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Abstract: The authors publish a set of objects from the Bronze Age and the first Iron Age, which are part
of a private collection. The pieces come from Siret basin, namely from the western part of Iași county. There are
some stone and bronze axes, metallic sickles, whole and fragmented, and two containers of clay and stone. The
most interesting pieces are a Darabani-type axe, an extremely rare socketed axes, and a stone mortar, unique in
Moldova. Some of the metal pieces could be part of already known deposits, a fact which gives depth to their real
structure. Also, for some bronze artifacts we can admit that they represent single votive deposits. From a
chronological point of view, most pieces are assigned to the Late Bronze Age (Noua Culture), but there are objects
that can be assigned to the Middle Bronze Age (the Darabani-type axe and even some stone axes). Certainly, one
of the socketed axe, unique for now in Romania's eastern area, belongs to the Early Iron Age, and the closest
analogy is in Hungary.
Rezumat: Autorii publică un set de obiecte, atribuite epocii bronzului și primei epoci a fierului, care fac
parte dintr-o colecție privată. Piesele provin din bazinul Siretului, respectiv din zona de vest a județului Iași. Sunt
prezentate câteva topoare de piatră și bronz, seceri metalice, întregi și fragmentare, precum și două recipiente de
lut și piatră. Rețin atenția un topor de tip Darabani, un celt cu o frecvență extrem de rară, precum și un mojar de
piatră, singurul din Moldova. Câteva dintre piesele metalice ar putea face parte din componența unor depozite
cunoscute deja, ceea ce nuanțează adevărata lor structură. De asemenea, pentru unele artefacte de bronz putem
admite că reprezintă depuneri votive singulare. Din punct de vedere cronologic, majoritatea pieselor sunt atribuite
bronzului târziu (cultura Noua), dar există și obiecte care pot fi încadrate în perioada mijlocie a bronzului (toporul
de tip Darabani și chiar unele topoare de piatră). Cu certitudine, unul dintre celturi, deocamdată unicat în spațiul
răsăritean al României, aparține începutului epocii fierului, iar cea mai apropiată analogie este pe teritoriul
Ungariei.
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