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MODELE  DE  CONSTRUCŢII  ENEOLITICE.  TIPOLOGIE  ŞI  CRONOLOGIE 
 
 

Katia MOLDOVEANU * 

Camelia-Mirela VINTILĂ ** 

 
Abstract: This paper presents the Eneolithic dwelling models from the inventory of the 

Municipal Museum of Bucharest. The 19 models were discovered within the tell type settlements at 
Chitila, Vidra, Jilava and Budeşti. Some of them were published in studies, exhibition catalogues or 
online publications, while other artefacts are published for the first time in this paper. The study of 
house models analyses this category of artefacts from a typological and chronological point of view. 
The novelty of this paper is the newly published artefacts and also some very good graphic 
representations, both photographs and drawings of the artefacts from the old excavations, showing 
detailed constructive elements. 

Rezumat: Prezentul articol are ca obiect de studiu modelele de construcţii eneolitice din 
colecţiile Muzeului Municipiului Bucureşti. Lotul de materiale analizate cuprinde 19 piese descoperite în 
aşezările de tip tell de Chitila, Vidra, Jilava şi Budeşti. O parte dintre acestea au fost publicate în 
diferite studii, cataloage de expoziţii sau publicaţii online, în timp ce alte piese prezentate în acest 
articol sunt inedite. Studiul machetelor de construcţii îşi propune analiza acestei categorii de artefacte 
din punct de vedere tipologic şi cronologic. Elementele de noutate sunt aduse atât de publicarea unor 
piese inedite, cât şi de republicarea pieselor din cercetările vechi în condiţii grafice mai bune, cu 
detalierea unor aspecte constructive. 

Keywords: dwelling models; Eneolithic; tell-type settlements. 
Cuvinte cheie: modele de construcţii; eneolitic; aşezări de tip tell. 
 
 
Introducere 
Prezentul articol are ca obiect de studiu modelele de construcţii eneolitice din colecţiile 

Muzeului Municipiului Bucureşti. O parte dintre acestea au fost publicate de către Dinu V. Rosetti şi 
Vasile Boroneanţ, împreună cu alte descoperiri din siturile cercetate de către aceştia în apropierea 
Bucureştiului. Lotul de piese aflat în colecţiile Muzeului Municipiului Bucureşti este destul de mare 
pentru a permite o analiză din punct de vedere tipologic şi cronologic a acestui tip de artefacte, 
alăturându-se astfel studiilor privind serii de modele de construcţii provenite din cercetările mai noi din 
aşezările de tip tell de la Pietrele (Reingruber 2008) şi Vităneşti (Moldoveanu 2008). Pe lângă 
elementele inedite, prezentul articol este totodată şi o sinteză a informaţiilor disponibile privind 
machetele de construcţii eneolitice descoperite în aşezările de tip tell din apropierea Bucureştiului. 
Demersul nostru de valorificare a unor colecţii muzeale reprezentative pentru perioada eneolitică a 
fost completat şi de studiul documentaţiei Muzeului Municipiului Bucureşti, ce a permis în unele cazuri 
reîncadrarea cronologică pentru o serie de piese. 

Primele modele de construcţii au fost descoperite în cursul săpăturilor din perioada 
interbelică. Vladimir Dumitrescu numea artefactele descoperite la Gumelniţa ‘urne figurând case în 
miniatură’ sau ‘urne-locuinţe’ (Dumitrescu 1925: 41). Gheorghe Ştefan amintea trei modele similare 
descoperite la Căscioarele, numindu-le tot ‘urne’, cu menţiunea că ‘reproduc locuinţe primitive’  
(Ştefan 1925: 145). Dinu V. Rosetti a descoperit noi modele de construcţii în aşezările de la Jilava şi 
Vidra, pe care le numea modele de locuinţe sau urne (Rosetti 1934: 7). Totodată a făcut şi 
diferenţierea între ‘colibele-miniaturi’ independente şi cele reprezentate pe capace, pe baza 
descoperirilor din cele două situri amintite (Rosetti 1934: 18). Tot în perioada interbelică, Gheorghe 
Ştefan a publicat macheta de la Aldeni, considerat a fi un model de locuinţă preistorică, reprezentare 
realistă a unei case eneolitice (Ştefan 1937-1940: 93-6). 

Ulterior, în literatura de specialitate machetele de construcţii sunt cunoscute sub denumirile 
de modele de locuinţe, sanctuare sau cuptoare. Astfel, Ion Mareş a făcut o primă sinteză a modelelor 
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de construcţii eneolitice publicate până la acea dată în România (Mareş 1993). Done Şerbănescu a 
publicat modelele de construcţii eneolitice aflate în patrimoniul Muzeului Civilizaţiei Gumelniţa din 
Olteniţa, realizând totodată o tipologie a construcţiilor reprezentate de aceste modele (Şerbănescu 
1997: 238). Eugen Comşa a reluat o serie de descoperiri de modele de construcţii descoperite în 
Muntenia, pe care le interpretează drept cuptoare (Comşa 1999-2000: 93-7). Pentru cultura Cucuteni-
Tripolie, Cornelia M. Mantu a realizat o sinteză cu privire la modelele de sanctuare din această arie 
culturală (Mantu-Lazarovici 2002). Sinteza lui Alexandru Morintz cuprinde modele de construcţii 
descoperite atât pe teritoriul României cât şi la sud de Dunăre, dar şi în aria culturii Tripolie, oferind 
totodată analogii din alte arii culturale precum Grecia sau Ungaria (Morintz 2004). În cea mai 
cuprinzătoare sinteză asupra modelelor din sud-estul Europei, Jan Trenner face distincţia între modele 
de locuinţe şi alte reprezentări plastice, cum ar fi modelele de cuptoare (Trenner 2010: 100). 

Tendinţa autorilor menţionaţi anterior este de a interpreta modelele de construcţii prin 
prisma funcţionalităţii lor, aceştia vorbind despre modele de locuinţe, sanctuare sau cuptoare enolitice. 
Având în vedere faptul că atribuirea unei funcţii precise acestui tip de artefacte este dificil de făcut 
propunem folosirea unui termen mai general, respectiv de modele sau machete de construcţii1. 

Lotul de modele de construcţii analizate cuprinde 19 piese descoperite în aşezările de tip tell 
de la Chitila, Vidra, Jilava şi Budeşti. 

Chitila ‘Fermă’. Aşezarea se află pe malul sudic al lacului Mogoşoaia în dreptul unei mici 
insule, la aproximativ 500 m spre nord-vest de cantonul CFR de lângă linia ferată Bucureşti-Ploieşti 
(Boroneanţ 1992b: 11-2; 2005: 48-50). În anul 1972 în urma unor sesizări, au avut loc săpături de 
salvare realizate de Eugen Comşa şi Aristide Ştefănescu. Începând cu anul 1982 (1982-1986, 1997) 
Vasile Boroneanţ constată prin cercetări de salvare, că tell-ul era orientat nord-sud şi că s-a mai 
păstrat pe o suprafaţă de 6 m lungime şi 40 m lăţime (Boroneanţ 2000: 49). Între 2002-2004 au loc 
săpături sistematice (responsabil Vasile Boroneanţ) care au dus la concluzia că cele mai vechi urme 
identificate aici aparţin culturii Boian – fazele Bolintineanu şi Giuleşti, urmând apoi un strat ce aparţine 
perioadei de tranziţie de la Boian la Gumelniţa, faza Spanţov şi şapte orizonturi, separate prin nivele 
de vetre datate în fazele A1 şi A2 ale culturii Gumelniţa (Boroneanţ 1992: 11-30, 1992b: 11-6, 2000: 
49-54, 2005: 47-82; Boroneanţ et al. 1998: 11-2; 2003: 85-7; Zănescu 1992: 365-6; Sandu-Cuculea 
1999: 378; Nicolae et al. 2003: 72-81; Vintilă 2013: 198, punctul 50, 2014: 55). 

Tell Vidra. A fost identificat ca ‘Măgura Tătarilor’ sau ‘Măgura Jidovilor’ (acestea din urmă 
menţionate într-un chestionar al lui Alexandru Odobescu, după Rosetti 1934: 6) şi se află pe malul 
stâng al pârâului Sabar. A fost descoperit printr-o periegheză în anul 1929, de către Dinu V. Rosetti. 
Ulterior, în anii 1931-1933, 1952, 1953 şi 1958, au avut loc cercetări preventive şi sistematice (Dinu V. 
Rosetti, Sebastian Morintz). Primul nivel de locuire aparţine culturii Boian, faza Vidra; urmează un strat 
cultural gumelniţean cu trei niveluri încadrate în fazele Gumelniţa A1, A2 şi B (Rosetti 1932; 1934:    
6-65; 1939: 31-50, Pl. 11-29; Morintz şi Rosetti 1959: 16-7; Rosetti şi Morintz 1961: 71-7; Morintz 
1962: 274-77; Tzoni 1971: 392-96; Comşa 1974: 211-2; Vintilă 2013: 199-200, punctul 61). 

‘Măgura Jilava’. Dinu V. Rosetti a efectuat o săpătură de salvare în anul 1929, iar în anii 
următori (1930-1931) săpăturile au devenit sistematice. A fost descoperită o aşezare cu un strat 
cultural unic ce aparţine culturii Gumelniţa - faza Jilava (Gumelniţa B1) (Rosetti 1929a: 28-32; 1929b: 
7, 11-2; 1932: 5-10; Comşa 1976: 105-27; 1981: 20). 

Budeşti. Pe teritoriul localităţii Budeşti, jud. Călăraşi se află o aşezare de tip tell, situată pe 
valea Dâmboviţei în apropierea confluenţei cu Argeşul, unde M. Şimon a efectuat o săpătură de 
salvare în anul 19892. Conform fişei de sit de pe site-ul CIMEC, în punctul Ciocârla al localităţii Budeşti 
au fost identificate aşezări aparţinând culturilor Boian şi Gumelniţa, precum şi din alte epoci 
posterioare eneoliticului. Culturii Boian, faza Giuleşti îi sunt atribuite un bordei, un cuptor şi 6 gropi, iar 
culturii Gumelniţa un bordei.3 

Distribuţia pieselor pe situri este următoarea: cele mai multe modele de construcţii provin 
din aşezarea de la Vidra (13 piese), alte trei de la Jilava câte una de la Chitila şi Budeşti şi una cu loc 
de descoperire necunoscut. 

 
Tipologie 
Cele 19 modele de construcţii analizate se încadrează în tipologia cunoscută pentru aria 

culturilor eneolitice. Astfel de tipologii au fost făcute atât pentru aria culturii Gumelniţa-Karanovo VI, cât 
şi pentru aria culturii Cucuteni-Tripolie. Liliana Pernicheva clasifică machetele descoperite în Bulgaria în 
două mari categorii, respectiv modele independente şi modele pe capace sub formă de toarte. La 
acestea s-ar mai putea adăuga o a treia categorie a unor vase zoomorfe, care prin anumite trăsături 
amintesc de case stilizate. Modelele independente sunt clasificate în machete închise (cu acoperiş) şi 
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deschise (prezintă diferite detalii interioare ale casei). La rândul lor, cele pe capace se clasifică în 
modele reprezentate în manieră fie realistă, fie stilizată, respectiv atunci când este redat doar conturul 
faţadei şi al frontonului în forma toartei (Pernicheva 1978). Tipologia modelelor provenind din aria 
tripoliană se referă doar la machetele propriu-zise de construcţii (Gusev 1995). 

Cea mai recentă sinteză este o lucrare monografică ce cuprinde machetele de construcţii din 
sud-estul Europei, ordonate după locul de descoperire. Volumul este un bun instrument de lucru, fiind 
însoţit şi de un amplu catalog cu peste 100 de piese cu fotografii. Tipologia propusă cuprinde trei mari 
categorii, respectiv machete de case cu acoperiş şi fără acoperiş, în timp ce o a treia este formată din 
alte categorii plastice cum ar fi modele de cuptoare (Trenner 2010: 5-8). 

Există de asemenea şi încercări de ordonare tipologică pentru colecţiile mai numeroase de 
modele de construcţii cum sunt cele din siturile gumelniţene de la Pietrele şi Vităneşti. Tipologia pentru 
piesele descoperite la Pietrele se referă doar la modele pe capace. Acestea sunt clasificate în capace cu 
mânere deschise (pe ambele părţi) şi închise. În cadrul celor deschise există două categorii: a celor 
compuse dintr-o ‘bandă lată’ şi a celor schematice, mai înguste (Reingruber 2008: 217). Şi în cazul celor 
de la Vităneşti, tipologia este doar pentru piese modelate pe capace. Acestea se pot grupa în două 
categorii de piese, respectiv capace cu mâner în formă de construcţie şi capace cu mânere modelate din 
bandă îngustă ce doar sugerează sau simbolizează forma unei case. Machetele din prima categorie se 
împart la rândul lor în mai multe tipuri în funcţie de variabilitatea unor elemente constructive, cum ar fi 
prezenţa unei a doua deschideri laterale sau forma acoperişului (Moldoveanu 2008: 52). 

Tipologia machetelor este completată cu două piese deosebite, care nu au alte analogii până 
în acest moment printre descoperirile din România. Una dintre acestea a fost găsită la Galaţi şi 
reprezintă o construcţie modelată pe un vas (Pandrea şi Croitoru 2006). Din punct de vedere tipologic 
este unicat. O altă piesă foarte interesantă a fost găsită la Jilavele, jud. Ialomiţa şi reprezintă un 
fragment dintr-o machetă de interior (deschisă) cu cuptor, cu analogii atât în aria culturii Gumelniţa de 
la sud de Dunăre, dar mai ales în aria culturii Cucuteni-Tripolie (Frînculeasa şi Moldoveanu 2014). 
Piesa este singulară în aria nord-dunăreană a culturii Gumelniţa în acest stadiu al cercetării. 

Machetele din colecţia Muzeului Municipiului Bucureşti se încadrează din punct de vedere 
tipologic în cele trei sub-categorii ale tipului de machete închise cunoscute în eneolitic, respectiv 
machete propriu-zise, machete în formă de construcţie modelate pe capace şi machete ‘stilizate’, adică 
mânere de capace ce sugerează forma unei construcţii. 

 
Tip I: Modele de construcţii propriu-zise. În această categorie sunt incluse piesele 

descoperite la Chitila (Planşa I.1), Budeşti (Planşa II.1) şi una din cele de la Vidra [cat.2] – (Planşa I.2). 
Piesa de la Chitila [cat. 1] reprezintă un tip aparte de machetă, ce se remarcă prin forma 

uşor alungită şi deschiderea tubulară prezentă dintr-o parte în alta a laturilor scurte, caracteristici ce 
se întâlnesc pentru palierul cronologic Boian-Spanţov/Gumelniţa A1, cu menţiunea că piesa de la 
Chitila este de dimensiuni mai mici (L=5,04 cm) decât alte modele contemporane descoperite la nord 
şi sud de Dunăre. Macheta de la Chitila se remarcă şi prin decorul realizat din şiruri de adâncituri 
dispuse în linii orizontale, atât pe acoperiş, cât şi pe laturile lungi ale piesei (Planşa I.1). 

Piesa de la Vidra [cat. 2] se încadrează în tiparul machetelor gumelniţene reprezentând o 
construcţie de formă rectangulară cu baza plată. Spre deosebire de piesa anterioară, are o singură 
deschidere frontală de formă ovală. Marginile acoperişului sunt pronunţate şi nervura mediană se 
continuă pe peretele din spate (Planşa I.2). 

Piesa de la Budeşti [cat. 3] este de formă rectangulară şi cu acoperiş în două ape, care este 
uşor înclinat spre partea din spate. Prezintă două deschideri, una frontală şi una laterală, element care 
o diferenţiază de machetele anterioare (Planşa II.1). 

 
Tip II: Modele în formă de construcţie reprezentate pe capace. În această categorie 

sunt incluse marea majoritate a pieselor din lotul analizat (15), respectiv 11 modele de la Vidra, trei 
de la Jilava şi una cu loc de descoperire necunoscut.  

În cadrul acestei categorii pot fi identificate trei subtipuri, în funcţie de caracteristicile  
acoperişului şi pereţilor: 

II a. construcţii cu acoperişul în două ape înclinat spre spate şi cu coama reliefată. În 
această categorie sunt incluse următoarele piese: două descoperite la Vidra [cat. 4, 7] – (Planşele II.2 
şi IV.1) şi două de la Jilava [cat. 5, 6] – (Planşa III.1, 2). Din acest subtip se remarcă modelul de la 
Jilava [cat. 5] cu acoperişul marcat prin trei proeminenţe ce ar putea sugera structura de căpriori 
(Planşa III.1). Un element deosebit este prezent la cea de-a doua piesă descoperită la Jilava [cat. 6], 
respectiv un orificiu în capac (Planşa III.2). 
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II b. construcţii cu acoperiş rotunjit (semicircular). În acest subtip sunt incluse trei piese, 
dintre care două descoperite la Vidra [cat. 8, 9] – (Planşele IV.2 şi V.1) şi una al cărei loc de 
descoperire nu este cunoscut [cat. 10] – (Planşa V.2). Modelele din acest subtip se deosebesc în 
cadrul acestei categorii prin forma rotunjită a acoperişului, care la restul pieselor este în două ape. 
Cele două modele de la Vidra prezintă şi proeminenţe la acoperiş (Planşele IV.2 şi V.1), în timp ce 
modelul cu loc de descoperire necunoscut are un orificiu în capac (Planşa V.2). 

II c. construcţii cu acoperiş în două ape şi pereţi drepţi. În acest subtip sunt incluse 
următoarele piese: şapte descoperite la Vidra [cat. 11-14, 16-18] – (Planşele VI.1, 2; VII.1, 2; VIII.2 
şi IX.1, 2) şi una la Jilava [cat. 15] – (Planşa VIII.1). Cele mai multe piese au acoperişul drept sau 
uşor înclinat, în timp ce la trei dintre ele înclinaţia spre partea din spate este mai pronunţată:        
[cat. 13, 16, 18] – (Planşele VII.1, VIII.2 şi IX.2). În cadrul acestui subtip se remarcă o piesă de la 
Vidra [cat. 11] ce prezintă un element distinctiv, respectiv o deschidere laterală (Planşa VI.1) ca şi în 
cazul piesei de la Budeşti (Planşa II.1). Trei modele sunt decorate cu benzi incizate, respectiv piesele 
de la Vidra [cat. 12 şi 16] – (Planşele VI.2 şi VIII.2), la cea din urmă decorul prelungindu-se şi pe 
capac care este păstrat în întregime. Această piesă are şi un orificiu în capac. Un decor cu totul 
deosebit este întâlnit pe acoperişul modelului de la Vidra [cat. 11], respectiv o spirală redată pe 
fiecare din pantele acoperişului (Planşa VI.1). 

În ceea ce priveşte diferenţele morfologice identificate, acestea ar putea sugera existenţa a 
două tipuri de construcţii reprezentate pe capace. Astfel, primele două subtipuri ar putea reprezenta 
un fel de colibe sau bordeie (acoperiş înclinat spre spate; nu au pereţi laterali) în timp ce ultimul 
subtip ar putea fi asociat cu construcţii de suprafaţă. Cele două tipuri de construcţii au fost identificate 
şi în cazul modelelor reprezentate pe capace descoperite la Vităneşti (Moldoveanu 2008: 52). 

 
Tip III: Modele ‘stilizate’ - mânere de capace ce sugerează forma unei construcţii. În 

această categorie este inclusă o singură piesă descoperită la Vidra [cat.19]. Aceasta are mânerul 
capacului în formă de căsuţă stilizată cu acoperiş în două ape. Capacul este decorat cu două brâuri 
alveolare (Planşa X). 

 
Cronologie 
Machetele de construcţii sunt cunoscute încă din neoliticul timpuriu şi încep să devină mai 

numeroase începând cu ultima fază a culturii Boian, pentru ca în cultura Gumelniţa să cunoască o 
gamă largă de reprezentări. 

Piesele prezentate se încadrează din punct de vedere cronologic culturii Gumelniţa. O 
singură machetă este mai timpurie, respectiv cea de la Chitila, fiind atribuită unui orizont Boian-
Spanţov/Gumelniţa A1 (Planşa I.1). Trei dintre modelele descoperite la Vidra [cat. 2, 8, 9] – (Planşele 
I.2, IV.2 şi V.1) au fost publicate în catalogul expoziţiei Civilizaţia Boian pe teritoriul României, dar atât 
pe baza datelor din Registrul Inventar al Muzeului Municipiului Bucureşti, cât şi pe baze tipologice au 
fost reîncadrate în cultura Gumelniţa.  

Având în vedere că majoritatea pieselor provin din săpăturile vechi nu se pot face precizări 
cronologice mai amănunţite  cu excepţia celor descoperite la Jilava [cat. 5, 6, 15], care au fost 
încadrate fazei B1 a culturii Gumelniţa (Planşele III.1, 2 şi VIII.1). Piesele inedite descoperite la Vidra 
[cat. 7, 12, 13, 17] – (Planşele IV.1, VI.2, VII.1 şi IX.1) şi cea cu loc de descoperire necunoscut 
(Planşa V.2) au fost încadrate de asemenea, culturii Gumelniţa. 

Un aspect foarte interesant îl reprezintă diferenţele între machetele şi modelele de construcţii 
aparţinând celor două culturi. Astfel, modelele de construcţii mai timpurii (Boian-Spanţov/Gumelniţa A1, 
cum sunt cele descoperite la Spanţov şi Vlădiceasca sunt realizate în aceeaşi manieră, respectiv sub 
formă alungită şi cu deschideri pe ambele laturi scurte. Ulterior, în fazele următoare ale culturii 
Gumelniţa apar modele în forme variate, reprezentate în special pe capace. De remarcat şi faptul că 
modelele timpurii descoperite atât la nord cât şi la sud de Dunăre, sunt machete propriu-zise, de 
dimensiuni mai mari decât modelele gumelniţene reprezentate pe capace, care sunt piese de mai mici 
impuse şi de suportul pe care erau realizate.  

În acest context, două modele prezintă un interes deosebit, respectiv cele descoperite la 
Chitila şi la Radovanu (Comşa 1974: fig. 64), ambele aparţinând orizontului cronologic Boian-
Spanţov/Gumelniţa A1. Acestea au deschideri pe ambele laturi scurte astfel că, din punct de vedere 
morfologic se încadrează celor mai timpurii, dar sunt de dimensiuni mici ca şi cele gumelniţene ceea ce 
ar sugera că reprezintă o formă intermediară între cele două categorii. 
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Analogii  
În sudul României s-au descoperit numeroase machete de construcţii, atât propriu-zise, cât 

şi modelate pe capace, aparţinând culturilor Boian – Gumelniţa. 
Pentru orizontul cultural mai timpuriu Boian-Spanţov/Gumelniţa A1 se cunosc mai multe 

machete propriu-zise de construcţii: Radovanu (Comşa 1974: fig. 64), Spanţov (Mitrea et al. 1953: fig. 6), 
Vlădiceasca (Şerbănescu 1997: fig. 3/1, 2), Izvoarele (Comşa 1999-2000: fig. 3). Mai multe astfel de modele 
s-au descoperit şi în Bulgaria, cum sunt cele de la Radingrad sau Ovcharovo (Todorova 1982: fig. 23) etc. 

Machetele propriu-zise sunt mai rare în cultura Gumelniţa. Astfel de piese s-au descoperit în 
aşezările de la: Gumelniţa (Dumitrescu 1925: fig. 9/1-2), Căscioarele (Ștefan 1925: fig. 22/3; 
Dumitrescu 1965: fig. 3/3), Sultana (Şerbănescu 1997: fig. 4/2), Jilava – model cu decor în formă de 
tablă de şah (Rosetti 1932: fig. 11a/b), Pietrele (Berciu 1956: fig. 29/1; Reingruber 2008: fig. 4/4). 

Mult mai numeroase sunt în schimb modelele gumelniţene reprezentate pe capace (Planşele 
XI şi XII), cum sunt cele descoperite la: Licuriciu (Dumitrescu 1941-1944: fig. 1/1), Tangâru (Berciu 
1961: pl. 244/1), Gumelniţa (Dumitrescu 1925: fig. 10/2-3, 21; Catalog Olteniţa 2005: cat. 31), 
Lişcoteanca şi Brăiliţa (Harţuche 1976: fig. 213-4), Măriuţa (Şimon 1995: fig. 4/10), Urlaţi (Andreescu 
et al. 2007: fig. 2/10). Acestea sunt în general descoperiri izolate publicate alături de alte materiale în 
articole monografice sau cataloage. Serii mai numeroase de machete au fost publicate pentru 
aşezările tell de la Căscioarele (Ștefan 1925: fig. 14/1, 2; Dumitrescu 1965: fig. 3/1, 2, 4-6), Pietrele 
(Reingruber 2008: fig. 3/5, 6, 4/1-3) şi Vităneşti (Moldoveanu 2008: pl. I/1-6, II/1-3). 

Mânerele de capace în formă de construcţie ‘stilizată’ au multe analogii, acest tip de piese 
fiind des întâlnite în aşezările gumelniţene (Planşele XIII şi XIV). Prezentăm aici doar câteva dintre 
acestea spre exemplificare: Gumelniţa (Dumitrescu 1925: fig. 9/4; Dumitrescu şi Marinescu-Bîlcu 
2001: fig. 10/3, 11/2-3), Pietrele (Berciu 1956: fig. 51, 58/2, 60; Reingruber 2008: fig. 3/1-4), Sultana 
(Andreescu şi Lazăr 2007-2008: pl. 8/1), Vităneşti (Moldoveanu 2008: pl. II/4-9). 

 
Semnificaţie 
În privinţa semnificaţiei acestor modele de construcţii s-au formulat diferite ipoteze, legate în 

special de ceea ce aceste artefacte ar putea reprezenta. Astfel, modelele de construcţii au fost 
interpretate din punct de vede funcţional ca machete de locuinţe, sanctuare sau cuptoare. 

Dinu V. Rosetti se preocupă pentru prima dată de problema machetelor elaborând şi o 
tipologie în care făcea diferenţa între cele propriu-zise şi cele modelate pe capace. A încercat totodată 
să descifreze şi semnificaţia modelelor pe capace, pe care le aseamănă cu dependinţele pentru 
păstrarea alimentelor. Mânerul capacului stiliza mai degrabă imaginea grânarului decât a construcţiei 
în sine. În viziunea sa, vaselor destinate anumitor scopuri le corespundeau anumite capace care 
puteau aminti şi de bordeiele din faza mai veche a aşezării (Rosetti 1934: 18). 

În sinteza sa despre modelele de construcţii eneolitice, Ion Mareş consideră referitor la cele 
reprezentate pe capace că sunt probabil în legătură cu destinaţia vaselor şi că erau folosite în cadrul 
unor practici rituale. De asemenea, consideră că este mai puţin probabil ca acestea să fi reprezentat 
bordeie sau cuptoare (Mareş 1993: 33). Done Șerbănescu interpretează o serie de machete de 
locuinţe şi sanctuare ca obiecte cultice (Șerbănescu 1997: 238). 

Eugen Comşa ia în discuţie unele modele din săpături mai vechi (Izvoarele, Licuriciu, Brăiliţa, 
Vidra), pe care le interpretează ca fiind machete de cuptoare (Comşa 1999-2000). Aceste modele se 
caracterizează prin prezenţa unei deschideri laterale, spre deosebire de restul machetelor. Acest 
detaliu morfologic ar putea fi interpretat şi ca o fereastră, dar mult mai interesantă este analogia cu 
macheta deschisă descoperită la Ovcharovo (Todorova 1982: fig. 24). Astfel, o miniatură similară ca 
formă cu modelul de la Izvoarele figurează în componenţa acestui ansamblu ce pare a reprezenta 
interiorul unei case. Dacă luăm în considerare această analogie, atunci modelele de tipul Izvoarele ar 
putea reprezenta, într-adevăr, cuptoare. 

Alexandru Morintz face o nouă sinteză a modelelor descoperite în sud-estul Europei, 
formulând noi ipoteze în privinţa interpretărilor posibile a modelelor de construcţii. Astfel, autorul 
consideră că ar putea reprezenta machete de case la scară, dar că par mai degrabă o reflexie a ideii 
de casă a acelor timpuri. Pe lângă case, modele ar mai putea reprezenta sanctuare sau construcţii-
depozit de tipul celui de la Aldeni (Morintz 2003: 78). Problema modelelor cu aspectul unor 
recipiente/cutii este reluată şi în cazul vasului-machetă de locuinţă descoperit la Galaţi. Acestui vas 
unicat i-a fost atribuită o semnificaţie cultică, considerându-se că era folosit în cadrul unor ceremonii 
de cult pentru păstrarea, manipularea sau transportul unor lichide sau alimente sacre (ex. seminţe). În 
această interpretare, vasul ilustrează ideea că modelul de locuinţă-capac protejează conţinutul vasului 
(Pandrea şi Croitoru 2006: 13). 
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Jan Trenner consideră că nu este clar dacă machetele de construcţii erau obiecte de cult, ci mai 
degrabă constituiau alături de celelalte obiecte de plastică o imagine a lumii înconjurătoare. Astfel, este 
important ca studiul machetelor să se facă în ansamblul întregii plastici neolitice (Trenner 2010: 100). De 
altfel există machete de construcţii deschise cu tot inventarul casnic, dar şi cu personaje, cum este cea de 
la Platia Magoula Zarkou (Grecia) sau Popudnia (Ucraina) – (Frînculeasa şi Moldoveanu 2014: pl. 5/3, 7/1), 
ce ar putea reprezenta întreg universul cunoscut al comunităţilor respective. 

Capacele de vase cu mânere în formă de locuinţă ar putea reprezenta în mod simbolic chiar 
aşezarea de tip tell cu satul aflat pe culme. Ornamentele în spirală care se găsesc pe unele capace şi 
care pornesc de la mâner spre baza capacului ar putea reprezenta cărările pe care se ajunge la casă, 
văzută ca loc sacru (Boroneanţ 2001: 59, 68, 69; fig. 8, 9). Acest tip de decor este destul de des 
întâlnit regăsindu-se pe trei din capacele de la Vidra [cat. 4, 16, 19] – (Planşele II.2; VIII.2 şi X.1). 
Aceeaşi reprezentare a spiralelor ce pornesc din vârf apare şi în cazul a două capace cu mânere 
stilizate din aşezarea de tip tell de la Alexandria ‘Gorgan’ (Mirea şi Pătraşcu 2006: fig. 23/1, 4), acesta 
fiind doar un exemplu întrucât astfel de piese sunt numeroase. 

În acelaşi spirit al semnificaţiilor simbolice, modelele de construcţii au fost asociate unor 
ceremonii şi ritualuri în care se foloseau astfel de reprezentări pentru a dovedi continuitatea de locuire 
sau reafirmarea identităţii de grup (Bailey 2000: 166). În unele cazuri acolo unde a fost posibil, s-a 
încercat şi o analiză a modelelor de construcţii în funcţie de contextul descoperirii lor. Spre exemplu, la 
Ovcharovo (Bulgaria) modelele, sunt mai numeroase în orizonturile unde planurile caselor nu se 
repetă de la un nivel la altul. În această interpretare, se consideră că modele de locuinţe au fost 
produse şi etalate în număr mare în acele orizonturi în care era ameninţată tradiţia continuităţii 
respectivei comunităţi (Bailey 1990: 39-41). Un alt exemplu deosebit de interesant este cel al 
machetelor din aria culturii Lengyel descoperite la colţurile casei sau în apropierea stâlpilor centrali, 
care ar fi putut folosi la ceremonii legate de ridicarea casei (Gimbutas 2007: 67-70). 

 
Concluzii 
Modelele prezintă o gamă largă de construcţii, de la colibe la locuinţe de suprafaţă şi de la 

modele închise la cele deschise, ce arată interiorul unei case. Sunt reprezentate atât ca modele 
propriu-zise (machete), cât şi ca mânere de capace într-o formă realistă sau în unele cazuri doar 
stilizată. Indiferent de motivul pentru care au fost făcute, fie el de natură practică – simple mânere de 
capace sau simbolică – folosite ca obiecte de cult, machetele şi modelele de construcţii eneolitice ne 
arată arhitectura vremii, aşa cum a fost ea imaginată de comunităţile respective. Aşa cum nota în mod 
foarte sugestiv Vladimir Dumitrescu, locuitorii de pe Măgura Gumelniţa ne-au furnizat ei înşişi forma 
locuinţelor lor prin modelarea acestor machete, văzute ca un ‘témognage contemporain’ [mărturie 
contemporană] (Dumitrescu 1925: 41). 

În condiţiile în care săpăturile arheologice furnizează detalii adesea sumare în ceea ce 
priveşte construcţiile, machetele vin în sprijinul completării informaţiilor despre arhitectură. Având în 
vedere că în cele mai multe cazuri se păstrează doar baza construcţiilor (podeaua) şi doar în mod 
excepţional elevaţia pereţilor, modelele de construcţii oferă detalii valoroase privind arhitectura acelei 
vremii. Spre exemplu, elemente precum forma acoperişului sau proporţiile dintre diferite părţi 
componente ale unei construcţii ar fi fost foarte greu de întrevăzut doar prin prisma rezultatelor 
săpăturilor arheologice. Există astfel dovezi ale unui tip de acoperiş în două ape, reprezentat de 
majoritatea modelelor, dar şi un tip de acoperiş semicircular asociat cu reprezentări de colibe. Un alt 
element care se remarcă este decoraţia pereţilor atât cei exteriori, cât şi cei interiori sau chiar a 
acoperişului (piesa de la Vidra). 

În lipsa altor dovezi care să ateste cum arătau construcţiile acestei epoci, modelele 
reprezintă, indiferent de funcţia lor sau cum au fost interpretate, surse importante pentru cunoaşterea 
arhitecturii acelor vremuri, în special în ceea ce priveşte forma principalelor elemente constructive, dar 
a unor detalii estetice cum este decoraţia.  

 
Note 
 

1. Pentru o discuţie mai largă privind terminologia vezi Moldoveanu, K. (2012), Arhitectură preistorică. 
Mileniile VII-IV a.Chr. la Dunărea de Jos (teză de doctorat, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism 
‘Ion Mincu’, Bucureşti). 
 
2. Informaţii de la dl. Paul Damian, căruia îi mulţumim. 
 
3. Vezi şi fişa de sit în volumul Situri arheologice cercetate în perioada 1983-1992, 1996: 23. 
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Catalogul modelelor de construcţii din colecţiile Muzeului Municipiului Bucureşti [MMB] 
 
 
 

[Abrevieri: L=Lungime; l=lăţime; D=diametru; h=înălţime; gr.=grosime] 
 

 
1. Chitila ‘Fermă’, 1983, S. III, c 3, -
0,85 m, MMB nr. inv. 173012 (Planşa I.1) 
 

Descriere: machetă de construcţie propriu – 
zisă, de formă rectangulară. Piesa prezintă o 
perforaţie tubulară dintr-o parte în alta. 
Acoperişul este în două ape, cu coama 
pronunţată (uşor arcuită), iar deschiderile de pe 
ambele feţe sunt circulare. Cele două pante ale 
acoperişului şi părţile laterale prezintă mai multe 
şiruri de adâncituri foarte pronunţate după cum 
urmează: câte patru şiruri de adâncituri dispuse 
orizontal şi trasate neregulat, pe cele două pante. 
Pe latura dreaptă au fost practicate trei şiruri, pe 
cea stângă două şiruri. 
Pastă de culoare cenuşiu maronie cu nisip şi cu o 
angobă gri deschis pe acoperiş şi pe pereţi. 
Dimensiuni: L: 5,04 cm; l: 5,37 cm; h: 4,62 cm; 
D perforaţiei 1,89 cm. 
Stare de conservare: piesa este întreagă. 
Încadrare culturală: Boian-Spanţov/Gumelniţa A. 
Bibliografie: Boroneanţ 1992: 11-15, Pl. 1/2; 3/1. 

 
 

 
 
 

 
2. Vidra ‘Măgura Jidovilor’,  
MMB nr. inv. 15396 (Planşa I.2) 
 

Descriere: machetă de construcţie propriu – 
zisă. Are o formă rectangulară cu baza plată. 
Prezintă o deschidere cu formă arcuită. 
Acoperişul prezintă o nervură mediană ce 
coboară şi pe perete şi pe proeminenţe la colţuri. 
Pastă semifină de culoare cenuşiu-maronie. Piesa 
a fost netezită şi lustruită.  
Dimensiuni: L: 7,90 cm; l: 11,51 cm; h: 7,53 cm; 
gr.: 1,12 cm. 
Stare de conservare: prezintă urme de 
exfoliere pe exterior şi părţi lipsă în partea de sus 
a deschiderii centrale. 
Încadrare culturală: Gumelniţa. 
Bibliografie: Civilizaţia Boian pe teritoriul 
României 1999: 29, 43, Cat. 68. 
Observaţie: deşi este publicată în Catalogul 
civilizaţiei Boian, piesa a fost atribuită culturii 
Gumelniţa conform datării din Registrul Inventar 
al MMB. Un alt argument este faptul că din punct 
de vedere tipologic, piesa se încadrează în tiparul 
machetelor gumelniţene. 
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3. Budeşti, jud. Călăraşi,  
MMB nr. inv. 15383 (Planşa II.1) 
 

Descriere: machetă de construcţie propriu – 
zisă, de formă rectangulară şi cu acoperiş în două 
ape care este uşor înclinat spre partea din spate. 
Prezintă două deschideri: una frontală şi una 
laterală. Baza construcţiei care depăşeşte 
conturul pereţilor verticali este dreptunghiulară 
cu marginile rotunjite. 
Pastă de culoare cărămizie cu urme de ardere 
secundară în partea din faţă. În urma acestui 
proces pereţii au devenit poroşi, de culoare 
cenuşiu/negricios. 
Stare de conservare: restaurată cu completări. 
Dimensiuni: L: 6,95 cm; l: 8,06 cm; h: 6,40 cm; 
gr: acoperiş 1,10 cm; talpă 0,98 cm.  
Încadrare culturală: Gumelniţa. 
Bibliografie: inedit. 
 

 

 

4. Vidra ‘Măgura Jidovilor’,  
MMB nr. inv. 15390 (Planşa II.2) 
 

Descriere: model de construcţie pe capac 
(întreg). Acoperişul este înclinat spre spate, cu 
coama pronunţată. Din colţurile ‘colibei’ pornesc 
trei benzi în relief dispuse în motivul vârtejului. 
Pastă fină de culoare cenuşie.  
Dimensiuni: L:3,35 cm; l: 3,68 cm; h: 1,73 cm; 
gr.: 0,51 cm. 
Stare de conservare: piesa, netezită neglijent 
la interior şi exterior, a fost restaurată cu 
completări. 
Încadrare culturală: Gumelniţa. 
Bibliografie: Boroneanţ 2001: 69, fig. 9/5; O 
civilizaţie necunoscută: ‘Gumelniţa’ 2002. 
Observaţie: în bibliografia sus menţionată 
(2002) piesa este prezentată greşit ca fiind 
descoperită la ‘Măgura Jilavei’. 
 

 
 

5. Jilava ‘Măgura Jilavei’,  
MMB nr. inv. 15202 (Planşa III.1) 
 

Descriere: model de construcţie pe capac. 
Prezintă o deschidere frontală. Acoperişul este în 
două pante, înclinat spre partea din spate şi 
marcat de trei linii în relief ce sugerează o 
structură de căpriori. 
Pastă semifină cu nisip de culoare roşiatică. 
Motivul vârtejului şi barbotina se găsesc pe 
suprafaţa piesei. 
Dimensiuni: L: 2,83 cm; l: 3,48 cm; h: 2,68 cm; 
gr.: 0,88 cm. 
Stare de conservare: piesa este deformată în 
urma arderii. 
Încadrare culturală: Gumelniţa (B1).  
Bibliografie: Rosetti 1932: 9, fig. 12; Comşa 
1976: 117-18, fig. 17/5. 
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6. Jilava ‘Măgura Jilavei’, 
MMB nr. inv. 15201 (Planşa III.2) 
 

Descriere: model de construcţie pe capac. 
Deschiderea prezintă un orificiu ce comunică prin 
capac. Acest orificiu se prelungeşte spre interiorul 
capacului sugerând faptul că modelarea a avut 
loc iniţial dinspre interiorul apucătoarei. 
Acoperişul înclinat spre partea din spate este 
marcat de trei linii în relief. Decorul este realizat 
din barbotină şi motivul vârtejului. 
Pastă fină de culoare cărămizie. 
Dimensiuni: L: 3,94 cm; l: 4,50 cm; h: 2,33 cm; 
gr.: 0,95 cm. 
Stare de conservare: capacul este fragmentar. 
Încadrare culturală: Gumelniţa (B1). 
Bibliografie: Rosetti 1932: 18, fig. 38; Comşa 
1976: 117-18, fig. 17/3. 
 
 

 
 

 

 
7. Vidra ‘Măgura Jidovilor’, 
MMB nr. inv. 15384 (Planşa IV.1) 
 

Descriere: model de construcţie pe capac. 
Prezintă o deschidere frontală. Acoperişul este în 
două ape, înclinat spre partea din spate. Coama 
acoperişului este pronunţată, posibil cu două 
nervuri în colţuri. 
Pastă semifină cu nisip, cenuşie. Netezită atent în 
interiorul piesei. 
Dimensiuni: L: 6,33 cm; l: 6,43 cm; h: 3,63 cm. 
Stare de conservare: capac fragmentar. 
Depuneri pe toată suprafaţa. 
Încadrare culturală: Gumelniţa. 
Bibliografie: inedit. 
 
 

 
 

 

 
8. Vidra ‘Măgura Jidovilor’, 
MMB nr. inv. 17681 (Planşa IV.2) 
 

Descriere: model de construcţie pe capac. 
Prezintă o deschidere frontală. Pe acoperiş are 
două proeminenţe centrale şi două laterale. Pe 
suprafaţa exterioară a piesei are un decor realizat 
din barbotină în vârci verticale ce se continuau 
probabil şi pe capac. 
Pastă semifină cu nisip şi cioburi pisate de 
culoare cărămiziu/gălbuie şi miezul cenuşiu.  
Dimensiuni: L: 8,73 cm; l: 7,76 cm; h: 6,41 cm. 
Stare de conservare: capac fragmentar. 
Încadrare culturală: Gumelniţa. 
Bibliografie: Civilizaţia Boian pe teritoriul 
României 1999: 29, 43, Cat. 70. 
Observaţie: vezi cat. nr. 2. 
 
 

 
 

 



Katia MOLDOVEANU, Camelia-Mirela VINTILĂ 166 

 
9. Vidra ‘Măgura Jidovilor’, 
MMB nr. inv. 17515 (Planşa V.1) 
 

Descriere: model de construcţie pe capac. 
Lateralele acoperişului, înclinat spre partea din 
spate sunt marcate de proeminenţe (ce se 
continuă spre spate cu linii reliefate). Pe 
suprafaţa exterioară piesa are un decor realizat 
din barbotină în vârci verticale ce se continuau 
probabil şi pe capac. 
Pastă semifină cu nisip, de culoare cărămiziu-gălbuie 
cu miezul cenuşiu şi urme de ardere secundară. 
Dimensiuni: L: 8,34 cm; l: 7,19 cm; h: 4,80 cm; 
gr.: 1,43 cm. 
Stare de conservare: capacul este fragmentar; 
urme de depuneri pe toată suprafaţa piesei. 
Încadrare culturală: Gumelniţa. 
Bibliografie: Civilizaţia Boian pe teritoriul 
României 1999: 29, 43, Cat. 66. 
Observaţie: vezi cat. nr. 2. 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
10. MMB 772/957 (loc de descoperire 
necunoscut) (Planşa V.2) 
 

Descriere: model de construcţie pe capac, cu o 
deschidere frontală. Orificiul central comunică 
prin capac. Pe toată suprafaţa piesei se găseşte 
un decor realizat din linii incizate.  
Pastă cu pietricele de culoare cărămizie cu miezul 
cenuşiu şi cu urme de ardere secundară. 
Dimensiuni: L: 5,32 cm; l: 4,50 cm; h: 3,86 cm; 
gr.: 1,01 cm. 
Stare de conservare: capacul este fragmentar. 
Încadrare culturală: probabil Gumelniţa. 
Bibliografie: inedit. 
 
 

 

 
 

 
11. Vidra ‘Măgura Jidovilor’,  
MMB nr. inv. 15385 (Planşa VI.1) 
 

Descriere: model de construcţie pe capac de 
formă rectangulară, cu o deschidere frontală şi 
una laterală. Pe acoperişul în două ape are un 
decor realizat din două spirale în relief, iar pe 
corpul capacului incizii.  
Pastă fină de culoare gălbuie, cu urme de lustru. 
Dimensiuni: L: 5,36 cm; l: 4,37 cm; h: 4,10 cm; 
gr.: 0,88 cm.  
Stare de conservare: capacul este fragmentar 
în zona stâlpului central de susţinere. 
Încadrare culturală: cultura Gumelniţa (A2).  
Bibliografie: Rosetti 1932: 17, fig. 37; 
Boroneanţ 2001: 69, Fig. 9/3. 
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12. Vidra ‘Măgura Jidovilor’, 
MMB nr. inv. 15391 (Planşa VI.2) 
 

Descriere: model de construcţie pe capac, de 
formă rectangulară cu o deschidere frontală şi 
acoperişul în două ape, decorat cu benzi incizate 
perpendiculare pe coamă. Marginile şi coama 
sunt reliefate. Pereţii laterali prezintă incizii 
paralele cu marginea acoperişului.  
Pastă fină, angobă cărămizie şi miezul cenuşiu. 
Dimensiuni: L: 4,87 cm; l: 4,23 cm; h: 4,02 cm; 
gr.: 0,86 cm. 
Stare de conservare: piesa este desprinsă de 
pe capac. 
Încadrare culturală: cultura Gumelniţa. 
Bibliografie: inedit. 
 
 
 

 
 

 

 
13. Vidra ‘Măgura Jidovilor’, 
MMB nr. inv. 17655 (Planşa VII.1) 
 

Descriere: model de construcţie pe capac, de 
formă rectangulară cu o deschidere frontală. 
Acoperişul în două ape este puţin aplecat pe 
spate cu cele trei nervuri pronunţate.  
Pastă fină de culoare cenuşie. 
Dimensiuni: L: 3,24 cm; l: 2,57 cm; h: 2,53 cm; 
gr.: 0,70 cm. 
Stare de conservare: capac fragmentar. 
Încadrare culturală: cultura Gumelniţa. 
Bibliografie: inedit. 
 
 

 

 

 
14. Vidra ‘Măgura Jidovilor’, 
MMB nr. inv. 17509 (Planşa VII.2) 
 

Descriere: model de construcţie pe capac de 
formă rectangulară, cu acoperişul în două ape, 
înclinat spre spate. Are o deschidere frontală. 
Capacul prezenta o bandă alveolară din care se 
mai păstrează pe partea dreaptă o alveolă. 
Pastă semifină de culoare maroniu-cenuşie. 
Dimensiuni: L: 5,57 cm; l: 4,29 cm; h: 3,24 cm; 
gr.: 1,10 cm. 
Stare de conservare: capacul este fragmentar 
şi are depuneri pe toată suprafaţa.  
Încadrare culturală: cultura Gumelniţa. 
Bibliografie: Boroneanţ 2001: 69, fig. 9/2; 
O civilizaţie necunoscută: ‘Gumelniţa’ 2002. 
Observaţie: în bibliografia sus menţionată 
(2002) piesa este prezentată greşit ca fiind 
descoperită la Măgura Jilavei. 
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15. Jilava ‘Măgura Jilavei’, 
MMB nr. inv. 15204 (Planşa VIII.1) 
 

Descriere: model de construcţie pe capac de 
formă rectangulară, cu o deschidere frontală şi 
acoperişul în două ape. Probabil orificiul central 
comunica cu deschiderea. Capacul este decorat 
cu incizii.  
Pastă semifină de culoare cărămizie, urme de 
lustru la exterior şi o angobă de culoare gălbuie. 
Dimensiuni: L: 5,11 cm; l: 2,92 cm; h: 3,40 cm; 
gr.: 0,85 cm. 
Stare de conservare: capacul este fragmentar. 
Încadrare culturală: Gumelniţa (B1). 
Bibliografie: Comşa 1976: fig.  17/4; Boroneanţ 
2001: 69, fig. 9/4. 
 
 

 
 

 

 
16. Vidra ‘Măgura Jidovilor’, 
MMB nr. inv. 15378 (Planşa VIII.2) 
 

Descriere: model de construcţie pe capac de 
formă rectangulară, cu o deschidere frontală. 
Acoperişul este în două ape, înclinat spre partea 
din spate. Este marcat de trei linii în relief pe 
lungimea lui, suprafaţa dintre aceste linii fiind 
haşurată cu incizii. Capacul este decorat cu şase 
benzi reliefate umplute cu linii incizate. Orificiul 
central comunică prin capac. 
Pastă semifină de culoare maroniu cenuşie. 
Stare de conservare: piesa este întreagă. 
Dimensiuni: L: 3,87 cm; l: 3,67 cm; l intrare: 
2,39 cm; h: 1,62 cm; gr.: 0,84 cm. 
Încadrare culturală: cultura Gumelniţa. 
Bibliografie: Boroneanţ 2001: 68, fig. 7. 
 
 
 

 
 

 

 
17. Vidra ‘Măgura Jidovilor’, 
MMB nr. inv. 15381 (Planşa IX.1) 
 

Descriere: model de construcţie pe capac de 
formă rectangulară. Prezintă o deschidere 
frontală. Acoperişul în două ape are nervurile 
pronunţate, capacul decorat cu motivul 
vârtejului. 
Pastă semifină de culoare cărămizie cu urme de 
ardere secundară. 
Dimensiuni: Diam. maxim capac 10,7 cm. 
Stare de conservare: piesa este întreagă, 
restaurată în zona marginii capacului şi 
mânerului. 
Încadrare culturală: Gumelniţa. 
Bibliografie: inedit. 
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18. Vidra ‘Măgura Jidovilor’, 
MMB nr. inv. 15380 (Planşa IX.2) 
 

Descriere: model de construcţie pe capac de 
formă rectangulară, cu o deschidere frontală. 
Acoperişul înclinat spre spate este în două ape cu 
marginile pronunţate.  
Pastă fină de culoare cenuşie cu miezul negru în 
spărtură.  
Dimensiuni: L: 2,17 cm; l: 2,37 cm; h: 1,4 cm; 
gr.: 0,47 cm. 
Stare de conservare: o mică spărtură pe 
marginea capacului. 
Încadrare culturală: Gumelniţa. 
Bibliografie: Boroneanţ 2001: 69, fig. 9/6. 
 

 

 

 
19. Vidra ‘Măgura Jidovilor’, 
MMB nr. inv. 15008 (Planşa X.1) 
 

Descriere: model de construcţie pe capac de 
tipul ‘căsuţă stilizată’, cu acoperiş în două ape. 
Capacul este decorat cu două brâuri alveolare în 
formă de vârtej. 
Pastă fină cu nisip în compoziţie, de culoare 
cărămiziu-gălbuie. 
Dimensiuni: L: 4,41 cm; l: 1,42 cm; h: 2,02 cm. 
Stare de conservare: apucătoarea de căsuţă 
este restaurată. Depuneri pe toată suprafaţa. 
Încadrare culturală: Gumelniţa. 
Bibliografie: Boroneanţ 2001: 69, fig. 9/1. 
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Planşa I.   Tip I: machete descoperite la Chitila ‘Fermă’ (1) şi Vidra ‘Măgura Jidovilor’ (2), desene 
realizate de Cătălina Dănilă. 
 

Type I: models discovered at Chitila ‘Fermă’ (1) and Vidra ‘Măgura Jidovilor’ (2), drawings by Cătălina 
Dănilă. 
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Planşa II.   Tip I: model descoperit la Budeşti (1); tip IIa: model descoperit la Vidra ‘Măgura 
Jidovilor’ (2), desene realizate de Cătălina Dănilă. 
 

Type I: model discovered at Budeşti (1) and type IIa: model discovered at Vidra ‘Măgura Jidovilor’ (2), 
drawings by Cătălina Dănilă. 
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Planşa III.   Tip IIa: modele descoperite la Jilava ‘Măgura Jilavei’ (1, 2), desene realizate de  
Cătălina Dănilă. 
 

Type IIa: models discovered at Jilava ‘Măgura Jilavei’ (1, 2), drawings by Cătălina Dănilă. 
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Planşa IV.   Tip IIa: model descoperit la Jilava ‘Măgura Jilavei’ (1); tip IIb: model descoperit la Vidra 
‘Măgura Jidovilor’ (2), desene realizate de Cătălina Dănilă. 
 

Type IIa: model discovered at Jilava ‘Măgura Jilavei’ (1); type IIb: model discovered at Vidra ‘Măgura 
Jidovilor’ (2), drawings by Cătălina Dănilă. 
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Planşa V.   Tip IIb: model descoperit la Vidra ‘Măgura Jidovilor’ (1), model inedit (2), desene realizate de 
Cătălina Dănilă. 
 

Type IIb: model discovered at Vidra ‘Măgura Jidovilor’ (1) and unpublished model (2), drawings by 
Cătălina Dănilă. 
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Planşa VI.   Tip IIc: modele descoperite la Vidra ‘Măgura Jidovilor’ (1, 2), desene realizate de 
Cătălina Dănilă. 
 

Type IIc: models discovered at Vidra ‘Măgura Jidovilor’ (1, 2), drawings by Cătălina Dănilă. 
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Planşa VII.   Tip IIc: modele descoperite la Vidra ‘Măgura Jidovilor’ (1, 2), desene realizate de   
Cătălina Dănilă. 
 

Type IIc: models discovered at Vidra ‘Măgura Jidovilor’ (1, 2), drawings by Cătălina Dănilă. 
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Planşa VIII.   Tip IIc: modele descoperite la Jilava ‘Măgura Jilavei’ (1) şi Vidra ‘Măgura Jidovilor’ (2), 
desene realizate de Cătălina Dănilă. 
 

Type IIc: models discovered at Vidra ‘Măgura Jidovilor’ (1) and Vidra ‘Măgura Jidovilor’ (2), drawings 
by Cătălina Dănilă. 
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Planşa IX.   Tip IIc: modele descoperite la Vidra ‘Măgura Jidovilor’ (1, 2), desene realizate de 
Cătălina Dănilă. 
 

Type IIc: models discovered at Vidra ‘Măgura Jidovilor’ (1, 2), drawings by Cătălina Dănilă. 
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Planşa X.   Tip III: mâner de capac în formă de casă descoperit la Vidra ‘Măgura Jidovilor’ (1), desen 
realizat de Cătălina Dănilă. 
 

Type III: lid handle in the shape of a house discovered at Vidra ‘Măgura Jidovilor’ (1), drawing by 
Cătălina Dănilă. 
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Planşa XI.   Tip IIa: (1, 2) modele descoperite la Vităneşti (după Moldoveanu 2008: pl. I.1 şi I.3); tip 
IIc: (3-5) modele descoperite la Vităneşti (după Moldoveanu 2008: pl. I.5 şi II.1) şi Pietrele (6) (după 
Reingruber 2008: pl. 4.3) - diferite scări. 
 

Type IIa: models (1, 2) discovered at Vităneşti (after Moldoveanu 2008: pl. I.1, I.3); type IIc: models 
(3-5) discovered at Vităneşti (after Moldoveanu 2008: pl. I.5, II.1) and Pietrele (6) (after Reingruber 
2008: pl. 4.3) - various scales. 
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Planşa XII.   Tip IIc: modele descoperite la Vităneşti (1 - după Moldoveanu 2008: pl. II.2) şi Pietrele 
(2-4 - după Reingruber 2008: pl. 3.6, 4.1-4.3) - diferite scări. 
 

Type IIc: models discovered at Vităneşti (1 - after Moldoveanu 2008: pl. II.2) and Pietrele (2-4 - after 
Reingruber 2008: pl. 3.6, 4.1-4.3) - various scales. 
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Planşa XIII.   Tip III: mânere de capace în formă de casă descoperite la Gumelniţa (1, 8 - după 
Dumitrescu şi Marinescu-Bîlcu 2001: fig. 10.3, 11.2); Sultana (2 - după Andreescu şi Lazăr 2007-2008: 
pl. 8.1); Alexandria ‘Gorgan’ (3, 7 - după Mirea şi Pătraşcu 2006: fig. 23.1 şi 23.4); Pietrele (4, 9 - 
după Reingruber 2008: pl.3.1, 3.3); Vităneşti (5,6 - după Moldoveanu 2008: pl. II.5, 6) - diferite scări. 
 

Type III: lid handles in the shape of a house discovered at Gumelniţa (1, 8 - after Dumitrescu and 
Marinescu-Bîlcu 2001: fig. 10.3, 11.2); Sultana (2 - after Andreescu and Lazăr 2007-2008: pl. 8.1); 
Alexandria ‘Gorgan’ (3, 7 - after Mirea and Pătraşcu 2006: fig. 23.1, 23.4); Pietrele (4, 9 - after 
Reingruber 2008: pl. 3.1, 3.3); Vităneşti (5, 6 - after Moldoveanu 2008: pl. II.5, 6) - various scales. 
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Planşa XIV.   Tip III: mânere de capace în formă de casă descoperite la Pietrele (1-2 - după 
Reingruber 2008: pl. 2.4, 3.2) şi Vităneşti  (3-5 - după Moldoveanu 2008: pl. II. 7-9) - diferite scări. 
 

Type III: lid handles in the shape of a house discovered at Pietrele (1, 2 - after Reingruber 2008: pl. 2.4, 3.2) 
and Vităneşti (3-5 - after Moldoveanu 2008: pl. II. 7-9) - various scales. 


