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NOI DESCOPERIRI ÎN AŞEZAREA GUMELNIŢEANĂ DE LA VITĂNEŞTI ‘MĂGURICE’ 
 

Radian-Romus ANDREESCU 
Pavel MIREA 

Katia MOLDOVEANU 
Ion TORCICĂ 

 
Abstract: The tell-settlement at Vităneşti ‘Măgurice’ is located in the Teleorman Valley, 

about 7 km northeast of Alexandria town. Research started here in 1993. The main objectives are the 
uncovering of the last habitation level belonging to the Gumelniţa B1 phase and the excavation of a 
stratigraphical control surface. The stratigraphy of the site has been revealed by two stratigraphical 
sondages: all three phases of the Gumelniţa culture (A1, A2 and B1) are present. 

The archaeological complexes are represented by houses and hearths with 14 houses 
discovered so far. 

The site is very rich in artifacts including vessels, tools and figurines made of various 
materials such as clay, bone, antler, copper, flint and stone. In the 2008 campaign several special 
objects were discovered: a series of decorated clay weights; an anthropomorphic vessel; and a golden 
pendant.  

Rezumat: Aşezarea de tip tell de la Vităneşti ‘Măgurice’ se află în Valea Teleormanului, la 
cca. 7 km nord-est de oraşul Alexandria. Cercetările au început aici în 1993. Principalele obiective au 
fost decopertarea primului nivel de locuire şi săparea unei suprafeţe de control stratigrafic care să 
evidenţieze evoluţia culturală a aşezării. Stratigrafia sitului a fost relevată de către cele două sondaje 
sedimentologice, astfel toate cele trei faze (A1, A2 şi B1) ale culturii Gumelniţa sunt prezente. 

Complexele arheologice sunt reprezentate de locuinţe şi vetre. Au fost descoperite până 
acum 14 locuinţe.  

Situl este foarte bogat în artefacte, cum ar fi vase, unelte, figurine, din materiale variate, 
precum lut, os, corn, cupru, silex, piatră. În campania anului 2008 au fost descoperite câteva obiecte 
deosebite: o serie de greutăţi din lut decorate, un vas antropomorf şi un pandantiv din aur. 

Key words: tell settlement; Gumelniţa culture; clay weights; anthropomorphic vessel; 
golden pendant. 

Cuvinte cheie: aşezare tell; cultura Gumelniţa; greutăţi din lut; vas antropomorf; pandantiv 
aur. 

 
Aşezarea gumelniţeană de tip tell se află în comuna Vităneşti, judeţul Teleorman, la circa 7 km 

nord-est de oraşul Alexandria (pl. I/1, 2). Situl, cu diametrele la partea superioară de 40x45 m şi o 
înălţime maximă de 6,5 m, este amplasat în apropierea terasei de nord-est care coboară lin spre lunca 
Teleormanului (Andreescu 2001; Andreescu et al. 2003) (pl. II/1). 

Principalele obiective ale cercetărilor arheologice, care au început în anul 19931, au fost 
decopertarea primului nivel de locuire şi săparea unei suprafeţe de control stratigrafic care să 
evidenţieze evoluţia culturală a aşezării. 

Pentru atingerea acestor obiective, suprafaţa tell-ului a fost împărţită în două sectoare X şi Y, 
separate de un martor de 2 m. Cele două sectoare au fost împărţite în suprafeţe de 10x10 m, iar 
acestea în carouri de 2x2 m. Cercetările au debutat în sectorul de sud-vest (SX), care părea mai puţin 
afectat de lucrările agricole. Începând cu anul 2008 cercetările au fost extinse şi în sectorul de nord-
est (SY). În suprafaţa A-G, plasată în marginea de est-sud-est a aşezării, a fost deschisă secţiunea de 
control stratigrafic. Ulterior, pentru a avea o evaluare rapidă a situaţiei stratigrafice şi pentru a stabili 
legăturile dintre aşezare şi mediul natural au fost trasate pe panta de sud-vest a tell-ului două secţiuni 
de 16x1m, respectiv 18x1m, denumite sondaje sedimentologice (Haită 2001: 47-58) (pl. II/2). 

Aceste sondaje au relevat o interesantă evoluţie a aşezării. Astfel, după un prim nivel de 
locuire aparţinând probabil fazei Gumelniţa A1 urmează un nivel natural, fără depuneri antropice, care 
pare să indice fie o perioadă de abandon a aşezării, fie anumite lucrări de înălţare a nivelului locuirii, 
ambele ipoteze fiind legate poate de intensificarea activităţii aluviale a râului Teleorman. Urmează o a 
doua etapă a locuirii, mult mai consistentă, nivelul antropic măsurând mai mult de patru metri 
grosime, etapă ce cuprinde fazele Gumelniţa A2 şi Gumelniţa B1 (Andreescu 2005: 146). 

Au fost descoperite resturile a 14 locuinţe precum şi un bogat material arheologic. Locuinţele, 
în special cele ale ultimului nivel de locuire, Gumelniţa B1, sunt destul de prost conservate, fiind 
deranjate de lucrări agricole şi intervenţii moderne. Aveau o formă rectangulară, la construcţia lor fiind 
folosit mult lemn precum şi chirpici. Unele locuinţe par a fi avut două camere, fiecare având o vatră. 

Buletinul Muzeului Judeţean Teleorman. Seria Arheologie 1, 2009: 75-92. 
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Unele dintre ele, cum ar fi L.13 şi L.14, aveau un bogat inventar format din numeroase vase 
întregibile, mai multe greutăţi din lut ars cu diferite semne, la care se adaugă o gamă variată de 
unelte şi statuete (pl. III/1, 2). La marginea de sud-est a aşezării au fost cercetate mai multe vetre 
exterioare, unele relevând detalii constructive extrem de interesante. 

În privinţa paleoeconomiei, analizele preliminare arată că erau cultivate grâul, orzul, secara şi 
leguminoasele (Bogaard 2001: 115-7). Analizele arheozoologice indică pentru nivelul Gumelniţa B1 o 
relativă paritate între animale domestice (bovine, ovicaprine, porcine) şi cele sălbatice (bour, cerb, 
porc mistreţ, castor), ceea ce dovedeşte că, cel puţin în faza finală a aşezării, vânătoarea juca un rol 
destul de important (Bălăşescu et al. 2005: 211-5). 

Inventarul arheologic este extrem de bogat, fapt normal pentru o aşezare de tip tell. Vom 
enumera pe scurt principalele categorii de descoperiri, urmând a acorda o atenţie specială câtorva 
dintre cele recent scoase la lumină. 

Majoritatea materialului arheologic este constituit din ceramică, în mare parte fragmentară. 
Ceramica nivelului Gumelniţa B1 este în majoritate lucrată dintr-o pastă de bună calitate, omogenă, 
bine arsă, folosind ca degresant nisipul. Printre forme se numără străchinile de diferite forme şi 
dimensiuni, vasele de mari dimensiuni cu gura largă şi fundul îngust având partea inferioară conică şi 
umăr lat, vasele bitronconice, vasele cu corpul relativ globular, capacele sau castronaşele bitronconice 
din pastă fină (Andreescu et al. 2003: 80) (pl. V/1-8). Decorul incizat este variat, unele motive 
decorative fiind trasate cu incizii fine, neregulate, dispuse oblic. Decorul canelat circular este specific 
capacelor. Un motiv caracteristic pentru această fază este format din şiruri orizontale de proeminenţe 
obţinute prin presarea şi ridicarea materialului cu unghia sau cu o unealtă tip spatulă. Motivele 
decorative obţinute prin tehnica impresiunii, specifice ultimului nivel de locuire, sunt unghiulare sau 
circulare, dispuse în şiruri, mărginite uneori de linii, combinate cu incizii sau linii în relief. Alt decor 
caracteristic este cel în relief constând în benzi oblice reliefate, des întâlnite pe vasele de dimensiunii 
medii. Un motiv decorativ reliefat cu totul special este cel format din romburi duble sau triple care au 
la interior şi în exterior cercuri simple sau concentrice, dispus ca o bandă pe umărul lat al unor vase 
de mari dimensiuni (ibid.: 80-4). Decorul pictat este reprezentat prin câteva fragmente ceramice cu 
grafit. Foarte multe vase sunt decorate cu barbotină, în special cele de dimensiuni mari. 

În nivelul Gumelniţa A2 creşte proporţia vaselor (castronaşe bitronconice şi străchini) din 
ceramică fină lustruită, de culoare cenuşiu-închis sau neagră. Creşte şi numărul vaselor pictate cu 
grafit în schimb scade numărul celor decorate în relief şi al celor cu impresiuni. În acest nivel au fost 
descoperite, pentru prima oară la nord de Dunăre, trei mici fragmente ceramice pictate cu aur. 

Au fost descoperite numeroase alte obiecte confecţionate din lut printre care: fusaiole, aşa-
numitele ‘perle’ de diverse forme şi dimensiuni, multe vase miniaturale. Câteva piese, cu o formă 
bitronconică, au un mic gât care comunica cu interiorul gol în care, în unele cazuri, se aflau bile de lut 
sau pietricele, aşa-numitele ‘zornăitori’ (pl. VI/11). Pe unele capace se află modele miniaturale de 
locuinţe (Moldoveanu sub tipar) (pl. VI/9, 10). 

Plastica antropomorfă din lut şi os este reprezentată de peste trei sute de piese, în marea lor 
majoritate puternic fragmentate (pl. VI/2-7). Multe dintre ele sunt schematic modelate, unele decorate 
cu diverse motive geometrice incizate (Andreescu 2006). Pe pereţii unor vase de provizii de mari 
dimensiuni au fost aplicate siluete umane. Plastica zoomorfă din lut este diversificată tipologic, de la 
piese schematizate la piese realist modelate, aşa cum este cazul celor reprezentând o broască 
ţestoasă şi un mic cap de porc. Unele piese sunt decorate cu linii incizate, cercuri sau mici impresiuni 
circulare. 

Au fost descoperite sute de unelte din os, de la clasicele împungătoare şi dăltiţe până la zeci 
de plăcuţe rectangulare şi vârfuri de săgeţi (pl. VIII/7-14). Unele obiecte de os au forme mai 
deosebite cum ar fi cele în zig-zag. Din corn au fost lucrate săpăligi de diverse forme şi dimensiuni, 
precum şi topoare-ciocan de mari dimensiuni. Obiectele de piatră sunt foarte multe, uneltele şi 
fragmentele de silex spre exemplu depăşesc două mii de piese, într-o mare diversitate tipologică (pl. 
VII/1-6). Uneltele de aramă sunt reprezentate prin sule, ace, cârlige (pl. VIII/15), un toporaş şi 
dăltiţă. Au fost descoperite şi obiecte din podoabă din scoică (pl. VII/16), os sau lut. 

Dintre numeroasele descoperiri făcute în aşezarea de la Vităneşti ne-am oprit asupra câtorva 
cu un caracter mai special. 

O primă categorie de materiale este reprezentată de aşa-numitele greutăţi din lut. Aceste 
greutăţi sunt descoperiri frecvente în aşezările gumelniţene, uneori numărul lor fiind foarte mare. La 
Vităneşti au fost descoperite mai multe greutăţi, majoritatea din lut ars dar şi câteva din lut nears 
(Andreescu et al. 2001: 271). Alături de greutăţi nedecorate, au fost descoperite piese care aveau 
incizate diverse motive decorative (Marinescu-Bîlcu 2008). 
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Atenţia ne-a fost atrasă de o serie de greutăţi cu un anumit tip de decor (repertoriul motivelor 
decorative de pe greutăţile de lut merită un studiu mai amplu, care depăşeşte însă cadrul acestui 
articol). 

Greutăţile în discuţie formează o serie de 13 piese, întregi şi fragmentare, care au ca element 
comun decorul spiralic incizat. 

În anul 2008 cercetările au scos la lumină opt greutăţi, întregi şi fragmentare, cu decor 
spiralic, de data acesta într-un context mai clar (pl. IV/1). Piesele se aflau prinse în resturile locuinţei 
incendiate L.13. Aceasta era întreruptă de perturbaţii stratigrafice, fiind afectată şi de lucrările 
agricole. Greutăţile, descoperite în zona carourilor E4-5, F5 făceau parte dintr-un complex format din 
cca. 20 greutăţi, întregi şi fragmentare. Majoritatea se aflau în centrul caroului E4 amestecate printre 
fragmentele de chirpici şi ceramică arsă secundar. Adâncimea la care au fost descoperite este cuprinsă 
între -0,84 m şi -1,10 m (faţă de ‘punctul 0’). Piese sunt în formă de trunchi de piramidă cu colţurile 
rotunjite. Lungimea variază între 5-10,6 cm, în timp ce baza relativ dreptunghiulară are laturile de 7-8 
cm respectiv, 4,4-5,3 cm. Greutăţile sunt perforate la partea superioară, uneori cu urme de uzură 
datorate folosirii/suspendării lor. 

Piesele au în general o culoare roşu-gălbuie sau maroniu-roşcată, fiind realizate dintr-un lut ce 
are ca degresanţi nisip fin, mică şi fragmente de scoică pisată. Suprafaţa exterioară este netezită 
având crăpături fine datorită arderii secundare. 

Primele două greutăţi, destul de bine conservate, sunt decorate cu motive spiralice pe toate 
feţele. Spiralele sunt ample pe faţă/spate şi mai simple pe cele laterale (pl. VIII/1, 2). 

Alte trei greutăţi au decorul spiralic incizat numai pe faţă şi pe spate, lipsind deci de pe părţile 
laterale (pl. IX/1-3). Una dintre ele are spiralele ample, într-un caz acoperind aproape întreaga faţă 
(pl. IX/1), în timp ce celelalte două au spiralele mai simple. 

Două greutăţi, din păcate fragmentare, au un decor ceva mai complex (pl. VIII/3, 4). În 
primul rând motivul spiralic este incizat şi pe bază. Acelaşi motiv pe află şi pe părţile din faţă şi spate 
ale greutăţilor. Pe părţile laterale se întâlneşte însă un decor deosebit, format din linii semicirculare şi 
linii dispuse în unghi (sau triunghi) sau linii oblice. Starea fragmentară a greutăţilor nu a permis 
reconstituirea acestor motive. În aceste cazuri decorul spiralic este mai neglijent trasat, unele spirale 
fiind întrerupte. 

Acestor greutăţi, aflate împreună într-o locuinţă, li se alătură alte cinci descoperite de-a 
lungul anilor în diverse contexte (Marinescu-Bîlcu 2007: 89-90) (pl. X/1-5). Motivele decorative sunt 
asemănătoare dar există şi câteva deosebiri. O greutate întreagă are pe faţă şi pe spate câte o spirală 
realizată printr-o incizie lată puţin adâncă (pl. X/5). O altă greutate are pe una din feţe o spirală, în 
timp ce pe cealaltă faţă decorul este formar de cercuri concentrice şi câteva incizii plasate deasupra şi 
în jurul perforaţiei de la partea superioară a piesei (pl. X/3). Una dintre greutăţi, fragmentară, pare a fi 
avut decorul spiralic pe toate cele patru feţe, incizat însă destul de neglijent (pl. X/2). Deosebit de 
interesant este decorul unei alte piese care are pe una din feţe două cercuri concentrice iar pe cealaltă 
o spirală. Pe părţile laterale decorul este alcătuit din câte o linie şerpuită, fiind sigura piesă descoperită 
până acum care are acest tip de decor (pl. X/1). Un alt fragment are un decor spiralic destul de prost 
conservat (pl. X/4). 

Un obiect inedit este greutatea miniaturală descoperită în zona exterioară locuinţei L.14, în 
caroul J1, la adîncimea de -0,74 m. În formă de trunchi de piramidă, are o înălţime de 4,5 cm şi baza 
relativ dreptunghiulară cu dimensiunile de 2,5×2 cm. Este decorată pe două dintre laturi cu incizii 
puţin adâncite, cu motive ce sugerează fragmente spiralice (pl. IX/4). Trebuie subliniat faptul că 
această greutate miniaturală prezintă similitudini, în ceea ce priveşte decorul, cu cele de dimensiuni 
mai mari. 

În campania anului 2008 a fost descoperit şi un vas antropomorf, în caroul M3, la o 
adâncime de -0,83 m (faţă de ‘punctul 0’) şi la circa 0,15 m faţă de suprafaţa actuală a solului. Se afla 
în poziţie verticală, puţin aplecat lateral. Era prins la limita superioară a distrugerii unei structuri de 
locuire, alcătuită din chirpici ars la roşu-cărămiziu, mărunţit, amestecat cu un sediment de culoare 
neagră (pl. IV/2). Distrugerea acoperea suprafaţa carourilor M1-M5, N2-N5, O2-O5, conţinând şi 
numeroase fragmente ceramice arse secundar. În caroul M5 s-a descoperit nivelul superior al unei 
vetre ce poate aparţine structurii de locuire. Dimensiunile piesei sunt următoarele: Î. 13 cm, D. max: 
11 cm, D. gură: 4,2 cm, D. bază: 4,2 cm. 

Vasul antropomorf este lucrat dintr-o pastă fină, cu nisip de granulaţie mică folosit ca 
degresant. Are o înălţime de 13 cm, un diametru maxim de 11 cm, în timp ce diametrul la gură, 
identic cu cel de la bază, este de 4,2 cm (pl. XI/1-4). Este ars reducător, iar datorită arderii secundare 
a căpătat o culoare maroniu-gălbuie, cu nuanţe roşcate, la exterior observându-se crăpături foarte 
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fine. Suprafaţa interioară este netezită, iar cea exterioară este, în plus, lustruită. Vasul are o formă 
bitronconică cu umărul rotunjit şi gâtul înalt, tronconic şi baza uşor concavă. Buza vasului este puţin 
deteriorată din vechime. În zona diametrului maxim al corpului vasului sunt modelate două braţe, 
aşezate diametral opus. Se poate observa cum, după aplicarea lor, lutul a fost netezit în jurul acestora 
pentru a face corp comun cu vasul. Braţele sunt îndoite de la cot şi ridicate vertical în aşa-numită 
poziţie a orantei. Partea superioară a braţului drept este ruptă din vechime. Braţul stâng este spart din 
vechime în zona cotului, în timp ce palma a fost modelată doar cu trei degete. Sub buză, în zona 
gâtului, vasul are aplicată o faţă umană formată dintr-o bandă îngustă de lut, cu muchia mediană ce 
figurează nasul (deteriorat), ce apare astfel ca o ‘mască’. Ca un detaliu tehnic, se poate observa, cum 
faţa a fost aplicată pe vas după realizarea acestuia. Capetele rotunjite ale ‘măştii’, posibil urechile, 
sunt orientate în faţă. 

O altă piesă fragmentară descoperită în campaniile anterioare reprezintă o faţă umană 
aplicată pe gâtul unui vas (pl. VI/1). Nasul şi sprâncenele sunt reliefate, iar urechile au câte două 
perforaţii laterale. Ochii sunt marcaţi prin suprafeţe lustruite. Gura este reprezentată de o crestătură, 
iar bărbia este reliefată. În jurul ochilor are urme de pastă albă. Î=5,6 cm (Andreescu 2002: 83, 
pl.61/3). 

Prima piesă (şi destul de probabil şi cea de-a doua) se încadrează în categoria vaselor cu 
atribute antropomorfe (Andreescu 2002: 74). 

Vasul antropomorf de la Vităneşti reprezintă o variantă nouă dacă luam în consideraţie toate 
elementele lui. Astfel, vasele cu atribute antropomorfe sunt vase obişnuite, de obicei bitronconice, de 
diverse mărimi, care au modelate sau aplicate feţe umane sub buză. Unele au modelate braţele sau 
doar palmele. Astfel de vase au fost descoperite la Gumelniţa (Ionescu 1974: 115-6, fig.1/2) şi 
Sultana, două piese, un vas întreg (Andreescu 2002: 80, pl. 56/1) şi altul fragmentar (Marinescu-Bîlcu 
şi Ionescu, 1967: 33, pl. V/2; XIX). Vasul de la Gumelniţa şi un vas de la Sultana au elementele 
anatomice ale feţei umane, nas, gura, urechi, reliefate sub buza vasului. Braţele sau mai bine zis 
palmele acestor piese se înaltă vertical de pe diametrul maxim vasului. 

O altă manieră de redare a feţei este aplicarea unui fel de mască sub buza vasului. De la 
Sultana provine un fragment de vas cu faţa scundă şi lată, cu ochii în formă de migdală. Nasul ascuţit 
este reliefat, ca şi sprâncenele. Braţele sunt modelate în relief pe piept (sau pe pântec), fiecare braţ 
având câte trei degete. 

Vasul de la Vităneşti are aceeaşi manieră de redare a feţei, prin aplicarea unei măşti, mai 
modest realizate, sub buza vasului. Spre deosebire însă de vasul de la Sultana, care are braţele pe 
pântece, braţele vasului de la Vităneşti, îndoite de la coate, sunt orientate în sus. De menţionat faptul 
că celălalt vas de la Sultana şi vasul de la Gumelniţa au figurate numai palmele orientate în sus. 

Vasul de la Vităneşti este o variantă a vaselor cu atribute antropomorfe cu mască umană 
aplicată sub buză şi braţe în aşa-numită poziţie a orantei. Un amănunt interesant despre care nu ştim 
deocamdată dacă se datorează unei omisiuni a meşterilor sau unor raţiuni cultice, este figurarea 
mâinii cu numai trei degete atât la vasul de la Vităneşti cât şi la cel descoperit la Sultana. 

Acest vas vine să întărească încă o dată convingerea că repertoriul plasticii antropomorfe este 
mult mai variat decât au relevat cercetările întreprinse până acum în aşezările gumelniţene. 

Tot în campania anului 2008, în caroul M3, au mai fost descoperite două pandantive din lut, 
iar în caroul M2, unul din aur (pl. XII/1-5). 

Piese din aur au fost destul de rar descoperite în cercetările din aşezări, ele fiind mai frecvente 
în cazul necropolelor, cazul cel mai cunoscut fiind al celei de la Varna (Katincarov et al. 1989). 

Doar nouă reprezentări antropomorfe din aur au fost descoperite pană acum la nordul Dunării 
în aşezările gumelniţene, care provin din aşezările de la Sultana (Hălcescu 1995: 16, fig.1), Vidra 
(Rosetti 1939: 38, fig. 21/2;), Vărăşti (Comşa 1974: 184, fig.2) şi Gumelniţa (Dumitrescu, 1961: 79, 
fig.7).  

După descoperirea unor fragmente pictate cu aur, în aşezarea de pe ‘Măgurice’ a fost scos la 
lumină şi un mic pandantiv din aur. Dimensiunile piesei sunt următoarele: L = 24,73 mm, l = 21,21 
mm, g = 0,21 mm. Greutatea este de 1,4 g. 

Piesa are o formă discoidală, având la partea superioară o mică prelungire trapezoidală cu 
două mici perforaţii (pl. XII/1, 5). A fost lucrată din foiţă de aur prin batere. Observaţiile mai 
amănunţite au relevat faptul că piesa a fost făcută din mai multe foiţe din aur suprapuse. Acest lucru 
este vizibil pe marginile piesei, care sunt îndoite şi se poate observa cu ochiul liber faptul că piesa este 
compusă din mai multe foiţe unite prin batere (pl. XII/2, 4). De asemenea, pe suprafaţa piesei, ceea 
ce părea la o primă vedere o serie de fisuri, reprezintă de fapt urme ale suprapunerii foiţelor din aur 
(pl. XII/3). 
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Piesa din aur face parte din categoria reprezentărilor antropomorfe din aur, opinia des 
întâlnită fiind aceea că ea reprezintă silueta umană mult schematizată sau mai bine zis doar 
simbolizată, în special în cazul reprezentărilor de tipul celei descoperite la Vităneşti (Andreescu, 2002: 
71). 

În ceea ce priveşte contextul descoperirii, să notăm faptul că piesa a fost descoperită în 
apropierea vasului antropomorf. Acest fapt aminteşte de cercetările de la Vidra unde, un pandantiv de 
aur, de alt tip decât cel de la Vităneşti, a fost descoperit pe vasul antropomorf cunoscut sub numele 
de ‘Zeiţa de la Vidra’ (Rosetti 1939: 38, fig. 21/1, 22/1, 23/1). 

Acestea reprezintă doar câteva descoperiri, unele dintre ele dintre recente, făcute în aşezarea 
gumelniţeană de la Vităneşti ‘Măgurice’. 

Amploarea cercetărilor precum şi bogăţia inventarului fac din această aşezare o importantă 
sursă de informaţii despre civilizaţia gumelniţeană. Plasată în vestul Munteniei, într-o regiune cu foarte 
multe aşezări de tip tell, aşezarea de la Vităneşti va fi un pilon important în stabilirea evoluţiei culturii 
Gumelniţa în sudul României. 

Datorită săpăturilor întreprinse pe suprafeţe mari au fost făcute observaţii interesante 
referitoare la utilizarea spaţiului interior al aşezării, precum şi asupra dinamicii locuirii. Cercetările de 
teren întreprinse în jurul aşezării au condus la descoperirea altor puncte cu locuiri aparţinând culturii 
Gumelniţa. Primul dintre acestea, Vităneşti II, se află plasat chiar lângă tell, iar al doilea, Vităneşti III, 
este plasat la circa 1 km spre sud în apropierea terasei de sud-vest a râului Teleorman, în timp ce al 
treilea, Vitănesţi IV, se află la circa 1,5 km spre nord, la baza terasei de nord-est. Toate acestea 
reflectă o dinamică specială a locuirii umane pe Valea Teleormanului în zona tell-ului de la Vităneşti 
(Andreescu şi Mirea, 2008: 31-2). 

Cercetările viitoare din aşezarea de tip tell de la Vităneşti ‘Măgurice’ au drept obiectiv 
finalizarea cercetării ultimului nivel de locuire, Gumelniţa B1, precum şi definitivarea suprafeţei de 
control stratigrafic. 
 

Note 
 
1. Cercetările au fost începute de către un colectiv format din dr. Silvia Marinescu-Bîlcu, Institutul de 
Arheologie ‘Vasile Pârvan’ Bucureşti, responsabil de şantier, Radian Andreescu, Muzeul Naţional de 
Istorie a României (MNIR) şi Cătălin Borţun, Muzeul Judeţean Teleorman (MJT). În prezent colectivul 
este format din dr. Radian Andreescu, responsabil de şantier, Katia Moldoveanu, Constantin Haită, dr. 
Adrian Bălăşescu, dr. Valentin Radu (MNIR), Pavel Mirea, Ion Torcică, Pompilia Zaharia, Mădălina 
Dumitru (MJT). Din colectiv au mai făcut parte Ion Pătraşcu şi Ştefan Nedelcuţă-Apope (MJT). 
 
2. Desenele au fost realizate de către Pavel Mirea şi Ion Torcică (MJT), Simona Mateescu (MNIR), 
Cătălina Dănilă (Bucureşti).  
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Vităneşti. Localizarea sitului. 
Location of Vităneşti site. 

 
 

Planşa 1
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1. Vităneşti ‘Măgurice’. Vedere nord-estică; 2. Planul cercetărilor arheologice 1993-2008. 
1. North-eastern view of the site; 2. The 1993-2008 excavations plan. 

 
 

Planşa II 
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1. Locuinţa L.13 - nivelul superior în timpul cercetării; 2. Locuinţa L.14 - detaliu cu vase in situ. 
1. The upper level of dwelling no. 13 during the research; 2. Dwelling no. 14 - in situ vessels detail. 

 
 

Planşa III 
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1. Locuinţa L.13 - greutăţi de lut in situ; 2. Sectorul M-R - vas antropomorf in situ. 
1. Dwelling no. 13 - in situ clay weights; 2. M-R area - in situ anthropomorphic vessel. 

 
 
 
 

Planşa IV 
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Ceramică din nivelul superior (Gumelniţa B1). 
Pottery from the upper level (Gumelniţa B1). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Planşa V 
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1 fragment de vas antropomorf; 2-7 statuete antropomorfe; 8 statuetă zoomorfă; 9, 10 modele de locuinţe; 
11 obiect de lut 

1 anthropomorphic vessel fragment; 2-7 anthropomorphic figurines; 8 zoomorphic figurines; 9-10 house models; 
11 clay object. 

 
 

Planşa VI 
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1-6 unelte de piatră; 7-9, 11-14 unelte de os şi corn; 10 obiect de os; 15 uneltă de cupru; 16 pandantiv de scoică 
1-6 stone tools; 7-9, 11-14 bone and antler tools; 10 bone object; 15 copper tool; 16 shell pendant. 

 
 

Planşa VII 
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Greutăţi de lut ars. 
Clay weights. 

 
 

Planşa VIII 



Noi descoperiri în aşezarea gumelniţeană de la Vităneşti ‘Măgurice’ 89

 
 
 

 
 
 

Greutăţi de lut ars. 
Clay weights. 

 
 
 
 
 

Planşa IX 
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Greutăţi de lut ars (după Marinescu-Bîlcu 2007). 
Clay weights (after Marinescu-Bîlcu 2007). 

 
 
 
 

Planşa X
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Vas antropomorf. 
Anthropomorphic vessel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planşa XI 
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Pandantiv de aur. 
Golden pendant. 

 
 
 

Planşa XII 
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