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Abstract: The article offers the extensive primary research data of the assemblage from 2017 archaeological campaign, comprising 19 pieces. The 
typological categories are: adornments-accessories (bone hair pins – 2; decorated red deer plate – 1); hafts (bone haft – 1), blanks (red deer blank – 1) 
and debris (12). The local processing of osseous materials (bone, red deer antler) is taken into account. The artefacts have been made probably within 
mixt workshops (metal, wood, bone etc.) where various tools, accessories from different raw materials etc. have been produced. The technical solutions 
of manufacture have been defined using microscopic analysis. Artefacts are dated from Roman and Roman-Byzantine period (2nd–6th century AD). 
Further chronological data cannot be formulated due to the disturbed context of last occupational levels and standardised parameters of the artefacts. 
Artefacts made of osseous raw materials which were studied on this occasion offer important typological and technological benchmarks for a complex 
and extensive approach of the civilisation and culture of the Histrian communities during Roman and Roman-Byzantine period. 
 
Cuvinte-cheie: Epoca romană, Histria, industria materiilor dure animale, Scythia Minor, tehnologie antică 
Rezumat: Articolul de faţă materializează intenţia de a introduce rapid în circuitul ştiinţific datele primare, în formă extensivă, relative la lotul 
artefactelor din materii dure animale aferent campaniei 2017, cuprinzând 19 piese. Categoriile tipologice sunt relativ variate: podoabe-accesorii, 
elemente receptoare şi deşeuri: ace de păr de os (N = 2); plăcuţă (mâner?) de corn de cerb decorată (N = 1); piese de joc – arşice perforate (N = 
2); mânere: mâner de os (N = 1); eboşă – corn de cerb (N = 1) ; deşeuri: corn de cerb – fragmente de raze şi de ax (N = 12). Se iau în considerare 
indiciile legate de procesarea locală probabilă a materiilor dure animale (os, corn de cerb) în ateliere mixte, în care se produceau (şi) artefacte de 
acest gen, în general accesorii diverse. Au fost definite modalităţile de prelucrare a materiilor prime pe baza analizei microscopice a urmelor 
specifice. Încadrarea cronologică provizorie se referă la epoca romană şi romano-bizantină (sec. II–IV p.Chr.), contextul descoperirii şi parametrii 
standardizaţi ai pieselor nepermiţând, în general, formularea altor precizări. Piesele din materii dure animale studiate furnizează necesare repere 
tipologice şi tehnologice pentru abordarea complexă şi extensivă a manifestărilor civilizaţiei şi culturii comunităţilor de la Histria în epoca romană 
şi romano-bizantină.  

INTRODUCERE. CONTEXT 

Publicarea sistematică a descoperirilor de artefacte 
aparţinând industriei materiilor dure animale (IMDA) 
provenind de la Histria – Sectorul Acropolă Centru-Sud a 
debutat în 2018, când au fost valorificate materialele din 
anii 2013–20161.  

Cu această ocazia continuăm acest demers, prin 
analiza lotului de artefacte provenind din cercetările 
desfăşurate în cursul anului 20172. Materialul este 
fragmentat şi amestecat, realitate curentă pentru 
artefactele relativ fragile, prezente în contexte 
arheologice secundare, de abandon şi remaniere; piesele 
au dimensiuni mici şi medii (de cca 30–70 mm), fiind 
recuperate prin tamisarea sistematică a sedimentului; ele 
sunt databile probabil pe parcursul mai multor secole (II–
VI p.Chr.), provenind din excavările şi nivelările pentru 
amenajări diverse. Remarcăm gradul semnificativ de 

 
1 Beldiman et alii 2018; Beldiman, Beldiman 2018 – cu bibliografia. 

coroziune a suprafeţelor, datorat acidităţii solului din aria 
sectorului şi a sitului.  

MATERIALUL 

Unele piese au fost selectate în timpul săpăturilor şi 
înregistrate la categoria „Speciale”; altele au fost 
identificate de primul autor al articolului de faţă în toamna 
anului 2017 – prin examinarea integrală a materialului 
faunistic recoltat în mod exhaustiv din săpături şi depozitat 
în Laboratorul „Dinu Theodorescu” al Centrului de Istorie 
Comparată a Societăţilor Antice, Facultatea de Istorie, 
Universitatea Bucureşti, fiind pus la dispoziţie spre analiză 
de către şeful Sectorului Acropolă Centru-Sud, conf. univ. 
dr. Valentin Bottez. Acest lot nu a fost, încă, diagnosticat din 
punct de vedere arheozoologic. O piesă (HIS-ACS_7) 
provine din sondajul efectuat în Punctul Sărătură. 

2 Bottez et alii 2018a; 2018b. 
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Articolul de faţă prezintă primele concluzii ale 
studiului artefactelor descoperite în campania 2017. În 
mod necesar, prin adâncirea analizei, aspectele şi 
concluziile formulate în continuare se vor amplifica şi 
nuanţa. 

Materialul este inedit. Unele date preliminare 
introduse în raportul de analiză anterior (efectivul lotului 
2017 şi originea materiei prime a piesei HIS-ACS_7) au fost 
revizuite în lumina ultimelor observaţii3. 

METODOLOGIE. ASOCIERI. TIPOLOGIE. TEHNOLOGIE 

Scopul analizei de faţă este acela de a introduce în 
circuitul ştiinţific descoperirile cu datele primare în formă 
extensivă. Informaţiile extrase în urma analizei au fost 
încărcate în baza de date a industriei materiilor dure 
animale a Sectorului (HIS-ACS_IMDA). Repertoriul şi 
tabelele 1–4 oferă toate aceste date semnificative relative 
la artefacte, tratate conform reperelor metodologiei 
actuale a domeniului.  

Pentru aspectele generale ale analizei, ca şi pentru 
metodologia aplicată, a se vedea studiul detaliat publicat 
în 2018 – cu bibliografia4. 

Catalogul include piesele având indicativele 
provizorii HIS-ACS_1–19, ordonate pe criterii tipologice5. 
Fiecare artefact a fost tratat după un protocol standard, 
cu mai multe paliere şi componente, vizând înregistrarea 
extensivă/exhaustivă a datelor – a se vedea Repertoriul. 
Se vizează aspecte precum: identificarea materiilor prime; 
starea de conservare (piese întregi, fragmentare/ 
fragmente); tipologia; morfologia; morfometria; urmele 
de fabricare; urmele de utilizare; formularea ipotezelor 
relative la rolul funcţional.  

Fişa standard pune la dispoziţie datele despre 
artefact în următoarea structură: Indicativ ● Fig. ● Tip ● 
Categorie (unelte, arme, podoabe, accesorii, materii 
prime etc.) ● Ins�tuţie deţinătoare/Colecţie ● Număr de 
inventar ● Context ● Materie primă ● Stare de conservare 
(întreg, fragmentar, fragment) ● Descriere (morfologie, 
date tehnice privind fabricarea – debitaj, fasonare, 
perforare, decor; urme de utilizare; rol funcţional 
prezumat etc.) ● Dimensiuni (mm) ● Bibliografia/Inedit6.  

Efectivul (N total = 19) este compus din exemplare 
întregi, fragmentare şi din fragmente7, ilustrând prezenţa 
unor piese aparţinând unui număr de 6 tipuri (tabele 1, 3–
4). Numărul pieselor întregi este de 3, numărul pieselor 
fragmentare este de 4 şi al fragmentelor este de 12.  

Materialul provine din inventarul mobil al unui 
număr de 8 casete/carouri. Distribuţia spaţială relevă o 

 
3 Beldiman et alii 2018 – cu bibliografia. 
4 Beldiman, Beldiman 2018 – cu bibliografia. 
5 Numerotarea pieselor în repertoriu se face pe campanii (2013–2016, 

2017 etc.). Ea va fi refăcută la reunirea datelor într-un repertoriu 
extensiv. 

6 Beldiman 2007; Sztancs 2011; Beldiman et alii 2018. 

concentrare a artefactelor în aria acoperită de casetele 
005/020 (9 piese), 034 (4 piese) şi 023/024 (2 piese), 
datorată fragmentării segmentelor de corn de cerb în 
vechime şi recent, unele făcând parte din aceeaşi piesă 
(tabel 2).  

În condiţiile în care materialul a fost recuperat din 
contexte secundare, această distribuţie poate semnifica, 
în mod probabil, existenţa unor structuri din care provin 
piesele respective (contexte de fabricare, stocare, 
utilizare, abandon), dar şi simpla fragmentare şi 
răspândire a lor în aria menţionată prin remanieri diverse 
etc.; asupra acestor aspecte nu se pot formula, 
deocamdată, alte concluzii.  

Datele relative la specificul stratigrafic al contextelor 
de provenienţă ale artefactelor nu sunt relevante, fiind 
vorba de ultimele două niveluri de distrugere ale sitului8.  

Categoriile tipologice reprezentate sunt, în 
conformitate cu lista tipologică Beldiman 20079: III 
Podoabe, Accesorii: ace de păr de os (N = 2); plăcuţă 
(mâner?) de corn de cerb decorată (N = 1); piese de joc – 
arşice perforate (N = 2); IV Elemente receptoare: mâner de 
os (N = 1); V Diverse: Eboşă – corn de cerb (N = 1) ; Deşeuri 
– corn de cerb: fragmente de raze şi de ax (N = 12). 

Tipurile identificate sunt în număr de 6: Mâner 
nedecorat de os; Plăcuţă (mâner?) decorată de corn de 
cerb; Ac de păr de os; Astragal perforat; Eboşă de corn de 
cerb (mâner? tub?); Deşeu – Rază şi ax de corn de cerb 
(tabele 1, 3). Ele se încadrează în seriile curente ale 
repertoriului tipologic al epocilor reprezentate în sit.  

Sub raportul frecvenţei tipologice domină: a) 
deşeurile de corn de cerb, N = 12, situaţie datorată 
fragmentării în vechime şi recent a câtorva piese mai mari; 
b) acele de păr de os (N = 2); c) astragalele perforate (tali) 
– piese de joc, N = 2. Restul tipurilor este reprezentat 
printr-un singur exemplar – cf. tabele 1, 3 şi infra, 
Repertoriul. 

În cuprinsul lotului se pot menţiona în mod special 
artefactele: a) fragment de piesă decorată cu motive 
geometrice gravate HIS-ACS_6, provenind de la o placă 
sau de la un mâner (Fig. 11–12); a se vedea descoperirile 
anterioare din Sectorul Acropolă Centru-Sud şi analogiile 
lor: plăcuţa de corn de cerb decorată cu motive colorate, 
databilă probabil în a doua jumătate a sec. al VI-lea p.Chr.; 
mânerul prismatic decorat de corn de cerb; b) eboşa de 
corn de cerb (mâner?; tub?) fasonată la strung HIS-ACS_7, 
prima de acest tip descoperită în Sectorul Acropolă 
Centru-Sud şi, totodată, prima semnalată la Histria (Fig. 
13–14); c) astragalele perforate HIS-ACS_4-5, cu analogii 

7 În accepţiunea adoptată convenţional şi în cuprinsul prezentului articol, 
piesa fragmentară conservă secţiunea iniţială în proporţie de 
minimum 50%, iar fragmentul conservă secţiunea iniţială în proporţie 
de mai puţin de 50% – cf. Beldiman 2007.  

8 Bottez et alii 2018a; 2018b. 
9 Beldiman 2007; Sztancs 2011. 
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descoperite anterior în Sectorul Acropolă Centru-Sud10; d) 
acele de os, cu analogii în descoperirile din alte sectoare 
ale sitului11 (Fig. 1–4). 

Piesele decorate sunt rare în lotul analizat; este vorba 
de o plăcuţă?/mâner? de corn de cerb; decorul său, exclusiv 
geometric, este compus din: şanţuri rectilinii realizate prin 
crestare cu lama cuţitului sau tăiere cu ferăstrăul; cercuri cu 
alveolă centrală obţinute prin gravare cu un instrument 
special de tipul compasului (Fig. 11–12). 

Materiile prime atestate sunt în număr de două: osul 
provenind de la ovicaprine şi vite, N = 5 artefacte; cornul 
de cerb – segmente şi fragmente de ax şi de raze, N = 14 
artefacte (tabele 1, 3). 

Sub aspect tehnologic, trebuie subliniată prezenţa a 
trei categorii: piese finite – mâner, ace, astragale, placă 
decorată (N = 6); eboşe (N = 1) şi deşeuri (N = 12). Acestea 
ilustrează: a) contexte de fabricare – existenţa şi 
activitatea unor structuri de producţie cu personal 
specializat (ateliere sau sectoare ale unor ateliere, cum 
sunt cele de prelucrare a metalului, a lemnului etc.), care 
aveau ca scop (şi) procesarea materiilor dure animale 
comune, de provenienţă locală, rezultate din sacrificarea 
şi consumul speciilor curente precum ovicaprinele şi 
vitele; b) contexte de stocare şi utilizare; c) contexte de 
abandon. În cazul artefactelor din materii dure animale, 
situaţiile enumerate au fost documentate şi în alte 
sectoare, cum sunt Sectorul Basilica extra muros şi 
Sectorul Basilica cu criptă („Florescu”)12. 

Modalităţile de procesare a materiilor prime includ 
procedee simple, precum fracturarea, cioplirea, 
despicarea, raclajul axial, abraziunea, tăierea transversală 
cu cuţitul sau cu ferăstrăul, dar şi soluţii tehnologice 
pretenţioase, precum strunjirea, perforarea, gravarea 
(realizarea decorului), fasonarea şi finisarea integrale etc. 
Ca unelte folosite menţionăm toporul sau securea, cuţitul, 
raşpelul, ferăstrăul. 

Procesarea materiilor prime recurge la procedee şi 
operaţii curente în mediul roman şi romano-bizantin al 
secolelor II–VI p.Chr. şi care nu pot oferi indicii pentru 
eventuale datări mai precise; definirea aplicării acestor 
soluţii tehnologice s-a făcut prin examinare microscopică 
sistematică. Debitajul se face în mod curent prin tăiere cu 
ferăstrăul sau prin cioplire cu securea, mai rar prin percuţie 
directă şi fracturare. Fasonarea este aplicată, de regulă, 
integral şi recurge la operaţii simple şi eficiente, adaptate 
producţiei de serie practicate în epocă, precum abraziunea 
cu raşpelul şi raclajul cu lama cuţitului, dar şi la operaţii mai 
pretenţioase, precum strunjirea şi finisarea prin polizarea 
cu piele sau material textil13. Urmele de utilizare se 
conservă în mod variabil pe artefactele examinate datorită 
gradului de coroziune a suprafeţelor; aceste urme sunt 

 
10 Beldiman et alii 2018 – cu bibliografia. 
11 Beldiman et alii 2011. 
12 Beldiman et alii 2018 – cu bibliografia. 

prezente pe plăcuţa de corn de cerb decorată, pe ace şi pe 
unele astragale. Detaliile tehnologice se regăsesc în fişele 
obiectelor din Repertoriu, cf. infra. 

Fabricarea artefactelor se referă, foarte probabil, la 

mediul specializat, respectiv la existenţa unor ateliere în 

cadrul sitului. În acest sens pledează prezenţa unor piese 

ilustrative, precum eboşele şi deşeurile – vezi Repertoriul. 

Un loc aparte ocupă eboşa întreagă a unui artefact 

(mâner? tub?) fasonat prin strunjire (HIS-ACS_7). Această 

concluzie, provizorie, va putea fi confirmată prin noi 

descoperiri în Sectorul Acropolă Centru-Sud şi prin 

extinderea studiului asupra artefactelor din alte sectoare 

ale sitului, inclusiv asupra materialului arheozoologic.  

DATAREA 

Cadrul general al datării în sec. II–VI p.Chr. pentru 

efectivul analizat, acceptat în stadiul actual al cercetărilor, 

va putea fi, probabil, nuanţat prin investigarea adâncită a 

literaturii şi identificarea unor analogii cu încadrare 

cronologică precisă şi restrânsă. 

Analogiile identificate pentru plăcuţa decorată de 

corn de cerb HIS-ACS_6 sugerează datarea în a doua 

jumătate a sec. al VI-lea p.Chr.14. 

CONCLUZII 

Articolul de faţă, alăturându-se celui precedent, 

publicat în 2018, materializează intenţia de a introduce 

rapid în circuitul ştiinţific datele primare, în formă 

extensivă, relative la lotul aferent campaniei 2017, 

cuprinzând 19 piese. Categoriile tipologice sunt stereotipe 

şi modest reprezentate: accesorii, elemente receptoare, 

eboşe şi deşeuri.  

Se iau în considerare indiciile legate de procesarea 

locală probabilă a materiilor dure animale (os, corn de 

cerb) în ateliere mixte, în care se produceau (şi) artefacte 

de acest gen, în general accesorii diverse. Au fost definite 

modalităţile de procesare a materiilor prime pe baza 

analizei microscopice a urmelor specifice.  

Încadrarea cronologică provizorie se referă la epoca 

romană şi romano-bizantină (sec. II–VI p.Chr.), contextul 

descoperirii şi parametrii standardizaţi ai pieselor 

nepermiţând, în general, formularea altor precizări. Ca 

excepţie notorie se menţionează piesa HIS-ACS_6, 

importantă prin prezenţa decorului geometric gravat. 

13 Pentru tehnologia prelucrării materiilor dure animale în epoca romană, 
inclusiv în spaţiul Dobrogei cf. Beldiman et alii 2018 – cu bibliografia. 

14 Stobi, Macedonia; Caričin Grad – Justiniana Prima, Serbia, datare între 
535 şi 615 p.Chr. (Beldiman et alii 2018 – cu bibliografia). 
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REPERTORIU 

Fişele artefactelor sunt ordonate pe criterii 

tipologice. Fişa standard pune la dispoziţie datele despre 

artefact în structura menţionată supra, Metodologie. 

Asocieri. Tipologie. Tehnologie. În cuprinsul Repertoriului 

s-au utilizat abrevieri standard15. 
 

HIS-ACS_1 (Fig. 1–2) 

Ac de păr de os 
Nr. inv. 985; Context: 2017, Casetele C023–C024, Carou A2, 

Complex 23002/24002, +0,02 m. 

Materie primă: os lung de vită, fragment diafizar, compactă. 
Stare de conservare: piesă întreagă; stare mediocră a 

suprafeţelor; pe acestea se observă depuneri discontinui de concreţiuni 

calcaroase; urme de coroziune intensă produsă de rădăcini şi de 
aciditatea solului; exfolieri; ardere la negru-brun uniform. 

Descriere. Debitaj. Fasonare. Urme de utilizare: ac de os cu cap 

piramidal. Debitajul realizat probabil prin tăiere transversală şi 
longitudinală cu ferăstrăul; fasonare integrală prin abraziune cu raşpelul, 
cioplire şi raclaj axial cu ajutorul cuţitului. Faţetarea corpului pe întreaga 

lungime prin aplicarea operaţiilor de fasonare. PP a fost modelată prin 
tăiere transversală şi cioplire. La nivelul capului se observă faţete de 
cioplire oblică. ED are morfologie convexă asimetrică. Secţiuni de formă 

circulară şi ovală asimetrică. Finisarea prin polizare/lustruire cu o bucată 
de piele sau material textil. Fracturare probabil în timpul utilizării. 
Reamenajare prin cioplire şi raclaj axial; urmele operaţiilor respective au 

fost estompate sau eliminate prin coroziune. 
Dimensiuni (mm): Ltot = 61,84; diam EP = 5,57/5,55; diam PP = 

5,31/5,15; diam PM = 4,71/4,68; diam PD = 3,79/3,77; diam ED = 

2,37/1,99. 
 

HIS-ACS_2 (Fig. 3–4) 

Ac de păr de os – eboşă 
Nr. inv. 984; Context: 2017, Casetele C023–C024, Carou A1, 

Complex 23001/24001, +0,03 m.  

Materie primă: fibula de porc sau de iepure (?). 
Stare de conservare: piesă fragmentară; lipseşte PM-PD, 

fracturată recent. Stare bună a suprafeţelor; pe acestea se observă urme 

superficiale de coroziune produsă de rădăcini şi de aciditatea solului; 
exfolieri; fără urme de ardere. 

Descriere. Debitaj. Fasonare. Urme de utilizare: eboşă de ac de os. 

Tip nedeterminabil. Debitajul realizat probabil prin percuţie 
directă/despicare cu ajutorul cuţitului; fasonare aplicată prin cioplire 
axială în sens ED → EP, care a generat faţetarea corpului pe întreaga 

lungime fasonată; PP şi EP anatomice, cu suprafeţele articulare nu au fost 
modificate. Secţiuni de formă poligonală asimetrică. Piesă neterminată 
(eboşă), abandonată în cursul aplicării fasonării. Fără urme de utilizare. 

Dimensiuni (mm): L = 49,95; EP = 11,26/9,35; diam PP = 4,93/4,20; 
diam PM = 5,15/4,06. 
 

HIS-ACS_3 (Fig. 5–6) 
Mâner de os 
Nr. inv. 70; Context: 2017, Caseta C034, Carouri A–D/1–4, 

Complex 34000, +0,65/+0,81 m.  
Materie primă: tibia ST de ovicaprine, segment distal epifizat. 
Stare de conservare: piesă întreagă; stare bună a suprafeţelor; 

urme de coroziune superficială produsă de rădăcini şi de aciditatea 
solului; exfolieri; fără urme de ardere. 

 
15 Ad – Adâncime; Br – Bronz; C – Casetă, cerc (vezi contextul); Diam – 

Diametru; Dist – Distanţa; ED – Extremitatea distală; EP – Extremitatea 
proximală; Ext – Exterior; Fe – Fier; FI – Faţa inferioară; FLD – Faţa 
laterală dreaptă; FLS – Faţa laterală stângă; FM – Faţa mediană; FP – 
Faţa posterioară; FS – Faţa superioară; Gros – Grosimea; Int – Interior; 
L – Lungime, lustru (vezi contextul); Lăţ – Lăţime; Ltot – Lungime totală; 

Descriere. Debitaj. Fasonare. Urme de utilizare: mâner de os. 
Debitajul realizat probabil prin percuţie directă/fracturare aplicată la 
nivelul diafizei cu ajutorul securii; fasonare superficială prin cioplire cu 

ajutorul securii sau cuţitului. ED are formă asimetrică şi contur sinuos. 
Secţiunile conservă parametrii anatomici. Urme de utilizare: Tc, L la 
nivelul EP, PM, ED, generate de priza directă (în mână), care indică 

funcţionalitatea de mâner. Mâner pentru fixarea axială negativă a unei 
unelte metalice (Fe, Br), precum perforatorul sau pila. 

Dimensiuni (mm): Ltot = 70,51; EP = 28,63/22,14; PP = 

19,73/14,46; PM = 18,12/13,30; ED = 17,02/12,45. 
 

HIS-ACS_4 (Fig. 7–8) 

Astragal perforat / Piesă de joc 
Nr. inv. 300; Context: 2017, Caseta C034, Carouri B–D/1–2, 

Complex 34002, +0,36/+0,13 m. 

Materie primă: corn de cerb, fragment de ax. 
Materie primă: astragal de bovine, exemplar juvenil? 
Stare de conservare: piesă fragmentară; lipsesc sectoare ale 

marginilor, fracturate în vechime. Suprafeţe în stare mediocră; urme 
marcate de coroziune produsă de rădăcini şi de aciditatea solului; 
microfracturi; exfolieri; fără urme de ardere. 

Descriere. Debitaj. Fasonare. Urme de utilizare: astragal perforat 
/ piesă de joc cu suprafeţele anatomice modificate parţial prin abraziune; 
extremităţile sunt anatomice. Abraziunea s-a aplicat superficial pe feţele 

mari (anterioară/posterioară) şi intens pe una dintre feţele mici 
(laterală); faţa mediană nu a fost modificată tehnic. Suprafeţele nu 
prezintă lustru, care probabil a fost eliminat prin intervenţia coroziunii. 

Perforaţia avea probabil rol de marcaj; este plasată asimetric şi a fost 
realizată unilateral, de pe faţa anterioară, prin rotaţie alternativă, 
probabil cu un perforator metalic; are formă ovală în plan şi tronconică 

în profil, pereţi rectilinii. Urmele de utilizare constau în microfracturi, 
exfolieri produse probabil prin impactul cu o suprafaţă dură ca piesă de 
joc. La nivelul perforaţiei nu se observă urme de utilizare. 

Piesă de joc. 
Dimensiuni (mm): Ltot = 42,67; lăţ max = 28,03; gros max = 23,35; 

perf: faţa anterioară diam = 8,97/8,01; faţa posterioară diam = 8,19/7,26; 

dist faţă de extremităţi = 18,09–10,78; dist faţă de margini = 10,20–7,33. 
 
HIS-ACS_5 (Fig. 9–10) 

Astragal perforat / Piesă de joc 
Nr. inv. 363; Context: 2017, Caseta C038, Carouri A–B/1–4, E/1–4, 

Complex 38001, -0,30/0,42 m.  

Materie primă: astragal de ovicaprine. 
Stare de conservare: piesă fragmentară; lipsesc sectoare ale 

marginilor, fracturate în vechime. Suprafeţe în stare mediocră; urme 

marcate de coroziune produsă de rădăcini şi de aciditatea solului; 
microfracturi; exfolieri; fără urme de ardere. La una dintre extremităţi se 
observă două urme de TT de dezarticulare, rectilinii, fine, produse de cuţit. 

Descriere. Debitaj. Fasonare. Urme de utilizare: astragal perforat 
/ piesă de joc cu suprafeţele anatomice nemodificate prin intervenţie 
tehnică. Perforaţia avea probabil rol de marcaj; este plasată asimetric la 

una dintre extremităţi; morfologia sa este afectată de coroziune. 
Realizată bilateral prin rotaţie alternativă, probabil cu un perforator 
metalic; are formă circulară în plan şi cilindrică în profil, pereţi rectilinii. 

Urmele de utilizare constau în microfracturi, exfolieri produse probabil 
prin impactul cu o suprafaţă dură ca piesă de joc. La nivelul perforaţiei 
nu se observă urme de utilizare. 

Piesă de joc. 
Dimensiuni (mm): Ltot = 30,39; lăţ max = 19,71; gros max = 16,12; 

perf: diam = 4,20. 

 

M – Metri; Max – Maxim; MD – Marginea dreaptă; Min – Minim; MS – 
Marginea stângă; Nr inv – Număr de inventar; PD – Partea distală; PD/C 
– Percuţie directă/Cioplire; PD/D – Percuţie directă/Despicare; PD/F – 
Percuţie directă/Fracturare; Perf – Perforaţia; PM – Partea mediană; 
PP – Partea proximală; R – Rază (de corn de cerb); ST – Stâng/stângă; 
Ş – Şanţ; Tc – Tocire; TT – Tăiere transversală. 
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HIS-ACS_6 (Fig. 11–12) 
Placă de corn de cerb decorată / mâner de corn de cerb decorat 

– fragment 

Nr. inv. 602; Context: 2017, Caseta C036, Carouri A–D/1–2, 
Complex 36002, +0,02/-0,14 m. 

Materie primă: corn de cerb, fragment de rază, compacta; pe FI se 

conservă parţial ţesutul spongios. 
Stare de conservare: fragment, fracturat în vechime axial şi 

transversal; stare bună a suprafeţelor; pe FS, sub perforaţie, un mic 

sector al MS a fost fracturat recent. Se păstrează circa 50% din diametru. 
Pe FS se observă urme de coroziune superficiale. 

Descriere. Debitaj. Fasonare. Urme de utilizare: placă decorativă 

sau placă de mâner compozit (plăsea), format din patru plăci de acelaşi 
tip; marginile şi extremităţile, ca şi elementele decorului au fost definite 
în mod convenţional. FS este convexă faţetată, prezentând două faţete 

axiale conservate, între care cea centrală are suprafaţa plană, iar cea ST 
suprafaţa convexă; FS prezintă un decor liniar geometric realizat prin 
tăiere şi gravare; FI este concavă, conservând ţesutul spongios; la MS 

prezintă un sector axial lat de 2,75–5,35 mm, lis, fasonat prin raclaj axial 
la cuţit, aplicat înainte de amenajarea EP; EP are marginea conservată, 
aceasta este rectilinie, realizată prin TT, apoi rotunjită în profil/secţiune 

prin cioplire şi raclaj; MD a fost fracturată în vechime, are morfologie 
sinuoasă; MS este întreagă, rectilinie; la PD se observă o peforaţie pentru 
nitul de fixare; sub aceasta, un mic sector al marginii a fost fracturat 

recent; perforaţia are cca 1/3 circumferinţă, este realizată după 
fasonarea marginii; are formă tronconică; s-a aplicat ca procedeu rotaţia 
continuă cu sfredelul pe FS; pe pereţii concavi se observă striurile 

elicoidale specifice; dacă piesa făcea parte dintr-un mâner, acesta era 
asamblat din mai multe plăci de acest tip, probabil patru, iar perforaţia a 
fost realizată după asamblarea mânerului respectiv; restul circumferinţei 

perforaţiei se plasa pe plăcuţa juxtapusă; ED are formă convexă 
asimetrică şi contur sinuos, fiind fracturată în vechime; decorul: pe FS – 
sectorul central plan s-a realizat un decor tăiat şi gravat, parţial 

conservat; nu prezintă urme de colorant; la EP se află două şanţuri 
paralele orizontale (paralele cu EP), notate cu Ş1 şi Ş2; Ş1 este gravat 
superficial şi slab conservat; Ş2 este bine marcat, are secţiune 

rectangulară; şanţurile au fost realizate probabil prin TT cu ferăstrăul; lăţ 
= cca 0,35 mm; la PP a fost realizat un cerc cu alveolă centrală (C1), 
aceasta din urmă circulară în plan şi conică în profil; sub cercul C1 se 

observă două şanţuri curbe gravate, păstrate parţial (Ş3 şi Ş4); la PM se 
observă un alt şanţ curb gravat (Ş5); la PD a fost realizat prin TT un şanţ 
(Ş6), rectiliniu, perpendicular pe axul lung al piesei, similar Ş1 şi Ş2; 

deasupra sa se află un cerc dublu cu alveolă centrală (C2), gravat 
superficial şi incomplet (cca 1/2). 

Etapele ipotetice ale realizării plăcii sunt următoarele: debitajul: 

extragerea unui segment de rază de corn de cerb prin TT cu ferăstrăul 
sau prin PD/C şi PD/F; fasonarea: extragerea unui segment axial de rază 
prin PD/D; s-a obţinut o placă de formă trapezoidală; regularizarea FS şi 

a FI, ca şi a marginilor prin raclaj axial; FS a dobândit aspectul faţetat, 
faţeta centrală fiind lisă, rezervată realizării decorului; modelarea 
extremităţilor prin TT şi cioplire sau raclaj; asamblarea plăcilor care 

formau mânerul şi realizarea perforaţiilor; tăierea şi gravarea decorului 
liniar geometric; decorul pare neterminat, ceea ce ar putea sugera că 
placa nu este o piesă finită, ci un rebut; urme de utilizare: nu sunt 

conservate, ceea ce ar sugera, alături de decorul realizat parţial, că placa 
este un rebut. Placă decorativă sau placă de mâner compozit (plăsea), 
format din patru plăci de acelaşi tip. 

Dimensiuni (mm): L = 40,87; EP = 12,83/4,89; PP = 13,82/5,35; PM 
= 12,54/4,70; PD = 12,14/4,59; ED = 12,41/4,54; margini fasonate pe FI 
lăţ = 2,75-5,35; diam perf FS = cca 4,70; Ş1: L = 13,68; lăţ = 0,35; ad = 

0,25; Ş2: L = 7; lăţ = 0,25; ad = 0,20; dist Ş1–Ş2 = 1,40; C1: diam ext = 2,90; 
lăţ şanţ = 0,40; ad şanţ = 0,35; diam alveolă = 1,50; ad alveolă = 1,00; Ş3: 
L = 7,30; lăţ = cca 0,30; ad = cca 0,20; Ş4: L = 7,50; lăţ = cca 0,30; ad = 

cca 0,20; Ş5: L = 7,00; lăţ = cca 0,30; ad = cca 0,20; C2: diam C2a (ext) = 
5,80; lăţ = 0,40; ad = 0,20; diam C2b (int) = 3,25; lăţ = 0,35; ad = 0,10; 
diam alveolă = 0,90; ad = 0,50; Ş6: L = 3,60; lăţ = cca 0,30; ad = cca 0,20. 

 
HIS-ACS_7 (Fig. 13–14) 
Piesă de corn de cerb – eboşă 

Nr. inv. 151; Context: 2017, Sărătură Secţiunea S001, Carouri A–
B/8–12, Complex 1030, -0,90-1,32 m. 

Materie primă: corn de cerb, segment bazal de ax16. 

Stare de conservare: piesă întreagă; stare mediocră a 
suprafeţelor; fisuri de deshidratare dispuse axial, transversal şi în zig-zag 
la ED; urme de coroziune datorate rădăcinilor şi acizilor humici şi 

depuneri compacte de concreţiuni calcaroase; depuneri discontinui de 
mortar (?) pe suprafeţe, mai ales la PP şi compacte în interiorul cavităţii 
centrale. Culoarea brun-deschis se poate datora arderii superficiale. 

Descriere. Debitaj. Fasonare. Urme de utilizare: piesă de corn de 
cerb (eboşă) de tip nedeterminabil (mâner?; tub?) – compacta 
modificată tehnic (fasonată quasiintegral) prin rotaţie rapidă la strung. 

La EP prezintă o alveolă de mari dimensiuni, rezultată prin excavarea 
ţesutului spongios. Suprafeţele sunt modificate tehnic aproape 
integral; la PP se păstrează un mic sector cu suprafaţa anatomică a 

perlurii rozetei, observabil după curăţarea minuţioasă a suprafeţelor. 
Piesă de formă generală tronconică asimetrică. Convenţii: pentru 
necesităţile descrierii, extremităţile au fost identificate anatomic (EP, 

ED), iar suprafeţele în mod convenţional (sferturi de circumferinţă: FS, 
FI, FLD, FLS). Pe suprafeţe în 1/2 proximală se păstrează urme de 
cioplire axială realizată cu securea în sens distal → proximal, generând 

faţete late de 6–8 mm. Secţiunile sunt ovale asimetrice şi poligonale 
asimetrice. EP are formă ovală asimetrică în secţiune şi rectilinie în 
plan, morfologie rezultată prin aplicarea TT cu ferăstrăul. La ED se 

observă o alveolă (cavitate) adâncă, de formă ovală în plan şi probabil 
conică în profil, fără a atinge EP, fiind rezultată prin excavarea ţesutului 
spongios. Ţesutul compact este solid, cu grosime mare. În interiorul 

alveolei, ca şi pe suprafeţele PP (în şanţurile de strunjire) se păstrează 
o substanţă (probabil mortar) aderentă, dură, de culoare gri, având în 
compoziţie nisip cu bob mare. La EP, plasată central, se observă o 

alveolă de formă ovală, cu adâncime mică, rezultată probabil în urma 
fixării piesei în dispozitivul strungului. Pe suprafeţele jumătăţii 
proximale se observă opt şanţuri transversale, juxtapuse, adânci; ele 

au fost numerotate dinspre ED spre EP după cum urmează: Ş1 → Ş8; 
şapte dintre ele (Ş1, Ş2, Ş4–Ş8) au lăţimi variabile şi secţiuni în V 
asimetric; unul (Ş3) are secţiune trapezoidală asimetrică. Şanţurile 

sunt discontinui, ele neacoperind întreaga circumferinţă a piesei. La 
PM-PP, acoperind cca 3/4 din diametru, se află un alt şanţ, lat, cu profil 
trapezoidal. Şanţurile reprezintă urmele de fasonare a suprafeţelor 

prin rotaţie circulară rapidă cu ajutorul strungului.  
Etapele procesării pot fi reconstituite ipotetic precum urmează: 

debitajul: extragerea segmentului bazal al axului prin TT cu ferăstrăul 

aplicată la nivelul axului, sector A şi sub rozetă, la nivelul medalionului; 
urmele operaţiei sunt conservate pe suprafaţa ED şi mai ales a EP, 
indicând realizarea operaţiei într-o singură repriză; fasonarea: are trei 

secvenţe: înlăturarea ţesutului spongios prin excavare, ceea ce a dus la 
apariţia alveolei centrale; înlăturarea reliefului anatomic (perlura) prin 
cioplire cu securea, aplicată în sens distal → proximal; strunjirea, aplicată 

parţial; piesa a fost abandonată în etapa iniţială a strunjirii. Prezenţa 
mortarului compact şi dur în interiorul alveolei se poate datora unei 
acţiuni intenţionate, realizată în scopul consolidării piesei.  

Piesa este neterminată, ea reprezentând probabil o eboşă; tipul 
obiectului finit nu a putut fi nedeterminat (mâner?; tub?).  

Dimensiuni (mm): Ltot = 47,13; EP = 37,77/36,55; diam alveolă = 

8,35/6,35; PP/la nivel şanţuri = 40,35/37,97; PM deasupra şanţuri = 
31,64/31,54; PM-PP/la nivel Ş3 = 28,42/28,15; ED = 32,21/31,41; diam 
alveolă = 7,35/5,84. 

 

 
16 Iniţial, înainte de curăţarea definitivă, materia primă a fost identificată 

ipotetic ca fiind fildeş de elefant şi semnalată ca atare (Beldiman et alii 
2018). 
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Figura 1. HIS-ACS 2017. Artefacte din materii dure animale. 
HIS-ACS_1. Vedere generală / HIS-ACS 2017. Artefacts from 
osseous raw materials. HIS-ACS_1. General view. 

 
 
 

 

Figura 2. HIS-ACS 2017. Artefacte din materii dure animale. HIS-ACS_1. Detalii microscopice / HIS-ACS 2017. Artefacts 
from osseous raw materials. HIS-ACS_1. Microscopic details. 
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Figura 3. HIS-ACS 2017. Artefacte din materii dure animale. 
HIS-ACS_2. Vederi generale / HIS-ACS 2017. Artefacts from 
osseous raw materials. HIS-ACS_2. General view. 

 
 
 

 

Figura 4. HIS-ACS 2017. Artefacte din materii dure animale. HIS-ACS_2. Detalii microscopice / HIS-ACS 2017. Artefacts 
from osseous raw materials. HIS-ACS_2. Microscopic details. 
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Figura 5. HIS-ACS 2017. Artefacte din materii dure animale. HIS-ACS_3. 
Vederi generale / HIS-ACS 2017. Artefacts from osseous raw materials. 
HIS-ACS_3. General view. 

 
 
 
 

 

Figura 6. HIS-ACS 2017. Artefacte din materii dure animale. HIS-ACS_3. Detalii microscopice / HIS-ACS 2017. Artefacts 
from osseous raw materials. HIS-ACS_3. Microscopic details. 
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Figura 7. HIS-ACS 2017. Artefacte din materii dure animale. HIS-ACS_4. Vederi 
generale / HIS-ACS 2017. Artefacts from osseous raw materials. HIS-ACS_4. 
General view. 

 
 
 
 
 
 

 

Figura 8. HIS-ACS 2017. Artefacte din materii dure animale. HIS-ACS_4. Detalii microscopice / HIS-ACS 2017. Artefacts 
from osseous raw materials. HIS-ACS_4. Microscopic details. 
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Figura 9. HIS-ACS 2017. Artefacte din materii dure animale. HIS-ACS_5. 
Vederi generale / HIS-ACS 2017. Artefacts from osseous raw materials. HIS-
ACS_5. General view. 

 
 
 
 
 

 

Figura 10. HIS-ACS 2017. Artefacte din materii dure animale. HIS-ACS_5. Detalii microscopice / HIS-ACS 2017. Artefacts 
from osseous raw materials. HIS-ACS_5. Microscopic details. 
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Figura 11. HIS-ACS 2017. Artefacte din materii dure animale. HIS-ACS_6. Vederi generale / HIS-ACS 
2017. Artefacts from osseous raw materials. HIS-ACS_6. General view. 

 
 
 

 

Figura 12. HIS-ACS 2017. Artefacte din materii dure animale. HIS-ACS_6. Detalii microscopice / HIS-ACS 2017. Artefacts 
from osseous raw materials. HIS-ACS_6. Microscopic details. 
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Figura 13. HIS-ACS 2017. Artefacte din materii dure animale. HIS-ACS_7. Vederi 
generale / HIS-ACS 2017. Artefacts from osseous raw materials. HIS-ACS_7. 
General view. 

 
 
 

 

Figura 14. HIS-ACS 2017. Artefacte din materii dure animale. HIS-ACS_7. Detalii microscopice / HIS-ACS 2017. Artefacts 
from osseous raw materials. HIS-ACS_7. Microscopic details. 
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HIS-ACS_8 (Fig. 15) 
Corn de cerb – deşeu 
Nr. inv. 741; Context: 2017, Casetele C005/C020, Carouri A–D/1, 

Complex 5002/20002, +0,20 m (D1 +0,16 m; B1 +0,13 m). 
Materie primă: corn de cerb, segment de ax ST B – bază de 

coroană. 

Stare de conservare: piesă fragmentară; stare mediocră a 
suprafeţelor; crustă calcaroasă compactă continuă, exfolieri, fracturi 
intervenite în vechime şi recent (la descoperire). Urme de ardere 

superficială discontinue pe una dintre raze (R2). 
Descriere. Debitaj. Fasonare. Urme de utilizare: corn de cerb 

(deşeu), segment de ax cu baza coroanei, baza R1 şi 1/3 din L R2. A 

rezultat prin debitajul axului sub coroană prin TT cu ferăstrăul. Razele au 
fost fracturate în vechime şi recent (R1 parţial în vechime, parţial recent; 
R2 recent). Piesa a fost fracturată recent în patru fragmente, lipite două 

câte două. TT a fost aplicată iniţial pe FM şi apoi pe FP; se păstrează 
urmele specifice (striuri rectilinii) pe suprafeţe; detaşarea s-a făcut prin 
PD/F, cu păstrarea unui sector al compactei de formă convexă 

asimetrică. Baza R1 şi R2 au morfologie convexă asimetrică, iar R2 
prezintă urme de ardere superficială, discontinui. 

Deşeu. 

Dimensiuni (mm): L = 65,64; baza coroană = 37,43/30,25; baza R1 
= 34,17/26,78; R2 L = 62,73; diam bază = 30,93/23,10; diam PM = 
21,92/20,49. 

 
HIS-ACS_9 (Fig. 16) 
Corn de cerb – deşeu 

Nr. inv. 741; Context: 2017, Casetele C005/C020, Carouri A–D/1, 
Complex 5002/20002, +0,20 m (D1 +0,16 m; B1 +0,13 m). 

Materie primă: corn de cerb, fragment de rază (probabil R1 de 

coroană).  
Stare de conservare: fragment; stare bună a suprafeţelor; fracturi 

intervenite în vechime şi recent (la descoperire). Fără urme de ardere. 

Descriere. Debitaj. Fasonare. Urme de utilizare: corn de cerb 
(deşeu), fragment de rază fracturat în vechime la una dintre extremităţi 
şi recent în rest; provine probabil de la R1 a piesei HIS-ACS_8. 

Deşeu. 
Dimensiuni (mm): L = 64,15; lăţ max =  20,00; gros max = 10,81. 
 

HIS-ACS_10 (Fig. 17) 
Corn de cerb – deşeu 
Nr. inv. 741; Context: 2017, Casetele C005/C020, Carouri A–D/1, 

Complex 5002/20002, +0,20 m (D1 +0,16 m; B1 +0,13 m). 
Materie primă: corn de cerb, fragment de ax.  
Stare de conservare: fragment; stare bună a suprafeţelor; fracturi 

intervenite recent (la descoperire). Urme de ardere puternică; culoare 
negru-brun uniformă. 

Descriere. Debitaj. Fasonare. Urme de utilizare: corn de cerb 

(deşeu), fragment de ax fracturat recent; fără urme de intervenţie 
tehnică. 

Deşeu. 

Dimensiuni (mm): L = 45,33; lăţ max = 29,87; gros max = 15,63. 
 
HIS-ACS_11 (Fig. 18) 

Corn de cerb – deşeu 
Nr. inv. 741; Context: 2017, Casetele C005/C020, Carouri A–D/1, 

Complex 5002/20002, +0,20 m (D1 +0,16 m; B1 +0,13 m). 

Materie primă: corn de cerb, segment de rază.  
Stare de conservare: segment de rază; stare bună a suprafeţelor; 

fracturi intervenite recent (la descoperire). Urme de ardere; culoare 

negru-brun neuniformă. 
Descriere. Debitaj. Fasonare. Urme de utilizare: corn de cerb 

(deşeu), segment mezial de rază, fracturat recent; fără urme de 

intervenţie tehnică. 
Piesele HIS-ACS_11–16 provin probabil de la aceeaşi rază. 
Deşeu. 

Dimensiuni (mm): L = 46,55; diam max = 22,70/19,42; diam min = 
20,71/17,76. 

 

Figura 15. HIS-ACS 2017. Artefacte din materii dure animale. HIS-ACS_8.  
Vederi generale / HIS-ACS 2017. Artefacts from osseous raw materials. 
HIS-ACS_8. 

 
 

 

Figura 16. HIS-ACS 2017. Artefacte din materii dure animale. HIS-ACS_9. 
Vederi generale / HIS-ACS 2017. Artefacts from osseous raw materials. 
HIS-ACS_9. General view. 

 
 
 

 

Figura 17. HIS-ACS 2017. Artefacte din materii dure animale. HIS-ACS_10. 
Vederi generale / HIS-ACS 2017. Artefacts from osseous raw materials. 
HIS-ACS_10. General view. 

 
 
 

 

Figura 18. HIS-ACS 2017. Artefacte din materii dure animale. HIS-ACS_11. 
Vederi generale / HIS-ACS 2017. Artefacts from osseous raw materials. 
HIS-ACS_11. General view. 
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HIS-ACS_12 (Fig. 19) 

Corn de cerb – deşeu 
Nr. inv. 741; Context: 2017, Casetele C005/C020, Carouri A–D/1, 

Complex 5002/20002, +0,20 m (D1 +0,16 m; B1 +0,13 m). 

Materie primă: corn de cerb, segment de rază.  
Stare de conservare: segment de rază; stare bună a suprafeţelor; 

fracturi intervenite recent (la descoperire). Urme de ardere; culoare 

negru-brun neuniformă. 
Descriere. Debitaj. Fasonare. Urme de utilizare: corn de cerb 

(deşeu), segment mezio-distal de rază, fracturat recent; fără urme de 

intervenţie tehnică. 
Piesele HIS-ACS_11–16 provin probabil de la aceeaşi rază. 
Deşeu. 

Dimensiuni (mm): L = 63,26; diam EP = 19,42/16,97; diam PM =  
17,54/16,69; diam ED = 16,25/15,25. 

 

 
 
HIS-ACS_13 (Fig. 20) 

Corn de cerb – deşeu 
Nr. inv. 741; Context: 2017, Casetele C005/C020, Carouri A–D/1, 

Complex 5002/20002, +0,20 m (D1 +0,16 m; B1 +0,13 m). 

Materie primă: corn de cerb, segment de rază.  
Stare de conservare: segment de rază; stare bună a suprafeţelor; 

fracturi axiale şi transversale intervenite în vechime şi recent (la 

descoperire); fracturat în trei segmente şi lipit. Urme de ardere; culoare 
negru-brun neuniformă. 

Descriere. Debitaj. Fasonare. Urme de utilizare: corn de cerb 

(deşeu), segment distal de rază, cu ED conservată integral; fără urme de 
intervenţie tehnică. 

Piesele HIS-ACS_11–16 provin probabil de la aceeaşi rază. 

Deşeu. 
Dimensiuni (mm): L = 61,99; EP = 13,95/13,66; PM = 10,70/10,50; 

ED = 5,35/4,84. 

 
 
 

HIS-ACS_14 (Fig. 21) 
Corn de cerb – deşeu 
Nr. inv. 741; Context: 2017, Casetele C005/C020, Carouri A–D/1, 

Complex 5002/20002, +0,20 m (D1 +0,16 m; B1 +0,13 m). 
Materie primă: corn de cerb, fragment de rază.  
Stare de conservare: fragment de rază; stare bună a suprafeţelor; 

fracturi intervenite recent (la descoperire). Urme de ardere puternică; 
culoare negru-brun uniformă. 

Descriere. Debitaj. Fasonare. Urme de utilizare: corn de cerb 

(deşeu), fragment de rază; fără urme de intervenţie tehnică. 
Piesele HIS-ACS_11–16 provin probabil de la aceeaşi rază. 
Deşeu. 

Dimensiuni (mm): L = 33,50; lăţ max = 15,20; gros max = 6,56. 
 
 

 
HIS-ACS_15 (Fig. 22) 
Corn de cerb – deşeu 

Nr. inv. 741; Context: 2017, Casetele C005/C020, Carouri A–D/1, 
Complex 5002/20002, +0,20 m (D1 +0,16 m; B1 +0,13 m). 

Materie primă: corn de cerb, fragment de rază.  

Stare de conservare: fragment de rază; stare bună a suprafeţelor; 
fracturi intervenite recent (la descoperire). Urme de ardere puternică; 
culoare negru-brun uniformă. 

Descriere. Debitaj. Fasonare. Urme de utilizare: corn de cerb 
(deşeu), fragment de rază; fără urme de intervenţie tehnică. 

Piesele HIS-ACS_11–16 provin probabil de la aceeaşi rază. 

Deşeu. 
Dimensiuni (mm): L = 32,45; lăţ max = 18,19; gros max = 8,05. 

 

Figura 19. HIS-ACS 2017. Artefacte din materii dure animale. HIS-ACS_12. 
Vederi generale / HIS-ACS 2017. Artefacts from osseous raw materials. 
HIS-ACS_12. General view. 

 

 

Figura 20. HIS-ACS 2017. Artefacte din materii dure animale. HIS-ACS_13. 
Vederi generale / HIS-ACS 2017. Artefacts from osseous raw materials. 
HIS-ACS_13. General view. 

 

 

Figura 21. HIS-ACS 2017. Artefacte din materii dure animale. HIS-ACS_14. 
Vederi generale / HIS-ACS 2017. Artefacts from osseous raw materials. 
HIS-ACS_14. General view. 

 

 

Figura 22. HIS-ACS 2017. Artefacte din materii dure animale. HIS-ACS_15. 
Vederi generale / HIS-ACS 2017. Artefacts from osseous raw materials. 
HIS-ACS_15. General view. 
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HIS-ACS_16 (Fig. 23) 
Corn de cerb – deşeu 
Nr. inv. 741; Context: 2017, Casetele C005/C020, Carouri A–D/1, 

Complex 5002/20002, +0,20 m (D1 +0,16 m; B1 +0,13 m). 
Materie primă: corn de cerb, fragment de rază.  
Stare de conservare: fragment de rază; stare bună a suprafeţelor; 

fracturi intervenite recent (la descoperire). Urme de ardere; culoare brun 
neuniformă. 

Descriere. Debitaj. Fasonare. Urme de utilizare: corn de cerb 

(deşeu), fragment de rază; fără urme de intervenţie tehnică. 
Piesele HIS-ACS_11–16 provin probabil de la aceeaşi rază. 
Deşeu. 

Dimensiuni (mm): L 23,87; lăţ max 10,36; gros max 4,78. 
 

 

 
HIS-ACS_17 (Fig. 24) 
Corn de cerb – deşeu 

Nr. inv. 467; Context: 2017, Caseta C034, Carouri B–D/1–2, 
Complex 34002, +0,36/+0,13 m. 

Materie primă: corn de cerb, fragment de ax.  

Stare de conservare: fragment de ax; stare bună a suprafeţelor; 
fracturi intervenite în vechime şi recent (la descoperire). Urme de ardere 
puternică; culoare negru-brun uniformă. 

Descriere. Debitaj. Fasonare. Urme de utilizare: corn de cerb 
(deşeu), fragment de ax; pe FS se păstrează relieful anatomic (perlura) 
nemodificat; fără urme de intervenţie tehnică. 

Deşeu. 
Dimensiuni (mm): L = 40,86; lăţ max = 21,53; gros max = 11,08. 

 

 
 

HIS-ACS_18 (Fig. 25) 

Corn de cerb – deşeu 
Nr. inv. 467; Context: 2017, Caseta C034, Carouri B–D/1–2, 

Complex 34002, +0,36/+0,13 m. 

Materie primă: corn de cerb, fragment de ax. Materie primă: corn 
de cerb, fragment de ax.  

Stare de conservare: fragment de ax; stare mediocră a 

suprafeţelor; fracturi intervenite în vechime. Urme de roadere produse 
de câine. Urme de ardere; culoare negru-brun neuniformă. 

Descriere. Debitaj. Fasonare. Urme de utilizare: corn de cerb 

(deşeu), fragment de ax; pe FS se păstrează relieful anatomic (perlura) 
nemodificat; fără urme de intervenţie tehnică. 

Deşeu. 

Dimensiuni (mm): L = 54,53; lăţ max = 21,87; gros max = 6,50. 
 
 

 
HIS-ACS_19 (Fig. 26) 
Corn de cerb – deşeu 

Nr. inv. 29; Context: 2017, Secţiunea C035, Carouri A–D/1–4, 
Complex 35000, ad: A–D/1–2, +0,83/+0,57 m; A–D/3–4 +0,89/+0,79 m. 

Materie primă: corn de cerb, fragment de ax.  

Stare de conservare: fragment de ax; stare mediocră a 
suprafeţelor; fracturi intervenite în vechime. Urme de coroziune, 
exfolieri. Urme de ardere; culoare negru-brun neuniformă. 

Descriere. Debitaj. Fasonare. Urme de utilizare: corn de cerb 
(deşeu), fragment de ax; două fragmente lipite. Pe FS se păstrează 
relieful anatomic (perlura) nemodificat; fără urme de intervenţie 

tehnică. 
Deşeu. 
Dimensiuni (mm): L = 35,81; lăţ max = 31,14; gros max = 7,50. 
 
 

 

Figura 23. HIS-ACS 2017. Artefacte din materii dure animale. HIS-ACS_16. 
Vederi generale / HIS-ACS 2017. Artefacts from osseous raw materials. 
HIS-ACS_16. General view. 

 
 

 

Figura 24. HIS-ACS 2017. Artefacte din materii dure animale. HIS-ACS_17. 
Vederi generale / HIS-ACS 2017. Artefacts from osseous raw materials. 
HIS-ACS_17. General view. 

 
 

 

Figura 25. HIS-ACS 2017. Artefacte din materii dure animale. HIS-ACS_18. 
Vederi generale / HIS-ACS 2017. Artefacts from osseous raw materials. 
HIS-ACS_18. General view. 

 
 

 

Figura 26. HIS-ACS 2017. Artefacte din materii dure animale. HIS-ACS_19. 
Vederi generale / HIS-ACS 2017. Artefacts from osseous raw materials. 
HIS-ACS_19. General view. 
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ANEXĂ 

 
 
 

 
Indicativ 
HIS-ACS 

Artefact Nr. inv. Materie 
primă 

Sit Sector 
Campanie 

Caseta  
Caroul 

Carou Adâncime Complex 

1 Ac de păr 985 Os HIS-ACS 2017 C023–C024 A2 +0,02 m 23002/24002 

2 Ac de păr – eboşă 984 Os HIS-ACS 2017 C023–C024 A1 +0,03 m 23001/24001 

3 Mâner  353a Os HIS-ACS 2017 C034 A–D/1–4 +0,65/+0,81 m 34000 

4 Astragal perforat/ Piesă 
de joc 

300 Os HIS-ACS 2017 C034 B–D/1–2 +0,36/+0,13 m 34002 

5 Astragal perforat/ Piesă 
de joc 

363 Os HIS-ACS 2017 C038 A–B/1–4; 
E/1–4 

-0,30/0,42 m 38001 

6 Placă de corn de cerb 
decorată / mâner de corn 
de cerb decorat – fragment 

602 Corn cerb HIS-ACS 2017 C036 A–D/1–2 +0,02/-0,14 m 36002 

7 Piesă de corn de cerb – 
eboşă 

151 Corn cerb HIS-ACS 2017 S001 A–B/8–12 -0,90 -1,32 m 1030 

8 Corn de cerb – deşeu 741 Corn cerb HIS-ACS 2017 C005/C020 A–D/1 +0,20 m 
(D1 +0,16 m;  
B1 +0,13 m) 

5002/20002 

9 Corn de cerb – deşeu 741 Corn cerb HIS-ACS 2017 C005/C020 A–D/1 +0,20 m  
(D1 +0,16 m;  
B1 +0,13 m) 

5002/20002 

10 Corn de cerb – deşeu 741 Corn cerb HIS-ACS 2017 C005/C020 A–D/1 +0,20 m  
(D1 +0,16 m;  
B1 +0,13 m) 

5002/20002 

11 Corn de cerb – deşeu 741 Corn cerb HIS-ACS 2017 C005/C020 A–D/1 +0,20 m  
(D1 +0,16 m;  
B1 +0,13 m) 

5002/20002 

12 Corn de cerb – deşeu 741 Corn cerb HIS-ACS 2017 C005/C020 A–D/1 +0,20 m  
(D1 +0,16 m;  
B1 +0,13 m) 

5002/20002 

13 Corn de cerb – deşeu 741 Corn cerb HIS-ACS 2017 C005/C020 A–D/1 +0,20 m  
(D1 +0,16 m;  
B1 +0,13 m) 

5002/20002 

14 Corn de cerb – deşeu 741 Corn cerb HIS-ACS 2017 C005/C020 A–D/1 +0,20 m  
(D1 +0,16 m;  
B1 +0,13 m) 

5002/20002 

15 Corn de cerb – deşeu 741 Corn cerb HIS-ACS 2017 C005/C020 A–D/1 +0,20 m  
(D1 +0,16 m;  
B1 +0,13 m) 

5002/20002 

16 Corn de cerb – deşeu 741 Corn cerb HIS-ACS 2017 C005/C020 A–D/1 +0,20 m  
(D1 +0,16 m;  
B1 +0,13 m) 

5002/20002 

17 Corn de cerb – deşeu 467 Corn cerb HIS-ACS 2017 C034 B–D/1–2 +0,36/+0,13 m 34002 

18 Corn de cerb – deşeu 467 Corn cerb HIS-ACS 2017 C034 B–D/1–2 +0,36/+0,13 m 34002 

19 Corn de cerb – deşeu 29 Corn cerb HIS-ACS 2017 C035 A–D/1–4 A–D/1–2 
+0,83/+0,57 
m; A–D/3–4 
+0,89/+0,79 m 

35000 

Tabel 1. HIS-ACS 2017. Artefacte din materii dure animale. Date generale (indicativ, tip, nr. inv., materie primă, context) / HIS-ACS 2017. Artefacts 
from osseous raw materials. General data (code, type, inventory number, raw material, archaeological context). 
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Caseta  Indicativ Efectiv 

C005/C020 HIS-ACS_8, HIS-ACS_9, HIS-ACS_10, HIS-ACS_11, HIS-ACS_12, HIS-ACS_13, HIS-
ACS_14, HIS-ACS_15, HIS-ACS_16 

9 

C023-C024 HIS-ACS_1, HIS-ACS_2 2 

C034 HIS-ACS_3, HIS-ACS_4, HIS-ACS_17, HIS-ACS_18 4 

C035 HIS-ACS_19 1 

C036 HIS-ACS_6 1 

C038 HIS-ACS_5 1 

S001 HIS-ACS_7 1 
 

Tabel 2. HIS-ACS 2017. Artefacte din materii dure animale. Distribuţia pe casete / HIS-ACS 2017. Artefacts from osseous raw materials. Spatial 
distribution on excavation surfaces. 

 
 
 
 
 
 

Tip / Materie primă 

Mâner  
de os 

Astragal  
perforat 

Ac  
de os 

Placă decorată  
de corn de cerb 

Eboşă de corn de cerb 
fasonată la strung 

Deşeu de  
corn de cerb 

1 2 2 1 1 12 
 

Tabel 3. HIS-ACS 2017. Artefacte din materii dure animale. Tipuri, materii prime, efective / HIS-ACS 2017. Artefacts from osseous raw materials. Types, 
raw materials, number of pieces. 

 
 
 
 
 

Indicativ Artefacte întregi Artefacte fragmentare  Fragmente de artefacte 

HIS-ACS_1    

HIS-ACS_2    

HIS-ACS_3    

HIS-ACS_4    

HIS-ACS_5    

HIS-ACS_6    

HIS-ACS_7    

HIS-ACS_8    

HIS-ACS_9    

HIS-ACS_10    

HIS-ACS_11    

HIS-ACS_12    

HIS-ACS_13    

HIS-ACS_14    

HIS-ACS_15    

HIS-ACS_16    

HIS-ACS_17    

HIS-ACS_18    

HIS-ACS_19    

Total 3 4 12 
 

Tabel 4. HIS-ACS 2017. Artefacte din materii dure animale. Starea de conservare / HIS-ACS 2017. Artefacts from osseous raw materials. State of 
conservation. 
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