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Abstract: Rescue archaeological investigations in 2010 at Enisala–Palanca brought to light new 
data regarding the settlements ascribed to Gumelniţa culture. The pottery found in the seven investigated 
pits and in secondary context indicate dating to A1 phase of Gumelniţa culture. 

 

Rezumat: Cercetările arheologice preventive efectuate în anul 2010 în situl de la Enisala–
Palanca au adus şi noi date despre locuirea culturii Gumelniţa. Materialul ceramic descoperit atât în 
cele şapte gropi cercetate cât şi în context secundar indică o datare în faza A1 a culturii Gumelniţa. 
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Introducere 
Localitatea Enisala (com. Sarichioi, jud. Tulcea) este situată în jumătatea de nord a 

Dobrogei, în imediata apropiere a dealurilor Babadagului şi complexului format de lacurile 
Babadag şi Razim. Zona este bogată în vestigii arheologice ce pot fi atribuite mai multor 
perioade istorice: paleolitic1, eneolitic2, epoca bronzului3, epoca fierului4, civilizaţia getică5, 
epocile romană timpurie, romano-bizantină6 şi întreaga perioadă medievală7. 

În rândurile de mai jos ne vom opri asupra sitului din punctul Palanca situat la cca.               
1,5 km NE de localitate, de o parte şi de alta a drumului judeţean ce duce la Sarichioi, în zona 
de contact a lacurilor Razim şi Babadag, la poalele Dealului Gras pe care a fost ridicată 
fortăreaţa medievală (Fig. 1). 

 

                                                           
*  Institutul de Cercetări Eco-Muzeale, Str. Progresului, nr. 32, Tulcea, România. 
**  Maison de la Recherche, Université Toulouse 2 le Mirail, 5, Allées A. Machado - 31058 Toulouse, 

Cedex 1.  
1  Păunescu 1999, 67, 69. 
2  Ştefan, Bujor 1948; Comşa 1971, 17-18; Lăzurcă, Mănucu-Adameşteanu 1980, 146; Micu et alii 2009. 
3  Morintz, Anghelescu 1970, 403; Vasiliu 2003-2004, 123-136. 
4  Dragomir 1974, 131-136; Aricescu 1975, 17-24; Lăzurcă, Mănucu-Adameşteanu 1980, 146-156; 

Ailincăi, Constantinescu 2008; Ailincăi et alii 2011. 
5  Simion 1971, 63-134; Simion  1974, 291-304; Simion  2003, 258-320; Babeş 1971, 19-45; Mănucu-

Adameşteanu 1984, 31-40. 
6  Oberländer-Târnoveanu 1980, 505; Mănucu-Adameşteanu, Oberländer-Târnoveanu 1984, 350; 

Mănucu-Adameşteanu 1984, 349-354 ; Custurea 2002, 139, nr. 38; Iacob, Nuţu, Paraschiv 2006, 154.  
7  DID III, 379-385; Ciobanu 1971, 21-30; Dragomir 1972-1973, 29-47; Baraschi, Cantacuzino 1977-

1978, 459-471; Ştefan 1978; Custurea 1978, 531-536; Lăzurcă, Mănucu-Adameşteanu 1980, 146-
156; Mănucu-Adameşteanu 1980, 473-496; Mănucu-Adameşteanu 1982, 586; Mănucu-Adameşteanu 
1990a, 44-48; Mănucu-Adameşteanu 1990b, 393-398; Iosipescu, Iosipescu 2004, 310-314; Stănică et 
alii 2006; Baltres, Stanciu 2011. 
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Fig. 1. Vedere generală asupra sitului de la Enisala–Palanca. 
Fig. 1. General view on Enisala–Palanca site. 

 
Semnalat de G. Simion, situl a fost cercetat iniţial printr-un sondaj, realizat în perioada 

1-6 septembrie 1969, chiar pe Palancă, de către S. Morintz. Rezultatele acestuia au fost 
publicate doar în mică parte8. Ulterior, în 1979, ca urmare a plantării viţei-de-vie, dar şi a 
exploatării mecanizate a pământului galben, au fost realizate cercetări arheologice preventive, 
conduse de Gh. Mănucu-Adameşteanu, care s-au concretizat prin săparea unei secţiuni cu 
dimensiunile de 80 × 2 m9. În 1986, obiectivul a fost cercetat şi de S. Baraschi, rezultatele fiind 
încă inedite, iar în perioada 2003-2006, observând starea deplorabilă a sitului, colectivul 
şantierului Babadag a efectuat cercetări arheologice de salvare în jurul unei suprafeţe distruse 
în urma extragerii lutului de către localnici10.  

În perioada aprilie-iunie 2010, în sectorul de NV al sitului au fost efectuate cercetări 
preventive, ce au avut ca scop eliberarea de sarcină arheologică a unei suprafeţe ce urma a fi 
afectată de construirea unei pensiuni turistice. În acest scop, în funcţie de configuraţia terenului 
(înclinat dinspre E spre V), am trasat treisprezece secţiuni paralele, orientate E-V. Acestea au 
avut o lăţime de 4 m (excepţie făcând S 12 a cărei lăţime măsura 6 m) şi o lungime între 4 şi  
32 m, în funcţie de limitele zonei afectate, însumând o suprafaţă de 920 mp (Fig. 2). 

                                                           
8   Morintz, Anghelescu 1970, 403. 
9   Lăzurcă, Mănucu-Adameşteanu 1980, 146. 
10  Ailincăi et alii 2011. 
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Fig. 2. Planul cercetărilor arheologice din 2010. 
Fig. 2. The plan of 2010 archaeological excavation. 

 

Confirmând cercetările mai vechi, săpăturile arheologice efectuate în 2010 au scos la 
iveală numeroase şi importante vestigii arheologice ce pot atribuite atât culturilor Gumelniţa şi 
Babadag, cât şi perioadei medievale (mai ales sec. XIII-XIV)11. 

 
Vestigii atribuite culturii Gumelniţa la Enisala 

 
Cele mai vechi menţiuni ale unei descoperiri atribuite epocii neo-eneolitice pe teritoriul 

localităţii Enisala au fost făcute de Gh. Ştefan şi E. Bujor care, în urma unei cercetări de 
suprafaţă efectuate în 1947, indicau prezenţa unui sit pe o mică înălţime aflată la intrarea în 
localitatea Enisala, în punctul La Vărării, pe botul unui deal ce coboară în pantă uşoară către 
N până în drumul de care Babadag-Enisala de pe malul bălţii, tăiat de restul dealului de 
şoseaua judeţeană, informaţie preluată ulterior de E. Comşa în sinteza sa asupra epocii neo-
eneolitice în nordul Dobrogei12.  

Date despre o locuire gumelniţeană în punctul Palanca au fost doar menţionate în urma 
cercetărilor din 197913, acestea fiind publicate relativ recent într-un cadru mai larg14. În aceste 
condiţii, noile descoperiri survenite în urma cercetărilor din 2010 nu fac decât să completeze 

                                                           
11  Încadrare cronologică realizată de domnul A. Stănică căruia îi mulţumim şi pe această cale. 
12  Comşa 1971, 12, n. 7.  
13  Lăzurcă, Mănucu-Adameşteanu 1980, 146. 
14  Micu et alii 2009, 17-18. Precizăm că în acest articol a fost făcută o diferenţă clară între locuirile 

atribuite culturii Gumelniţa din punctele La Vărării şi Palanca, aşa cum o dovedeşte şi conţinutul 
hărţii descoperirilor eneolitice analizate cu acest prilej – cf. Bem 2012, 21. 
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puţinele informaţii cunoscute şi ne oferă posibilitatea unei noi analize asupra sitului, în ciuda 
faptului că vestigiile culturii Gumelniţa deţin o pondere redusă. 

 
Condiţiile descoperirii. Complexele arheologice 

 
Faţă de datele rezultate din cercetările mai vechi, în 2010 am putut investiga nu mai 

puţin de şapte gropi (din 142 complexe cercetate) ce pot fi atribuite unei locuiri eneolitice  
(Fig. 3), după cum urmează: 

 
  gr. 4/S 3 a fost cercetată atât în S 3, cât şi în S 2. Complexul avea o formă ovală alungită, 

pereţii săi fiind săpaţi aproape vertical până la o adâncime de 0,75 m (Fig. 3). Pământul 
care umplea groapa avea o culoare cenuşie şi o consistenţă compactă. Fragmentele 
ceramice din acest complex provin de la vase de mari dimensiuni, confecţionate din pastă 
de bună calitate, cu suprafaţa poroasă şi uneori barbotinată (Pl. 1/1-4, 7). Alături de acestea, 
am putut identifica un fragment de la o strachină cu marginea trasă spre interior (Pl. 1/8), 
un altul de la un exemplar cu zona diametrului maxim realizată proeminent (Pl. 1/5) şi 
partea superioară a unui vas de dimensiuni reduse ce avea probabil corpul globular şi 
marginea uşor trasă spre exterior (Pl. 1/6). 

 
Fig. 3. Planul şi profilul complexelor atribuite culturii Gumelniţa. 
Fig. 3. The plans and the profiles of the Gumelniţa culture pits. 
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 S 5/gr. 5 a fost cercetată integral în c. 6 N. Aceasta se prezenta sub forma unei alveolări, 

adâncă de 0,40 m, de formă aproape circulară în plan (diam. = 1 m); umplutura gropii 
include un sediment de culoare neagră, cu consistenţă densă. Fragmentele ceramice 
descoperite în complex provin de la două străchini (Pl. 2/1-2), din partea superioară a unui 
vas cu deschidere nerestricţionată, cu o proeminenţă perforată orizontal pe margine (Pl. 2/3) 
şi de la un vas bitronconic (Pl. 2/4); 

 S 6/gr. 1 a fost cercetată parţial în c. 1 S. Pereţii acesteia au fost săpaţi uşor oblic spre 
exterior până la adâncimea de 0,80 m. Din materialul ceramic descoperit aici am putut reda 
grafic doar un fragment de strachină (Pl. 2/5); 

 S 6/gr. 10 cercetată aproape integral în c. 6 N, avea o formă circulară în plan, cu diametrul 
de 1,20 m. Pereţii au fost săpaţi vertical până la adâncimea de 0,75 m. Materialul 
arheologic, deşi atipic, poate fi atribuit culturii Gumelniţa; 

 S 8/gr. 7 cercetată parţial în c. 8-9 N, avea pereţii săpaţi uşor oblic spre exterior, până la 
adâncimea de aproximativ 1 m. De aici provin câteva fragmente ceramice ce pot fi atribuite 
culturii Gumelniţa, din care am putut reda grafic partea superioară a unei străchini decorate 
în zona diametrului maxim şi a zonei de îmbinare a gâtului cu corpul cu linii incizate 
orizontale (Pl. 2/6) dar şi un fragment dintr-un vas tronconic decorat cu un şir de alveole 
(Pl. 2/7); 

 S 9/gr. 2 a fost cercetată parţial în c. 1 N. Complexul avea pereţii săpaţi vertical până la 
adâncimea de 0,80 m. De aici provin câteva fragmente ceramice din care am putut reda grafic 
un fragment de strachină (Pl. 5/1) şi unul de la un vas cu deschidere nerestricţionată  cu urme 
orizontale, paralele realizate în cursul finisării suprafeţei (Pl. 5/2); 

 S 9/gr. 11 a fost distrusă parţial de gr. 12 (cultura Babadag). Complexul avea probabil o 
formă circulară, pereţii săi fiind săpaţi vertical până la stâncă (- 0,50 m). Materialul ceramic 
descoperit aici este specific culturii Gumelniţa (Pl. 6/4-8). 

 
*  

 *                * 
În afară de complexele menţionate mai sus, material ceramic ce poate fi atribuit culturii 

Gumelniţa a fost descoperit şi în context secundar: în cele două şanţuri ce au fost săpate 
probabil în epoca fierului, în complexe atribuite altor epoci precum şi în stratul vegetal. 

Se poate observa că descoperirile eneolitice se concentrează în partea sudică a suprafeţei 
cercetate. Complexele atribuite acestei epoci au fost de cele mai multe ori afectate de 
intervenţiile ulterioare sau au fost investigate parţial; acestea conţineau relativ puţin material 
arheologic şi pot fi considerate gropi menajere sau de provizii.  

Lipsa unor locuinţe poate sugera faptul că cercetările noastre au surprins doar o parte 
din aşezarea gumelniţeană, situată probabil mai la sud, sau o locuire de scurtă durată a acestei 
zone în perioada eneolitică. 
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Materialul ceramic 
 

Inventarul mobil al locuirii gumelniţene include 82 de fragmente ceramice provenite în 
marea lor majoritate din săpăturile efectuate în anul 201015. Pe ansamblu, am putut diferenţia 
mai multe tipuri de recipiente pe care le vom expune în rândurile de mai jos. 

 

I. Străchinile sunt reprezentate de vase cu deschiderea largă şi aspect plat, realizate din 
pastă de bună calitate, suprafaţa lor fiind lustruită atât la exterior, cât şi la interior. Această 
categorie este reprezentată de 34 de recipiente pe care le putem împărţi în mai multe forme: 

I.a.  Cele mai multe exemplare (14) au deschiderea restricţionată şi contur simplu 
(Fig. 4/13-15, 17; Pl. 1/8; 2/2; 5/1, 5; 6/8; 7/8-11, 14). Dintre acestea se pot 
remarca două recipiente decorate atât prin linii incizate oblice (Pl. 7/8), cât şi 
prin linii paralele pictate, dispuse în zigzag (Pl. 2/2); 

I.b.  Un singur fragment ceramic indică existenţa unor străchini cu deschiderea 
restricţionată, contur compus cu un singur punct ascuţit (Pl. 2/5); 

I.c.  Alte 10 fragmente ceramice ilustrează existenţa unor străchini cu deschidere 
nerestricţionată, contur compus, cu un punct ascuţit (Fig. 4/2, 9; Pl. 1/5; 2/1, 6; 
4/2-3, 5; 5/3; 7/1). Aceste recipiente au fost de multe ori decorate cu linii incizate 
în zona îmbinării părţii superioare cu umărul sau în zona diametrului maxim (Pl. 
2/1, 6; 4/3; 5/3); 

I.d.  O altă manieră de realizare este reprezentată de străchinile cu deschiderea 
nerestricţionată şi contur simplu; în cadrul descoperirilor noastre au fost 
identificate opt exemplare (Fig. 4/16; Pl. 3/1, 5-6; 4/6; 7/2, 5, 13); 

I.e.  Un fragment sugerează existenţa unor străchini cu deschiderea nerestricţionată şi 
contur compus (Pl. 5/4). 

 

II. Castroane bitronconice cu umăr. Realizate dintr-o pastă de bună calitate, cu 
suprafeţele lustruite, aceste recipiente au deschiderea restricţionată şi un contur compus: 

II.a.  O primă variantă include vase de dimensiuni relativ mari, cu corpul rotunjit şi 
diametrul maxim dispus în partea superioară unde au fost realizate mici apucători 
conice. Gâtul se montează pe corp printr-un punct ascuţit (Fig. 4/2; Pl. 3/4, 8, 9; 
4/1; 6/6-7); 

II.b.  O altă manieră de realizare este indicată de un fragment descoperit în campania 
2003, care prezintă diametrul maxim sub forma unui punct ascuţit, zonă în care a 
fost aplicat şi un brâu alveolat (Fig. 4/8). 

 

III. Boluri cu corpul sferic. Aceste recipiente se pot încadra în categoria ceramicii fine, 
au dimensiuni mici spre medii, fiind individualizate următoarele variante:  

III.a.  Cele mai multe exemplare au deschidere restricţionată, formă dependentă şi 
contur compus, gâtul fiind scurt şi dispus vertical (Fig. 4/1; Pl. 6/2; 7/12); 

III.b.  Un singur fragment indică prezenţa unui vas de formă independentă, marginea 
răsfrântă spre exterior formând un profil curbat (Pl. 1/6). 

  
 

                                                           
15  Trebuie precizat că în cadrul cercetărilor arheologice din anul 2010 nu au fost descoperite şi alte tipuri 

de material arheologic (e.g. utilaj din piatră).  
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Fig. 4. Enisala–Palanca. Ceramică atribuită culturii Gumelniţa descoperită în cursul cercetărilor 

arheologice din anii 1979, 2003-2006. 
Fig. 4. Enisala–Palanca. Gumelniţa pottery discovered in 1979, 2003-2006. 

 
Un alt recipient cu corp sferic şi prag în partea inferioară a gâtului (Fig. 4/18) provine 

din cercetările arheologice mai vechi. Din păcate, datorită stării sale fragmentare, nu îl putem 
încadra cu siguranţă într-un anumit tip. 
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IV. Paharele sunt reprezentate de un singur recipient fragmentar, ce ilustrează existenţa 
unor vase de dimensiuni reduse, cu deschiderea nerestricţionată şi contur simplu (Pl. 3/7). 

V. Vasele de bucătărie sunt bine reprezentate în lotul analizat. Acestea au dimensiuni 
medii spre mari şi au fost confecţionate din pastă ce conţine degresant cu granulaţie mare; 
suprafaţa exterioară prezintă asperităţi, fiind în unele cazuri barbotinată, în vreme ce suprafaţa 
interioară este de cele mai multe ori lustruită; în multe cazuri, sub margine se pot sesiza 
apucători semisferice sau brâuri alveolate. Pe ansamblu, am putut identifica mai multe 
modalităţi de realizare a unor astfel de vase: 

V.a.  Vase cu deschidere nerestricţionată şi contur simplu (V.a-1) sau compus (V.a-2) 
(Fig. 4/3; Pl. 1/3, 4, 7; 2/3, 7; 4/4, 8; 5/6; 6/5). De cele mai multe ori aceste 
recipiente au sub margine apucători (Pl. 1/4; 2/3; 4/4, 8; 5/6), brâuri aplicate 
(Fig. 4/3; Pl. 1/7) sau şiruri de alveole (Pl. 2/7); 

V.b.  Vase cu deschidere restricţionată şi contur simplu sau curbat, cu diametrul 
maxim dispus în partea superioară (Pl. 4/7; 6/4). Unul dintre fragmentele 
atribuite aceastei forme (Pl. 6/4) are suprafaţa acoperită cu barbotină, în care au 
fost realizate urme paralele oblice; 

V.c.  Vase cu deschidere restricţionată şi contur simplu sau curbat, cu diametrul maxim 
spre zona mediană, rotunjită sau marcată printr-un punct ascuţit (Fig. 4/4-5;                   
Pl. 1/1-2; 2/4; 3/3; 5/7-8, 10; 6/3; 7/3-4); 

 

Alături de tipurile de vase descrise mai sus, din situl de la Enisala–Palanca provin şi o 
serie de fragmente ceramice atipice, ce atestă existenţa unor recipiente cu proeminenţe                 
(Fig. 4/7, 10-11), agăţători (Fig. 4/6), torţi (Pl. 5/9) sau brâuri alveolate (Pl. 7/7). 

 

 
Fig. 5. Tipuri de vase descoperite în situl gumelniţean de la Enisala–Palanca. 

Fig. 5. Gumelniţa pottery types from Enisala–Palanca. 
 
VI. Capacele sunt reprezentate de un singur exemplar, fragmentar, în formă de calotă 

sferică (Pl. 5/2), ce avea probabil o apucătoare în formă de buton sau de potcoavă. 
 
Lotul constituit de materialul ceramic de la Enisala–Palanca este redus în comparaţie cu 

cel din alte aşezări eneolitice din zona de nord a Dobrogei, realitate aflată în directă legătură cu 
nivelul limitat al cercetării din acest punct. Cu toate acestea, prin caracteristicile sesizate la 
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nivelul formelor, tehnicilor şi motivelor decorative, s-a putut aprecia că acesta poate fi atribuit 
fazei Gumelniţa A116. Numărul redus al fragmentelor ceramice nu a influenţat structura 
catalogului de forme definit pe baza analizei acestora. Practic, nu există diferenţe majore faţă 
de numărul de forme şi variante identificate în aşezări mai mult sau mai puţin contemporane, 
cel puţin în zona de nord a Dobrogei. Cele mai apropiate analogii le întâlnim în aşezările de la 
Sarichioi-La Bursuci17, Trestenic18, Panduru19 şi Taraschina20. Ceea ce individualizează 
materialul ceramic de la Enisala-Palanca în raport cu aceste ultime puncte Gumelniţa A1 se 
reduce la proporţia  redusă de ceramică fină, prezenţa destul de rară a decorului, în special a 
picturii cu grafit şi, nu în ultimul rând, a aşa-numitei „excizii false”. 

 
Consideraţii finale 

 
Rezultatele cercetărilor realizate de-a lungul timpului în punctul Palanca indică, fără 

îndoială, existenţa unei locuiri atribuite culturii Gumelniţa, faza A1. Luând în considerare 
stadiul actual al cercetării şi rezultatele analizei informaţiei avute la dispoziţie este dificil să 
iniţiem o discuţie amplă asupra acesteia. Nu excludem posibilitatea ca alegerea spaţiului 
destinat locuirii – pe panta lină a unui deal –  să ţină mai degrabă de o adaptare la condiţiile 
locale şi nu de o regulă identificată la nivelul aşezărilor eneolitice din Dobrogea de Nord. 

Nu este lipsit de interes să amintim că locuirea de la Enisala, punctul Palanca, se 
regăseşte într-o zonă în care au fost semnalate mai multe descoperiri eneolitice, cele mai multe 
insuficient documentate. Aşa cum am precizat deja în acest articol, pe teritoriul localităţii 
Enisala există un al doilea punct cu descoperiri atribuite culturii Gumelniţa. În sinteza sa 
asupra Neo-eneoliticului de pe teritoriul judeţului Tulcea E. Comşa amintea de o aşezare 
Cernavoda I lângă Enisala21, fără ca această informaţie să fie serios verificată. De cealaltă parte 
a istmului creat între lacurile Babadag şi Razim a fost cercetată aşezarea de la Sarichioi, 
punctul La Bursuci22 încadrată, probabil, la începutul fazei Gumelniţa A123; pe insula 
Grădiştea, aflată în apropiere, au fost identificate, de curând, fragmente ceramice Gumelniţa 
încadrate, cu unele rezerve, în faza A1 a culturii Gumelniţa24. La nord de Sarichioi sunt 
cunoscute descoperirile de la Sabangia, punctul Fântâna lui Ialnăscu (cultura Gumelniţa)25 şi 
cele de pe insula Popina (cultura Hamangia)26. 

La scară regională se poate aprecia că apariţia locuirii Gumelniţa A1 de la Enisala se 
înscrie în fenomenul de dinamizare a comunităţilor eneolitice din zona de nord a Dobrogei 

                                                           
16  Micu et alii 2009. 
17  Oberländer-Târnoveanu, Oberländer-Târnoveanu 1978. 
18  Lăzurcă 1995. 
19  Lungu, Micu 2003. 
20  Carozza et  alii 2012. 
21  Comşa 1971, 18. 
22  Oberländer-Târnoveanu,  Oberländer-Târnoveanu 1978. 
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probat cel puţin de numărul semnificativ de descoperiri de acest tip, în contrast evident cu 
perioada anterioară. 

 
 

 
Fig. 6. Siturile eneolitice din zona Enisala. 

Fig. 6. The Eneolithic sites at Enisala. 
 

Locuirea eneolitică din punctul Palanca nu pare a fi una de durată; depunerea 
arheologică cuprinde, cel puţin în zonele cercetate, un singur nivel de locuire corespunzător 
culturii Gumelniţa. 
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Foarte puţine observaţii pot fi făcute şi la nivelul organizării spaţiului destinat locuirii. 
Prezenţa unui singur tip de complex arheologic – gropi – în zona cercetată din apropierea 
lacului Babadag constituie doar un simplu indiciu în acest sens. 

Fără îndoială, o mai bună cunoaştere a locuirii din punctul Palanca poate fi realizată 
doar în condiţiile unei cercetări sistematice, desfăşurată într-o zonă a sitului în care stratul 
cultural corespunzător perioadei eneolitice nu a fost afectat decât foarte puţin. 
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Pl. 1. Aşezarea de la Enisala–Palanca (2010). Ceramică atribuită culturii Gumelniţa: 1-9. S 3,  gr. 4.  
Pl. 1. The settlement at Enisala–Palanca (2010). Gumelniţa pottery: 1-9. S. 3, pit no. 4. 
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Pl. 2. Aşezarea de la Enisala–Palanca (2010). Ceramică atribuită culturii Gumelniţa (eneolitic): 1-5. 
S 5,  gr. 5; 6. S 6, gr. 1; 7-8. S 8, gr. 7. 

Pl. 2. The settlement at Enisala–Palanca (2010). Gumelniţa pottery: 1-5. S 5, pit no: 5; 6. S 6, 
pit no: 1; 7-8. S 8, pit no: 7. 
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Pl. 3. Aşezarea de la Enisala–Palanca (2010). Ceramică atribuită culturii Gumelniţa (eneolitic):           
1-9. S 8,  şanţ 2. 

Pl. 3. The settlement at Enisala–Palanca (2010). Gumelniţa pottery:1-9. S 8, ditch 2. 
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Pl. 4. Aşezarea de la Enisala–Palanca (2010). Ceramică atribuită culturii Gumelniţa (eneolitic):          
1-5. S 8,  şanţ 2; 6-7. gr. 4 (med.); 8. gr. 10. 

Pl. 4. The settlement at Enisala–Palanca (2010). Gumelniţa pottery: 1-5. S 8,  ditch 2; 6-7. pit 
no: 4 (Middle Ages); 8. pit no: 10. 
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Pl. 5. Aşezarea de la Enisala–Palanca (2010). Ceramică atribuită culturii Gumelniţa (eneolitic):             
S 9.1-2. gr. 2; 3-10. şanţ 2. 

Pl. 5. The settlement at Enisala–Palanca (2010). Gumelniţa pottery: S 9.1-2. pit no: 2; 3-10. 
ditch 2. 
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Pl. 6. Aşezarea de la Enisala–Palanca (2010). Ceramică atribuită culturii Gumelniţa (eneolitic):            
S 9.1-3. şanţ 2; 4-8. gr. 11. 

Pl. 6. The settlement at Enisala–Palanca (2010). Gumelniţa pottery: S 9.1-3. ditch 2;               
4-8. pit no: 11. 
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Pl. 7. Aşezarea de la Enisala–Palanca (2010). Ceramică atribuită culturii Gumelniţa (eneolitic):                

S 10.1-5. şanţ 2; S 11. 6-12. vegetal; 13-14.S 12. şanţ 2. 
Pl. 7. The settlement at Enisala–Palanca (2010). Gumelniţa pottery: S 10.1-5. ditch 2;               

S 11. 6-12. vegetal soil; 13-14.S 12. ditch 2. 


