
 

Dimensiuni: D=2,5 cm 
 

Încadrare culturală: Gumelniţa A2 
 
 

 

 
14. MJT nr. inv. 25151, VIT 2002, Sx □ G1, 
-2,30-2,51 m. 
 

Descriere: pandantiv din lut ars de formă 
semicirculară (fragment); prezintă o albiere pe una 
din feţe şi o gaură de suspendare la unul din 
capete. 
 

Dimensiuni: L=4,7 cm; l=1,4 cm 
 

Încadrare culturală: Gumelniţa A2 
 

 
 
15. MJT nr. inv. 25250, VIT 2002, Sx □ A5, 
-2,52-2,60 m. 
 

Descriere: pandantiv din lut ars de formă 
semicirculară (fragment); prezintă o gaură de 
suspendare la unul din capete; decorat cu 
crestături dispuse în trei şiruri. 
 

Dimensiuni: L=4 cm; l=1 cm 
 

Încadrare culturală: Gumelniţa A2 
 
  
 
16. MJT nr. inv. 25254, VIT 1995, Sx □ I2, 
-0,30-0,50 m. 
 

Descriere: pandantiv din lut ars de formă 
semicirculară (fragment); prezintă o gaură de 
suspendare la unul din capete; decorat cu 
crestături dispuse în 2 şiruri. 
 

Dimensiuni: L=3,2 cm; l=1,4 cm 
 

Încadrare culturală: Gumelniţa B1 
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17. MJT nr. inv. 27796, VIT 2003, Sx □ AIII4, -2,74 m. 
 

Descriere: pandantiv din lut ars de formă 
semicirculară (fragment); prezintă două găuri de 
suspendare la unul din capete; decorat cu puncte 
adâncite dispuse într-un şir. 
 

Dimensiuni: Lmax=5,1 cm; l=1,7 cm 
 

Încadrare culturală: Gumelniţa B1 
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Planşa I.    1. Vităneşti - fotografie aeriană a aşezării-tell; 2. Figurină antropomorfă cu pandantiv 
circular la gât (Vităneşti); 3. Pandantiv circular (Tangâru, după Berciu 1961: fig. 240/3). 
 

1. Vităneşti - aerial view of the tell-settlement. 2. Anthropomorphic figurine with circular pendant on 
the neck (Vităneşti); 3. Circular pendant (Tangâru, after Berciu 1961: fig. 240/3). 
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Planşa II.    1. Pandantiv din cupru (Hăbăşeşti); 2. Pandantive din aur (Brad, după Ursachi 2012: fig. 
26, 27); 3. Pandantive din lut (Habaşeşti, după Dumitrescu 1954: fig. 45/1, 2); 4. Pandantiv din colți 
de mistreț (Vităneşti); 5. Pandantive din colți de mistreț (Giurgiuleşti, după Bicbaev 2010: fig. 10/7);       
6. Pandantiv din aur (Balaci); 7. Pandantive din argint (Panayot Hitovo, după Popescu 2013: fig. 2). 
 

1. Copper pendant (Hăbăşeşti); 2. Gold pendants (Brad, after Ursachi 2012: fig. 26, 27); 3. Clay 
pendants (Habaşeşti, after Dumitrescu 1954: fig. 45/1,2); 4. Boar-tusk pendant (Vităneşti); 5. Boar-
tusk pendants (Giurgiuleşti, after Bicbaev 2010: fig. 10/7); 6. Gold pendant (Balaci); 7. Silver 
pendants (Panayot Hitovo, after Popescu 2013: fig. 2). 
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