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Complexe funerare de la începutul mileniului al II-lea, 
descoperite recent în judeţul Prahova 

ALIN FRÎNCULEASA, BIANCA PREDA, OCTAV NEGREA, ANDREI SOFICARU,  
VALENTIN DUMITRAŞCU, MĂDĂLINA FRÎNCULEASA* 

Keywords: Ploieşti, tumulus, inhumation graves, turanian nomads. 
Abstract: In 2011 the Museum for History and Archaeology 
of Prahova County conducted a series of rescue archaeological 
works in the area surrounding the city of Ploieşti. As a result, 
six tumuli (detected prior to this excavation at Ariceştii-
Rahtivani (2), Păuleşti (3) and Strejnicu (1) were investigated. 
Inhumation graves were uncovered (both principal and secondary 
ones) with the individuals lying crouched on dorsal or lateral 
decubitus positions, having their legs constricted, fallen or 
lying laterally. Few grave goods were present. The burials 
were dated to the Bronze Age, probably the Jamnaja funerary 
horizon. Two other funerary complexes discovered at Păuleşti 
and Strejnicu were attributed to horsemen populations from the 
beginning of the IInd millenium AD. The grave from Păuleşti 
contained, alongside the human remains remains, parts of a 
horse skeleton. The human skeleton was lying on the back, 
head towards the west, arms along the body, legs stretched. 
The horse parts comprised the skull and the extremities of the 
legs, found together with a horse bit, two arrowheads, a ring 
and an iron object (whose functionality could not be determined 
because of its precarious state of conservation). The tomb from 
Strejnicu (probably a cenotaph) contained only the skull and 
leg extremities from a horse, together with a horse bit, an 
arrowhead and another iron object whose functionality could 
not be determined for the same reason as above. 
 
Cuvinte-cheie: Ploieşti, tumuli, morminte inhumaţie, nomazi 
turanici. 
Rezumat: În anul 2011, Muzeul Judeţean de Istorie şi 
Arheologie Prahova a efectuat o serie de cercetări arheologice 
preventive într-un areal concentrat în jurul oraşului Ploieşti. 
Au fost abordaţi şase tumuli reperaţi anterior pe raza localităţilor 
Ariceştii-Rahtivani (2), Păuleşti (3) şi Strejnicu (1). Au fost 
descoperite morminte de inhumaţie (principale şi secundare), 
cu defuncţi aşezaţi chircit în decubit dorsal sau lateral, cu 
picioarele strânse căzute sau aşezate lateral. Inventarele erau 
sărăcăcioase. Mormintele pot fi atribuite epocii bronzului, 
respectiv orizontului înmormântărilor Jamnaja. Alături de aceste 
morminte au fost identificate şi două complexe funerare, 
descoperite la Păuleşti şi Strejnicu, ce pot fi atribuite 
 
 
 
 
 
 
 
 

populaţiilor de călăreţi datând de la începutul mileniului II d. Hr. 
Mormântul de la Păuleşti, alături de decedatul depus în decubit 
dorsal cu capul la V, cu braţele pe lângă corp şi picioarele 
întinse, conţinea părţi din scheletul unui cal (craniul şi 
extremităţile picioarelor), o zăbală, două vârfuri de săgeţi, o 
verigă, precum şi un obiect de fier a cărui funcţionalitate nu 
poate fi precizată din cauza stării de conservare. Mormântul de 
la Strejnicu (probabil un cenotaf) conţinea doar craniul şi 
extremităţile picioarelor unui cal, o zăbală, un vârf de săgeată 
şi un obiect de fier a cărui funcţionalitate nu poate fi precizată 
din cauza stării de conservare. 

 
Introducere 

În anul 2011, Muzeul Judeţean de Istorie şi 
Arheologie Prahova a efectuat o serie de cercetări 
arheologice preventive într-un areal concentrat în 
jurul oraşului Ploieşti. Au fost abordaţi şase tumuli 
reperaţi anterior pe raza localităţilor Ariceştii-
Rahtivani (2), Păuleşti (com. Păuleşti) (3) şi Strejnicu 
(com. Târgşoru Vechi) (1). Cercetările au fost 
generate de lucrări de investiţii ce urmau să afecteze 
aceste obiective arheologice. Au fost descoperite 
morminte de inhumaţie, cu defuncţi aşezaţi chircit 
în decubit dorsal sau lateral, picioarele strânse 
căzute sau aşezate lateral. Inventarele erau sără-
căcioase. Deşi au fost descoperite 12 morminte  
(17 schelete), numai în două au fost identificate 
piese de inventar (din cupru, os, caolin). În câteva 
morminte se afla ocru roşu depus în apropierea 
craniilor. Mormintele pot fi atribuite epocii bronzului, 
respectiv orizontului înmormântărilor Jamnaja.  

Alături de aceste morminte, au fost identificate 
şi două complexe funerare ce pot fi atribuite 
populaţiilor de călăreţi datând de la începutul 
mileniului al II-lea d. Hr. 

 
 
 
 
 
  

*Alin Frînculeasa, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova, alinfranculeasa@yahoo.com; Bianca Preda, Muzeul 
Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova preda.biancaelena@yahoo.com; Octav Negrea, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie 
Prahova octavnegrea@yahoo.com; Andrei Dorian Soficaru, Institutul de Antropologie „Fr. Rainer”, asoficaru@yahoo.com; Valentin 
Dumitraşcu, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, validumitrascu@yahoo.com; Mădalina Frînculeasa, Universitatea Valahia din 
Târgovişte, madalina_chitescu@yahoo.com  
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În rândurile de mai jos, ne-am propus intro-
ducerea în circuitul ştiinţific a acestor ultime 
complexe, ce se încadrează cronologic unei perioade 
relativ puţin prezente în documentaţia arheologică 
în acest areal geografic. Sunt cunoscute descoperirile 
monetare de la Bucov – monede de billon: 16 exem-
plare Ioan II Comnenul (1118–1143), 15 exemplare 
Manuel I Comnenul (1143–1180); Fântânele – monedă 
de bronz Manuel I Comnenul; Gornet – monedă de 
bronz Ioan II Comnenul; Ologeni (com. Poenarii 
Burchii) – monedă de bronz Manuel I Comnenul; 
Vărbilău – 2 monede de bronz: 1 Manuel I Comnenul, 
1 bizantină neprecizată. Tot în judeţul Prahova, dar 
în condiţii necunoscute s-au descoperit următoarele 
monede: monedă de aur Vasile II-Constantin VIII 
(976–1028), monedă de electrum Manuel I Comnenul, 
monedă de bronz Mihail VII Ducas (1071–1078), 
monedă tăiată de aur Ioan III Vatatzes (1222–1254), 
monedă de argint Constantin Tich (1257–1277). 
Din „regiunea Ploieşti” există un tezaur de monede 
de bronz compus din 119 piese din perioada sec. 
XII–XIII d. Hr1. 

Alături de aceste descoperiri monetare, au 
mai fost identificate alte materiale specifice la: 
Plopu – depozit conţinând un cazan de cupru, 
monede bizantine din sec. XI, topor, componente 
metalice de la o căruţă2,Târgşoru Vechi – complexe 
cu căldări din lut 3 , două catarame de bronz în 
formă de liră4, Cireşanu – două morminte, între 
care unul cu inventar5, iar recent mormintele de 
inhumaţie de la Independenţa6, între care unul cu o 
cataramă de bronz în formă de liră7. 

În judeţul Prahova au fost cercetaţi tumuli la 
Ploieşti-Triaj Movila I şi Movila II8, Blejoi Mobel 
Auto9, Ariceştii-Rahtivani Crângu lui Bot10, Ariceştii-
Rahtivani Balastiera General Construct, Ariceştii-
Rahtivani Allianso, Păuleşti DE 60, Păuleşti Lizieră 
Pădure, Păuleşti Metro, Strejnicu. Singurii tumuli 
în care au fost descoperite morminte secundare, ce 
se încadrează temei abordate în acest studiu, sunt 
cei de la Păuleşti Lizieră Pădure şi Strejnicu 
Balastieră Don.  
                                                 

1 Pentru catalogul descoperirilor din această perioadă în 
judeţul Prahova, vezi Ioniţă 2005. 

2 Ioniţă, Ciupercă 2003. 
3 Păunescu 1975; 1976; sunt autori care consideră că 

aceste complexe nu se încadrează epocii: A. Ioniţă 2005, p. 97. 
4 Harhoiu 1972. 
5 Teodorescu et al. 1993, p. 389, nota 2. 
6 Lichiardopol et al. 2008; 2009. 
7 Lichiardopol et al. 2009, p. 312. 
8 Nestor 1943; 1944. 
9 Paveleţ 2007. 
10 Frînculeasa 2007. 

Repere fizico-geografice 

Complexele puse în discuţie au fost descoperite 
în tumuli cercetaţi în localităţile Păuleşti şi 
Strejnicu ce sunt plasate în interfluviul Prahova-
Teleajen. Suprafeţele cercetate arheologic se înscriu 
câmpiei piemontane Ploieşti ce se află în prelun-
girea terasei II a Prahovei (Câmpina). Altitudinea 
medie este de 150 m. Aceasta este rezultatul supra-
punerii şi îmbinării aluviunilor din Pleistocenul 
superior, care acoperă o structură cutată supusă 
unor mişcări locale de subsidenţă. Depozitele 
cuverturii sedimentare cuaternare sunt reprezentate 
prin argile, nisipuri argiloase, pietrişuri fluviatile cu 
intercalaţii de nisipuri grosiere, depozite loessoide. 
Grosimea aluviunilor variază, reducându-se dinspre 
nord spre sud (70–5 m). Suprafaţa câmpiei are o 
înclinare redusă. Râurile au cursuri meandrice, iar 
la periferia conului de dejecţie îşi schimbă direcţia 
spre sud-est urmând panta generală a câmpiei. 
Tipurile de soluri care se dezvoltă sunt în concordanţă 
cu particularităţile litologice şi morfologice, astfel: 
soluri hidromorfe (confluenţa Teleajen-Prahova şi 
Cricov-Ialomiţa), soluri neevoluate (lunci), soluri 
brune eu-mezobazice (Prahova şi Cricov), molisoluri 
(cernoziomuri Teleajen şi Prahova, cambice rendzinice 
şi renzinice formate pe pietrişurile calcaroase).  

*** 

Tumulii au fost identificaţi prin cercetări de 
suprafaţă şi aveau aspectul unor movile cu 
înălţimea de aproximativ 1,2 m şi diametrul de 35 m 
(Păuleşti), respectiv 45 m (Strejnicu). Tumulul de 
la Păuleşti Lizieră Pădure (tumul B) era amplasat 
pe malul drept al râului Dâmbu la circa 1,5 Km de 
acesta, la nord-est de drumul E 60, la sud-vest de 
liziera pădurii Păuleşti şi la nord-vest de DJ 155. 
Cel de la Strejnicu se afla la sud de sat, pe partea 
stângă a râului Leaota la aproximativ 2,7 Km de 
cursul apei, la vest de drumul comunal 140, care 
leagă localităţile Strejnicu şi Negoieşti. În apropierea 
acestor tumuli au fost cartate numeroase astfel de 
obiective (Pl. 2/1; 4/2).  

 
Metodologie 

Au fost păstraţi doi martori stratigrafici, ce  
s-au intersectat în zona punctului altimetric cel mai 
înalt. Aceştia au fost orientaţi nord-sud (martor 
stratigrafic I) şi est-vest (martor stratigrafic II). Au 
fost caroiaţi din 2 în 2 m cu cifre romane (martorul 
stratigrafic I), respectiv cu cifre arabe (martorul 
stratigrafic II). Au avut grosimea de 1 m, lungimea 
de 40–50 m. Prin trasarea martorilor stratigrafici în 
cruce au fost obţinute patru suprafeţe denumite în 
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funcţie de poziţionarea acestora astfel: 1 – suprafaţa 
sud-estică; 2 – suprafaţa sud-vestică; 3 – suprafaţa 
nord-estică; 4 – suprafaţa nord-vestică. Având în 
vedere tipul de obiectiv, pentru determinarea 
adâncimilor a fost amplasat un punct zero de la 
care au fost raportate descoperirile cu ajutorul unei 
nivele topografice.  

Etapele următoare ale cercetării au fost:  
• lucrări mecanizate prin care s-au excavat 

cele patru suprafeţe, începând de la nivelul superior 
în plan orizontal, în paşi altimetrici; demontarea 
suprafeţelor s-a făcut alternativ, în planuri opuse 
pentru a permite conservarea martorilor stratigrafici, 
după cum urmează: I. suprafaţa sud-estică (2);  
II. suprafaţa nord-estică (1); III. suprafaţa sud-vestică 
(3); IV. suprafaţa nord-vestică (4);  

• lucrări manuale de detaliu: taluzări, răzuieli 
succesive necesare înregistrărilor şi corelărilor 
stratigrafice, operaţiuni manuale de demontare a 
complexelor arheologice; 

• chiar dacă nu intră în cadrul acestei discuţii, 
evidenţiem că perioada în care s-au desfăşurat 
cercetările, respectiv septembrie pentru Păuleşti şi 
noiembrie la Strejnicu, a determinat şi calitatea 
imaginilor obţinute (arhivate); dacă lumina în cazul 
cercetărilor de la Păuleşti a fost una ce a permis 
realizarea unor fotografii foarte bune, luna noiembrie 
a fost una în care a dominat ceaţa, situaţie ce a 
generat o luminozitate specifică şi o calitate mai 
slabă a fotografiilor realizate în timpul cercetărilor.  

 
Stratigrafie 

În cazul ambelor obiective, mormântul principal 
(iniţial) se afla dispus în zona centrală, la baza 
movilei de pământ. Groapa funerară perfora depozitul 
natural de pietriş ce apărea la aproximativ –0,30 m 
faţă de nivelul actual de călcare. Avea formă 
rectangulară cu colţurile rotunjite, adâncimea de 
maximum 0,50 m. Pietrişul excavat era depus pe 
una din laturile gropii şi forma o mică movilă 
alungită cu înălţimea de 0,15–0,25 m. După acoperirea 
mormântului principal cu pământ, a fost ridicată 
mantaua din acelaşi tip de sol, peste care am 
identificat un alt strat ce era mai subţire în partea 
centrală, mai gros spre poalele tumulului şi care în 
partea superioară, era afectat de arătura modernă. 
Pentru construirea movilei nu a fost utilizat pietriş 
sau alte materiale. 

Complexele funerare secundare au fost 
identificate aproximativ în zona centrală a celor doi 
tumuli. Având în vedere că cele două complexe 
funerare analizate în acest text sunt secundare, 
descrierea amănunţită a stratigrafiei şi a etapelor de 
construcţie a tumulilor nu prezintă un interes deosebit 
asupra discuţiei. 

Despre complexe 

La Păuleşti Lizieră Pădure (tumul B) au fost 
identificate trei schelete umane şi resturi de la un al 
patrulea, atribuite celor trei morminte, respectiv 
M.1, M.2 (doi indivizi), M.3 (Pl. 7/3). Două 
complexe, respectiv M.2 şi M.3, pot fi încadrate 
epocii bronzului, numai M.1 prezentând interes 
pentru acest studiu. 

Mormântul 1 (M.1) – mormânt de inhumaţie 
descoperit în suprafaţa de sud-vest, la –0,40 m 
adâncime, intra în malul de nord al martorului 
stratigrafic E–V (Pl. 5). Nu a fost identificată 
groapa mormântului. Scheletul era orientat vest-est, 
aşezat în decubit dorsal, cu capul la vest, cu 
privirea spre sud (în dreapta), braţele pe lângă corp, 
picioarele întinse (Pl. 7). Pe acelaşi nivel cu 
scheletul uman se aflau depuse ritual părţi dintr-un 
cal, respectiv craniul şi picioarele de la genunchi în 
jos. Craniul de cal era depus în continuarea craniului 
uman (acesta din urmă părea să se sprijine pe cel de 
cal), cu botul orientat către vest (Pl. 5/4), iar 
membrele inferioare şi antebraţul stâng al decedatului 
suprapuneau parţial oasele picioarelor de cal 
(numai metapodiile). Acestea erau orientate după 
cum urmează: unul avea copita către sud, altul către 
vest, două către est, dintre care unul se afla sub 
braţul stâng. Două picioare, unul orientat către vest, 
altul către est, se intersectau în dreptul labei 
piciorului stâng (Pl. 6; 7/2). Inventarul era format 
dintr-o zăbală de fier dintr-o singură bară, cu două 
verigi mobile, descoperită între oasele maxilarului 
calului, două vârfuri de săgeată de fier cu peduncul 
de fixare, o verigă de fier, o piesă de fier (indeter-
minabilă) (Pl. 8; 12/1–2, 4–5, 7, 9). 

În tumulul de la Strejnicu au fost descoperite 
trei complexe funerare (Pl. 10/2), respectiv Cpl. 
1/M.1 (complex cu schelet de cal), M.2 şi M.3. 
Mormântul 3 aparţine orizontului de înmormântări 
Jamnaja; mai dificilă este încadrarea crono-culturală a 
M.2, conservat parţial şi lipsit de inventar.  

Cpl. 1/M.1 – complexul constă în resturi de 
schelet de cal asociate cu piese realizate din metal, 
respectiv fier (Pl. 9/1–4; 10/1). A fost identificat la 
adâncimea de –0,38 m, iar baza la –0,50 m. Groapa 
complexului nu a fost identificată; suprapunea 
(parţial pe latura de sud) direct movila din pietriş 
rezultat al excavării pentru realizarea mormântului 
principal (M.3). Resturile de schelet de cal constau 
în: craniu şi metapodiile celor patru membre, fără 
copite (Pl. 9/1; 10/1). Dispunerea oaselor de cal era 
aproximativ ENE–VSV. Craniul de cal era aşezat 
pe fragmentele de la două membre (Pl. 9/2). Celelalte 
două erau la o distanţă de aproximativ 0,60 m 
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înspre ENE, dispuse paralel (Pl. 9/1). Inventarul era 
format din piese de fier: zăbală monobară cu verigi 
mobile circulare (Pl. 11/1, 5; 12/3), un vârf de 
săgeată cu peduncul de fixare, pătrată în secţiune 
(Pl. 11/4; 12/6)11, o piesă căreia nu îi putem determina 
forma din cauza stării precare de conservare (Pl. 11/6). 
Lipsa oaselor umane poate sugera un cenotaf. 
Zăbala era aşezată între oasele maxilarului calului 
(Pl. 9/4), vârful de săgeată era dispus pe unul dintre 
oasele dispuse lângă craniu. Piesa indeterminabilă 
era plasată la baza craniului, direct pe pământ.  

La sud de schelet, în imediata sa apropiere, 
au fost identificate mici fragmente de oase umane 
(Pl. 10/1), ce par să aparţină unui mormânt deranjat 
(posibil M.2) (Pl. 9/5), aflat la nord de resturile 
scheletului de cal (Pl. 10/2–3). Precizăm că M.2, 
aflat într-o stare de conservare precară, a fost 
identificat la adâncimea de –0,30–0,40 m, situat la 
aproximativ 0,60 m nord de Cpl. 1; avea o orientare 
diferită raportat la axul Cpl. 1/M.1 (Pl. 10/3). 
Orientarea M.2 era V–E, cu capul (ce nu s-a conservat) 
la vest. Fără să fie exclusă o întretăiere de complexe, 
deranjarea M.2 putea fi făcută inclusiv de animale, 
un indiciu fiind prezenţa unui molar uman în zona 
membrelor inferioare 12 . Remarcăm şi pământul 
compact ce apare uniform deasupra oaselor Cpl. 1 
şi a M.2, consistenţă generată poate de „locuirea/ 
circulaţia” unor animale în vizuini.  

  
Determinări antropologice 

Păuleşti, M.1 – scheletul foarte bine reprezentat, 
dar cu unele distrugeri din sol ale suprafeţei oaselor. 
Craniul s-a păstrat în mare parte şi se identifică 
fragmente de la toate segmentele: frontalul cu 
glabela şi marginile supraorbitare, parietalele cu 
porţiuni de suturi, temporalul dreapta este complet 
şi cel stâng are lipsuri pe squamă, zigomaticele (cel 
stâng păstrat pe jumătate). Mandibula şi maxilarul 
sunt întregi, fiind prezenţi toţi dinţii. Coastele sunt 
slab reprezentate şi doar la nivel de corpuri; 
coloana vertebrală s-a păstrat în întregime, dar 
corpurile prezintă erodări din sol ale suprafeţelor 
anterioare. Ambele clavicule au extremităţile rupte 
şi de la omoplaţi se observă cavităţile glenoide, 
marginile laterale şi porţiuni din corpuri. La 
humerusuri lipsesc epifizele, cubitusul stâng nu are 
treimea distală şi radiusurile sunt păstrate la nivel 
de diafize. Coxalele au lipsuri doar la nivelul 
                                                 

11  În teren, piesa mai păstra din vârf, de aceea am 
încadrat-o în categoria vârfurilor de săgeată, deşi ceea ce s-a 
conservat din ea sugerează mai curând prezenţa un mic cuţit.  

12 Multe din complexele funerare descoperite în tumuli, 
cercetate în anul 2011, au fost deranjate de vizuini şi ganguri 
de animale. 

simfizei pubice, iar mare parte din sacrum este 
prezent. De la oasele membrelor inferioare sunt 
prezente: femurele (stângul cu lipsuri în partea 
distală a diafizei, iar cel drept întreg), rotula stângă, 
tibiile (stânga cu lipsuri în partea distală şi erodări 
pe epifiza proximală) şi peroneele (diafizele sunt 
întregi, dar epifizele sunt erodate). Se identifică 
ambele talusuri şi calcanee. Sexul a fost dificil de 
determinat din cauza vârstei, dar funcţiile discrimi-
nante aplicate pe caracterele craniene şi caracteristicile 
coxalelor au permis opţiunea pentru cel masculin. 
Vârsta la deces poate fi încadrată în intervalul de 
20–22 de ani, pe baza gradului de sutură a 
epifizelor distale de la oasele lungi. Statura: 162,9 cm 
(lungimea maximă a femurului stâng). 

Strejnicu – scheletul M.2, aflat la aproximativ 
0,60 m nord de cel de cal, este slab conservat şi 
reprezentat, se păstrează în majoritate fragmente de 
diafize; din craniu se identifică doar un molar 3 
maxilar dreapta (în poziţie secundară); de la oasele 
lungi sunt prezente două fragmente de epifize şi 
circa 50 de diafize de la oasele lungi; lungimea 
maximă a unui fragment este de 61 mm. Sexul nu a 
putut fi determinat din cauza fragmentării excesive, 
estimarea vârstei este a unui adult, iar statura nu se 
poate calcula. 

 
Determinări arheozoologice 

În cazul ambilor tumuli, caii depuşi în 
morminte sunt reprezentaţi prin cranii şi prin partea 
distală a membrelor (Fig. 1). Membrele au fost 
separate de corp la nivelul oaselor carpiene, respectiv 
tarsiene. Pentru niciunul dintre cai nu au fost 
identificate urme de tranşare la nivelul craniului sau 
al membrelor, cu atât mai mult cu cât lizibilitatea 
suprafeţelor corticale este extrem de redusă din 
cauza proceselor tafonomice distructive.  

 
Fig. 1. Reprezentarea scheletică a cailor din cele două 
morminte (cu gri sunt ilustrate elementele prezente). 
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Păuleşti: cu excepţia craniului, celelalte oase 
sunt destul de bine păstrate. Individul este un 
mascul adult, de peste 11 ani, cu o înălţime la 
greabăn13 de 138,4 cm după metacarp şi de 138,6 cm 
conform metatarsului, deci un cal de mărime 
mijlocie. La nivelul metacarpianului stâng sunt 
vizibile exostoze în zona dorso-proximală, în 
regiunea de inserţie a tendonului. De asemenea, de 
metacarpianul drept a fuzionat parţial metacar-
pianul IV, semn al vârstei înaintate a animalului.  

Strejnic: starea de conservare a oaselor este 
foarte precară, probabil şi pentru că individul era 
relativ tânăr. Cu toate că unele elemente au fost 
identificate şi fotografiate în timpul cercetării, acestea 
nu au putut fi restaurate. Doar dentiţia, metapodiile 
şi trei falange sunt suficient de bine păstrate pentru 
a permite unele măsurători. Conform dentiţiei, 
calul este un mascul tânăr, de aproximativ patru ani. 
Dinţii sunt puţin uzaţi, iar rădăcinile sunt deschise. 
După metacarp, înălţimea la greabăn este de 138,4 cm, 
iar după metatars, aceasta este de 136,7 cm, indicând 
de asemenea un cal de mărime mijlocie. 

Biometrie: măsurătorile au fost efectuate 
conform normelor publicate de von den Driesch14 şi 
sunt prezentate în milimetri. Numerele şi abrevierile 
din prima coloană desemnează notaţiile originale 
ale autorului. Diferenţele biometrice dintre diverse 
elemente simetrice pot fi puse atât pe seama unor 
diferenţe morfologice între partea stângă şi cea 
dreaptă, cât mai ales pe seama conservării deficitare 
(Anexa 2).  

 
Despre inventar 

Piesele descoperite în cele două complexe 
funerare sunt tipice pentru orizontul cronologic 
căruia îi pot fi atribuite. Fiind din fier şi descoperite 
la mici adâncimi, starea de conservare este una 
precară. Cu excepţia zăbalelor, celelalte piese nu au 
putut fi conservate şi restaurate decât parţial.  

Zăbala. Este una din cele mai frecvente piese 
întâlnite în inventarul mormintelor atribuite nomazilor 
turanici. În general este asociată craniului de cal, 
găsindu-se între maxilarele acestuia. Cea descoperită 
la Păuleşti era formată dintr-o singură bară, 
prevăzută cu inele mobile la capete, era pătrată în 
secţiune, avea 139,2 mm lungime, grosimea de  
8 mm, verigile aveau diametrul de 36 mm (Pl. 8/1–
3, 12/1, 2). Cea din mormântul de la Strejnicu avea 
126 mm lungime, grosimea de 3 mm (Pl. 11/1, 5; 
12/3). În Muntenia, zăbale monobare cu verigi 
                                                 

13 Kiesewalter 1888. 
14 Driesch 1976. 

mobile au mai fost descoperite la Ciulniţa, Curcani, 
Dridu Snagov, Jilava, Lişcoteanca, Moviliţa, Olteniţa, 
Râmnicelu, Ştiubei, Tangâru, Ulmeni, Vităneşti şi 
Ziduri15, iar în Moldova, la Bârlad Dealul Ţuguieta16 
şi Moara lui Chicoş, Griviţa, Umbrăreşti 17  şi 
Matca18. Zăbale formate din două segmente au fost 
descoperite la Bucureşti Lacul Tei19, iar în Moldova, 
la Grozeşti, Moscu şi Pogoneşti20. 

Vârf de săgeată. La Păuleşti au fost desco-
perite două vârfuri de săgeată (Pl. 8/6, 7; 12/4, 5), 
unul dintre ele fiind plasat în dreptul palmei stângi 
(Pl. 5/2), spre interior. Acestea pot fi încadrate, 
conform tipologiei realizate de A. Ioniţă21 în tipul 
I.3 – foliforme-elipsoidale în secţiune (Pl. 12/4), şi 
tipul I.4 – romboidale (Pl. 12/5). La Strejnicu 
vârful de săgeată (Pl. 11/4) era aşezat în partea 
stângă a craniului de cal, pe unul dintre membrele 
animalului (Pl. 9/2, 3; 12/6), poate fi încadrat tot în 
tipul I.3 (pl. 12/6). În Muntenia, astfel de piese au 
mai fost identificate la Cireşanu22, Curcani, Lişco-
teanca, Moviliţa, Ulmeni, Vităneşti23. Locurile de 
depunere sunt variate: între picioarele de cal 
(Curcani), în dreptul bazinului (Lişcoteanca, Moviliţa), 
pe partea stângă a cutiei toracice (Vităneşti). O 
descoperire aparte este cea de la Ulmeni, unde 
vârful de săgeată era înfipt între tibia şi peroneul 
piciorului stâng al călăreţului, la jumătatea gambei24. 
În Moldova, vârfuri de săgeată au fost descoperite 
la Banca, Grozeşti, Holboca, Probota25, Roma26 şi 
Matca27. 

Verigă. La Păuleşti a fost descoperită o 
verigă din fier (Pl. 8/4; 12/9), poziţionată lângă 
genunchiul drept, pe partea interioară a acestuia  
(Pl. 5/3), cu analogii la Cireşanu şi Moviliţa, iar în 
Moldova, la Probota28. 

Alte piese. S-au descoperit piese a căror formă 
şi funcţionalitate nu a putut fi determinată din 
cauza stării puternice de oxidare şi a fragmentării 
(Pl. 8/5; 11/6; 12/7, 8). La Păuleşti o astfel de piesă 
era situată lângă palma stângă, spre exterior, iar la 
Strejnicu era situată pe pământ, la baza craniului de 
                                                 

15 Ioniţă 2004, p. 469–477. 
16 Ursachi, Onel, Bâgu 2005, p. 255. 
17 Spinei 1985. 
18 Brudiu 2003, p. 75. 
19 Morintz, Rosetti 1959, p. 34, pl. 33/4. 
20 Spinei 1985. 
21 Ioniţă 2005, p. 94–95. 
22 Ioniţă 2005, p.123, fig. 24/3. 
23 Leahu, Trohani 1979. 
24 Constantinescu 1994, p. 168. 
25 Spinei 1985. 
26 Buzdugan, Alexoaie 1989, p.106. 
27 Brudiu 2003, p. 75. 
28 Spinei 1985. 
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cal. Piesele sunt aproape identice. O piesă indeter-
minabilă a fost descoperită la Ciulniţa, aflată lângă 
genunchiul stâng în exterior, iar alta în dreapta 
bazinului. De asemenea, fragmente din piese de fier 
puternic oxidate, greu de determinat, aflate în zona 
bazinului uman, s-au găsit la Lişcoteanca şi Olteniţa, 
iar la Râmnicelu lângă picioarele calului.  

Alte obiecte de inventar descoperite în morminte 
atribuite populaţiilor turanice sunt: vârfuri de lance, 
scări de şa, săbii, topoare, cuţite, amnare, obiecte 
de podoabă (cercei, pandantive, mărgele), vase 29 
etc. În Moldova regăsim principalele tipuri de piese 
de inventar, dar sesizăm şi câteva diferenţe. Dispar 
topoarele, foarfecile şi apar aplicele, verigile de 
buclă, vasele metalice, dar şi căldări de lemn 30 
(Anexa 1). 

 
Concluzii 

Între Carpaţii Meridionali şi Dunărea de Jos 
erau cunoscute 21 de descoperiri certe, alte patru 
situaţii fiind considerate incerte (Pl. 13)31, în care 
elementul comun îl constituie prezenţa oaselor de 
cal asociate cu materiale specifice sec. X–XIII d. Hr. 
În Muntenia sunt cunoscute astfel de înmormântări 
la Bucureşti Lacul Tei, Jilava, Moviliţa, Adâncata, 
Ciulniţa, Platoneşti, Olteniţa, Curcani, Lişcoteanca, 
Râmnicelu, Însurăţei, Tangâru, Vităneşti, Ulmeni, 
Ştiubei, Ziduri. Elementul comun îl constituie 
prezenţa în morminte a oaselor de cal Majoritatea 
sunt descoperite în morminte tumulare şi reprezintă 
înmormântări secundare, folosind movile deja 
existente sau alte formaţiuni cu aspect de movilă 
(tell-uri neolitice, popine sau dâmburi) 32 . Numai 
descoperirile de la Moviliţa 33  şi Platoneşti 34  sunt 
atribuite unor morminte plane. 

Ritul funerar este exclusiv reprezentat de 
inhumaţie. Defuncţii erau orientaţi în general V–E 
(în unele cazuri există şi mici deviaţii, orientarea 
fiind SV–NE, VNV–ESE), mai rar E–V (la Platoneşti). 
Scheletele au fost descoperite aşezate în decubit 
dorsal cu picioarele întinse, doar într-o singură 
situaţie la Însurăţei defunctul a fost aşezat în poziţie 
chircită. Cele mai multe aveau braţele întinse pe 
lângă corp, dar există şi cazuri când unul din braţe 
era aşezat pe bazin (la Ciulniţa, Lişcoteanca, 
Vităneşti braţul drept; la Lişcoteanca, Olteniţa, 
                                                 

29 Ioniţă 2004.  
30 Spinei 1985, p. 110–118. 
31 Ioniţă 2004, p. 461–462. 
32 Ioniţă 2004, p. 462. 
33 Diaconu, Diaconu 1967, p. 138. 
34 Matei 1998, p. 57–58. 

Râmnicelu braţul stâng)35, doar la Tangâru ambele 
braţe erau aşezate pe bazin36. 

În 13 morminte erau depuse craniul şi părţile 
inferioare ale picioarelor calului, elemente ce nu 
sunt dintre cele mai comestibile, restul servind 
probabil consumului în timpul unor ritualuri specifice. 
Există două moduri de depunere a resturilor de cal, 
respectiv la acelaşi nivel cu defunctul sau mai sus 
pe o treaptă de pământ cruţată sau aranjat, care 
poate să suprapună parţial scheletul uman (Vităneşti). 
Craniul de cal poate fi plasat în stânga, în dreapta 
sau în continuarea craniului uman, în general cu 
botul spre vest. La Păuleşti, craniul de cal, suprapus 
parţial de cel uman, are botul dispus spre vest pe 
aceeaşi direcţie a orientării scheletului uman. Unul 
dintre picioarele calului era aşezat sub membrul 
superior stâng, celelalte trei erau îndoite şi aşezate 
sub membrele inferioare umane. Acest mod de a 
aranja oasele animalului este oarecum atipic, în 
general acestea sunt aşezate în dreapta (Lişcoteanca) 
sau în stânga decedatului (Ciulniţa, Curcani, Lişco-
teanca, Olteniţa, Platoneşti, Râmnicelu, Ulmeni, 
Vităneşti), foarte rar între picioarele acestuia 
(Râmnicelu – două picioare, Lişcoteanca o – copită 
între labele picioarelor), niciodată sub el37.  

La răsărit de Carpaţi, la Probota, a fost 
descoperit un mormânt de călăreţ care avea craniul 
de cal depus pe un pat de pământ, 15 cm deasupra 
coapselor scheletului omenesc38.  

Situaţia se prezintă diferit la Strejnicu, unde 
se pare că ne aflăm în prezenţa unui cenotaf. 
Aceasta poate fi demonstrată atât prin analogii cu 
alte complexe identificate, cât şi prin comparaţia cu 
cel de la Păuleşti. Poate fi remarcată prezenţa 
pieselor de metal (cu excepţia zăbalei şi a pieselor 
componente-verigile) depuse, în cazul complexului 
de la Păuleşti pe oasele umane, iar în cazul celui de 
la Strejnicu încât lipsa cadavrului uman pe oasele 
de cal.  

În Muntenia, cenotafuri au fost identificate la 
Jilava şi Ulmeni. La Ulmeni (M.8) craniul de cal 
era aşezat pe un strat de pământ, sprijinit de peretele 
de vest al gropii, cu botul în sus şi occipitalul spre 
fundul gropii. În dreapta lui se afla un os de picior, 
iar la o distanţă de 0,40–0,60 m spre est, pe fundul 
gropii alte oase de la picioare. Între dinţii 
animalului s-a găsit o zăbală monobară cu verigi 
circulare. Nu s-a găsit altă piesă de inventar39. La 
                                                 

35 Ioniţă 2004. 
36 Berciu 1959, p. 152. 
37 Ioniţă 2004. 
38 Zaharia, Zaharia 1962, p. 603–605. 
39 Constantinescu 1994, p. 166. 
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Jilava s-a descoperit un mormânt conţinând: un 
craniu de cal, o jumătate de schelet de cal?, o 
zăbală monobară cu inele la capete şi un vârf de 
lance40. 

Mormintele, prin prezenţa pieselor din fier şi 
a resturilor de schelet de cal, sunt legate de 
orizontul cronologic de la începutul mileniului  
II d. Hr. (sec. XI–XIII). Acestea au fost atribuite 
populaţiilor de nomazi pecenegi şi cumani ce sunt 
prezente la nordul Dunării în intervalul cronologic 
menţionat.  

Există câteva caracteristici acceptate ca 
general valabile atunci atunci când se discută de 
înmormântările turanicilor. Ele apar în general în 
zona de câmpie şi de-a lungul unor râuri, populaţiile 
de acest gen evitând zonele împădurite sau cele 
înalte, situaţie ce reflectă lipsa acestora în zona 
dealurilor subcarpatice. Explicaţia este una de ordin 
economic, zonele joase, de câmpie, fiind mult mai 
potrivite pentru economia acestor triburi care era 
una de tip pastoral41. 

Stadiul cercetării acestui tip de complexe are 
ca şi consecinţă directă nivelul redus al cunoaşterii 
acestor fenomene culturale în Muntenia. Acesta 
pare să marcheze mai curând un nivel subiectiv al 
cunoaşterii, decât o imagine obiectivă asupra acestor 
manifestări culturale ce au la începutul mileniului 
II d. Hr. o ocurenţă teritorială foarte mare. 
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Pl. 1. Judeţul Prahova, amplasamentul mormintelor de călăreţi cercetate în anul 2011.  
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Pl. 2. Păuleşti, poziţionarea tumuli cercetaţi (1), detalii cu amplasamentul tumulilor (2, 3). 
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Pl. 3. Păuleşti, amplasament cu zona cercetată. 
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Pl. 4. Strejnicu, poziţionarea tumulului cercetat (1) pe planul comunei Târgşoru Vechi (2). 
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Pl. 5. Păuleşti, M.1 (1), detaliu cu craniul de cal şi poziţionarea scheletului uman (4),  

piese de fier in situ: vârf de săgeată (2), verigă (3), zăbală (5). 
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Pl. 6. Păuleşti, M.1, detaliu cu resturile scheletului de cal. 
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Pl. 7. Păuleşti, M.1 (1), detaliu cu scheletul de cal descoperit în M.1 (2), planul general al mormintelor cercetate. 
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Pl. 8. Păuleşti, inventarul M.1: zăbală de fier (1, 2); detaliu verigi zăbală (3); verigă de fier (4);  

piesă de fier (5); vârfuri de săgeată (6–7). 
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Pl. 9. Strejnicu, Cpl. 1/M.1 (1), craniu de cal (2), vârful de săgeată in situ (3), zăbală de fier in situ (4), M.2 (5). 
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Pl. 10. Strejnicu, Cpl. 1/M.1 (1), M.2 (2), plan general cu poziţionarea Cpl. 1/M.1 şi M.2. 
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Pl. 11. Strejnicu, piese din inventarul Cpl. 1/M.1: zăbală de fier (1, 5),  

verigi de la zăbală (2, 3), vârf de săgeată (4), piesă de fier (6). 
 
 



Alin Frînculeasa, Bianca Preda, Octav Negrea, Andrei Soficaru, Valentin Dumitraşcu, Mădălina Frînculeasa 158 

 
 

 
Pl. 12. Piese de fier descoperite în complexele funerare de la Păuleşti (1, 2, 4, 5, 7, 9) şi Strejnicu (3, 6, 8). 
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Anexa 1 

Grafice privind inventarul complexelor funerare din Muntenia şi Moldova 
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Grafic 1. Piese din inventarul complexelor funerare identificate în Muntenia. 
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Grafic 2. Piese din inventarul complexelor funerare identificate în Moldova. 
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Anexa 2 

Date biometrice. 

A. Tumul Păuleşti 
Maxilar  

22. Lungimea arcului dentar, măsurată de-a lungul alveolelor 164,07 
22a. Lungimea arcului dentar, măsurată aproape de suprafaţa ocluzală 160,66 
23. Lungimea arcului molar, măsurată de-a lungul alveolelor, pe partea bucală 77,74 
23a. Lungimea arcului molar, măsurată aproape de suprafaţa ocluzală 75,74 
24. Lungimea arcului premolar, măsurată de-a lungul alveolelor, pe partea bucală 87,35 
24a. Lungimea arcului premolar, măsurată aproape de suprafaţa ocluzală 86,12 
25. Lungimea lui P2, aproape de suprafaţa ocluzală 35,25 
25. Lăţimea lui P2, aproape de suprafata ocluzala 23,36 
26. Lungimea lui P3, aproape de suprafaţa ocluzală 26,68 
26. Lăţimea lui P3, aproape de suprafaţa ocluzală 26,36 
27. Lungimea lui P4, aproape de suprafaţa ocluzală 25,52 
27. Lăţimea lui P4, aproape de suprafaţa ocluzală 26,72 
28. Lungimea lui M1, aproape de suprafaţa ocluzală 23,23 
28. Lăţimea lui M1, aproape de suprafaţa ocluzală 25,39 
29. Lungimea lui M2, aproape de suprafaţa ocluzală 24,69 
29. Latimea lui M2, aproape de suprafaţa ocluzală 24,87 
30. Lungimea lui M3, aproape de suprafaţa ocluzală 28,68 
30. Latimea lui M3, aproape de suprafaţa ocluzală 22,72 
48. Lăţimea palatală maximă, de-a lungul marginilor externe ale alveolelor 124,75 

 
Mandibula  

3. Lungime: Gonion caudale - marginea aborală a alveolei M3 138,81 
5. Lungime: Gonion caudale - marginea orală a alveolei P2 305,97 
6. Lungimea arcului dentar, măsurată de-a lungul alveolelor, pe partea bucală 165,96 
6a. Lungimea arcului dentar, măsurată aproape de suprafaţa ocluzală 159,46 
7. Lungimea arcului molar, măsurată de-a lungul alveolelor, pe partea bucală 79,58 
7a. Lungimea arcului molar, măsurată aproape de suprafaţa ocluzală 76,50 
8. Lungimea arcului premolar, măsurată de-a lungul alveolelor, pe partea bucală 85,56 
8a. Lungimea arcului premolar, măsurată aproape de suprafaţa ocluzală 82,65 
9. Lungimea lui P2, aproape de suprafaţa ocluzală 31,79 
9. Lăţimea lui P2, aproape de suprafata ocluzala 13,80 
10. Lungimea lui P3, aproape de suprafaţa ocluzală 26,01 
10. Lăţimea lui P3, aproape de suprafaţa ocluzală 16,82 
11. Lungimea lui P4, aproape de suprafaţa ocluzală 25,83 
11. Lăţimea lui P4, aproape de suprafaţa ocluzală 16,27 
12. Lungimea lui M1, aproape de suprafaţa ocluzală 24,48 
12. Lăţimea lui M1, aproape de suprafaţa ocluzală 14,87 
13. Lungimea lui M2, aproape de suprafaţa ocluzală 24,05 
13. Latimea lui M2, aproape de suprafaţa ocluzală 14,60 
14. Lungimea lui M3, aproape de suprafaţa ocluzală 30,82 
14. Latimea lui M3, aproape de suprafaţa ocluzală 14,20 
18. Lăţimea minimă a celor două jumătati, în regiunea diastemei 41,44 
19. Înalţimea aborală a ramului vertical: Gonion ventrale - cel mai înalt punct al procesului condilar 226,41 
20. Înalţimea mijlocie a ramului vertical: Gonion ventrale - punctul inferior al incizurii sigmoidiene 210,30 
21. Înalţimea anterioară a ramului vertical: Gonion ventrale - Coronion 263,25 
22a. Înalţimea mandibulei în spatele lui M3, în dreptul celui mai aboral punct al alveolei 100,66 
22b. Înalţimea mandibulei în faţa lui M1 76,90 
22c. Înalţimea mandibulei în faţa lui P2 56,24 

 
Carpiene Os carpale 3 dex. Os carpale 3 sin. 

GB - Lăţimea maximă 40,65 41,08 
 

Tarsiene Os tarsale 3 dex. Os tarsale 3 sin. Os tarsi centrale dex. Os tarsi centrale sin. 
GB - Lăţimea maximă 45,36 44,73 48,53 48,5 
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Metapodii 
Metacarpus III 

dex. 
Metacarpus III 

sin. 
Metatarsus III 

dex. 
Metatarsus III 

sin. 
GL - Lungimea maximă 224,21 224,27 267,94 269,25 
GLl - Lungimea maximă a părţii laterale 221,17 221,55 264,13 265,87 
Ll - Lungimea laterală a părţii externe 215,31 215,97 260,00 260,94 
Bp - Lăţimea maximă a capătului proximal 47,68 48,46 47,68 46,78 
Dp - Grosimea maximă a capătului proximal 31,62 33,00 39,04 39,09 
SD - Lăţimea minimă a diafizei 34,90 35,72 33,77 33,48 
CD - Circumferinţa minimă a diafizei 98,00 100,00 101,50 103,00 
DD - Grosimea minimă a diafizei 19,98 20,13 24,74 24,86 
Bd - Lăţimea maximă a capătului distal 47,90 48,10 47,37 47,44 
Dd - Grosimea maximă a capătului distal 33,97 35,35 34,70 34,59 

 

Phalanx I 
Phalanx I ant. 

dex. 
Phalanx I ant. 

sin. 
Phalanx I post. 

dex. 
Phalanx I post. 

sin. 
GL - Lungimea maximă 83,56 82,61 79,50 80,31 
Bp - Lăţimea maximă a capătului proximal 54,82 55,53 54,69 55,26 
BFp - Lăţimea feţei articulare proximale 48,15 48,40 46,04 48,53 
Dp - Grosimea maximă a capătului proximal 36,80 36,98 38,17 38,50 
SD - Lăţimea minimă a diafizei 37,35 37,87 34,35 34,76 
Bd - Lăţimea maximă a capătului distal 49,72 49,70 45,20 44,96 
BFd - Lăţimea feţei articulare distale 44,17 44,60 41,87 41,93 

 

Phalanx II 
Phalanx II ant. 

dex. 
Phalanx II ant. 

sin. 
Phalanx II post. 

dex. 
Phalanx II post. 

sin. 
GL - Lungimea maximă 41,30 40,99 41,02 42,76 
Bp - Lăţimea maximă a capătului proximal 50,71 50,31 51,39 49,85 
BFp - Lăţimea feţei articulare proximale 44,06 45,74 44,55 42,97 
Dp - Grosimea maximă a capătului proximal 30,21 30,43 32,20 30,80 
SD - Lăţimea minimă a diafizei 46,09 45,45 42,20 40,33 
Bd - Lăţimea maximă a capătului distal 50,00 49,86 46,89 44,69 

 

Phalanx III 
Phalanx III ant. 

dex. 
Phalanx III ant. 

sin. 
Phalanx III 
post. dex. 

Phalanx III 
post. sin. 

GL - Lungimea maximă 61,66       
GB - Lăţimea maximă     72,27   
LF - Lungimea feţei articulare 27,29 25,25 25,63 22,55 
BF - Lăţimea feţei articulare 50,50 49,48 45,90 45,40 
Ld - Lungimea suprafeţei dorsale 51,47       
HP - Înălţimea în zona procesului extensor 39,73   39,02   

 
B. Tumul Strejnicu 

Dinţi superiori  
25. Lungimea P2, aproape de suprafaţa ocluzală 40,16 
25. Lăţimea P2, aproape de suprafata ocluzala 29,13 
26. Lungimea P3, aproape de suprafaţa ocluzală 32,60 
26. Lăţimea P3, aproape de suprafaţa ocluzală 27,89 
27. Lungimea P4, aproape de suprafaţa ocluzală 29,35 
27. Lăţimea P4, aproape de suprafaţa ocluzală 25,97 
28. Lungimea M1, aproape de suprafaţa ocluzală 27,24 
28. Lăţimea M1, aproape de suprafaţa ocluzală 27,32 
29. Lungimea M2, aproape de suprafaţa ocluzală 28,46 
29. Latimea M2, aproape de suprafaţa ocluzală 25,05 
30. Lungimea M3, aproape de suprafaţa ocluzală 26,82 
30. Latimea M3, aproape de suprafaţa ocluzală 19,59 
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Metapodii 
Metacarpus III 

dex. 
Metacarpus III 

sin. 
Metatarsus III 

dex. 
Metatarsus III 

sin. 
GL - Lungimea maximă 223,92 224,01 264,10 263,04 
GLl - Lungimea maximă a părţii laterale 222,02 220,60 260,37 259,87 
Ll - Lungimea laterală a părţii externe 215,66 215,87 256,40 256,20 
Bp - Lăţimea maximă a capătului proximal 50,09 49,09 48,22 45,48 
Dp - Grosimea maximă a capătului proximal 32,50 30,73 39,55 36,33 
SD - Lăţimea minimă a diafizei 33,62 35,46 32,78 32,01 
CD - Circumferinţa minimă a diafizei 98,50 99,00 99,50 99,00 
DD - Grosimea minimă a diafizei 22,13 21,93 25,53 24,74 
Bd - Lăţimea maximă a capătului distal 46,91 46,81     
Dd - Grosimea maximă a capătului distal 33,15 35,83     

 

 Phalanx I 
Phalanx I ant. 
dex. 

Phalanx I post. 
dex. Phalanx I post. sin. 

GL - Lungimea maximă 84,33 80,13 79.46
Bp - Lăţimea maximă a capătului proximal 48,77 49,34 50,21
BFp - Lăţimea feţei articulare proximale 45,99 47,20 47,34
Dp - Grosimea maximă a capătului proximal 34,53 34,16 36,67
SD - Lăţimea minimă a diafizei 35,55 33,16 33,15
Bd - Lăţimea maximă a capătului distal 44,54 43,39 41,57
BFd - Lăţimea feţei articulare distale 42,01 41,71 39,07
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