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Abstract: The authors present a batch of 81 items made of bone and antler found in 2016 and 2017 in Alba Iulia, in the southern sector of Municipium
Septimium Apulense, with the occasion of preventive archaeological researches. Based on the discovered fibula, the bone and antler pieces were
chronologically dated to the 3rd century, more precisely, from the beginning of the century to the Aurelian withdrawal.
The vast majority of items were discovered in 2017. Among them two unfinished pieces were identified. In our opinion this speaks for the
existence in the researched area or in its proximity of a small workshop for bone and antler processing. The discovered items belong to the following
categories: toiletries and adorments (bone hair pins, a deer antler pendant), household items (needles, needle boxes, perforators), gaming pieces
(tokens), a musical instrument (whistle), a medical instrument (spatula), and some fragile pieces with uncertain attribution.
Significant quantities of objects made of bone and red deer antler have been discovered in the Roman canabae / municipium Septimium
Apulense during the archaeological excavations, both preventive and systematic, undertaken so far. Most of them are already assesed in the scientific
literature. This recently discovered artefacts are useful to complete our information about this category of items from Dacia in general and from
Apulum in particular.
Cuvinte-cheie: Apulum, canabe, obiecte de os și corn, atelier
Rezumat: Autorii prezintă un lot format din 81 de obiecte, obținute din os și din corn, descoperite în anii 2016 și 2017, la Alba Iulia, în sectorul sudic al
Municipium Septimium Apulense, cu ocazia unor cercetări arheologice preventive. Pe baza unora dintre fibulele descoperite, piesele de os și corn au
fost încadrate cronologic în secolul al III-lea, mai precis, în intervalul cuprins între începutul secolului și retragerea aureliană.
Aproape toate obiectele au fost descoperite în cercetarea întreprinsă în anul 2017. Între acestea, au fost identificate și două piese în curs de
prelucrare, datorită cărora luăm în considerare posibilitatea ca, în zona cercetată de noi sau în proximitatea ei, să fi existat un mic atelier de prelucrare
a osului și cornului. Amintim aici categoriile de obiecte descoperite: piese de toaletă și podoabă (ace de păr de os, un pandantiv de corn de cerb), piese
de uz casnic (ace de cusut, cutii pentru ace, străpungătoare), piese pentru jocuri (jetoane), un instrument muzical (fluier), un instrument medical
(spatulă) și câteva piese fragmentare cu atribuire incertă.
În cercetările arheologice preventive și sistematice întreprinse până în prezent în canabele romane / municipium Septimium Apulense, au fost
descoperite importante cantități de obiecte realizate din os și din corn. Cele mai multe dintre acestea au fost introduse în literatura de specialitate.
Piesele publicate în prezentul articol ajută la completarea informațiilor cunoscute despre această categorie de artefacte descoperite la Apulum, în
special, și în Dacia, în general.

INTRODUCERE
Studiile dedicate obiectelor prelucrate din os și din
corn descoperite la Apulum nu sunt multe la număr, cu
toate că anual colecțiile muzeului din Alba Iulia se
îmbogățesc cu zeci de astfel de piese. Până în prezent,
este cunoscută o singură lucrare cu caracter monografic,
în care a fost abordată problematica pieselor de os, corn
și fildeș descoperite la Apulum1 și câteva lucrări în care au
fost publicate descoperiri de astfel de obiecte de pe raza
anticului Apulum, la care se adaugă câteva exemplare
incluse în cataloage de expoziție.

Scopul acestui articol este de a introduce în literatura
de specialitate un lot compus din 81 de obiecte realizate
din os și din corn, descoperite cu ocazia a două cercetări
arheologice preventive, întreprinse în anii 2016 și 2017, în
sectorul sudic al canabelor romane de la Apulum2. Acestea
au fost ridicate la rang de municipium de către Septimius
Severus în anul 1973, iar, mai târziu, după unele opinii,
municipium-ul a devenit Colonia Nova Apulensis, în timpul
lui Traianus Decius4.
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Ciugudean 1997.
Ciulavu et alii 2018; Ciulavu, Bleoancă 2018. Din colectivele de
cercetare au făcut parte Florin Ciulavu (responsabil științific), George
Bounegru, Ilie Lascu, Mihaela Bleoancă (membri).
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Ota 2012, p. 7.
Moga 1987, p. 157. Pentru o discuție mai amplă, vezi Ota 2012, p. 45.
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ISTORICUL CERCETĂRILOR
Primele descoperiri de piese din categoria celor pe
care le discutăm aici, înregistrate la Apulum, provin de la
începutul secolului al XX-lea, când A. Cserni a realizat
cercetări arheologice în zona așa-ziselor terme5.
Cele mai importante contribuții privind piesele de os
și corn descoperite la Apulum îi aparțin Danielei
Ciugudean, care s-a ocupat nu numai cu analizarea,
clasificarea și interpretarea diferitelor categorii de astfel
de obiecte6, ci și cu studiul atelierelor și tehnicilor de
prelucrare folosite la Apulum7.
În anul 2012, a fost publicată singura monografie
dedicată locuirii romane din canabele de la Apulum, prilej
cu care a fost rediscutată problematica pieselor realizate
din os și corn8. De asemenea, la finalul lucrării, autorul a
întocmit și câteva anexe, sub forma unor tabele, în care au
fost prezentate datele tehnice ale fiecărei piese9.
Într-un articol din 2015, I. Oprea introducea în
circuitul științific un lot de 38 de ace de păr, întregi și
fragmentare, descoperite cu ocazia unor cercetări
arheologice preventive realizate în Colonia Aurelia
Apulensis în anul 2014, la Stația de Tratare a Apei10, iar în
anul 2016, același autor susținea o teză de doctorat11, care
nu este, însă, publicată, în care se ocupa de aceeași
categorie de artefacte.
Pe lângă lucrările mai sus amintite, în istoriografie mai
sunt cunoscute câteva contribuții dedicate prezentării unor
cercetări arheologice, în care se regăsesc sau sunt amintite
și piese de os12, precum și o notă arheologică în care este
publicată o furcă de tors pentru deget, singura piesă de
acest tip, descoperită întreagă la Apulum13. De asemenea,
în unele cataloage de expoziții sunt prezentate și astfel de
obiecte14. Trebuie menționat că, până în prezent, au fost
publicate foarte puține piese prelucrate din os și corn din
sectorul sudic al canabelor / municipium Septimium
Apulense (11 buc.); nu pentru toate se cunoaște complexul
sau nivelul arheologic al descoperirii15.
Literatura de specialitate cuprinde diferite tipologii,
folosite de cercetători în atribuirea pe categorii a obiectelor
de os, corn și fildeș inedite. Cele mai utilizate sunt tipologiile
întocmite pentru piesele de os, corn și fildeș descoperite la
Apulum16, pentru acele de păr realizate din os descoperite
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Piesele de os au fost publicate de D. Ciugudean. Pentru o discuție mai
amplă cu privire la obiectele din os și corn descoperite de A. Cserni la
Apulum, vezi Ciugudean 1997, p. 9–10.
6
Ciugudean 1996; Ciugudean 1997; Ciugudean 2001; Ciugudean 2002;
Ciugudean 2003a.
7
Ciugudean 2001; Ciugudean 2003a, p. 278–281.
8 Ota 2012, p. 68–73.
9
Ota 2012, p. 164–170.
10
Oprea 2015.
11
Oprea 2016.
12 Ciobanu, Rodean 1997, p. 190–191; Gligor et alii 2005, p. 253, 257, fig.
7; Bounegru, Ota 2010, p. 431–437; Gligor et alii 2010, p. 136; Timofan
2010, p. 108.
13 Bleoancă 2017.

la Porolissum17 și pentru piesele de os descoperite la Ulpia
Traiana Sarmizegetusa18. La acestea se adaugă clasificările
întocmite pentru piese din anumite subcategorii/subtipuri
descoperite în Dacia, precum zaruri de os19, furci de tors
pentru deget, al căror capăt o înfățișează pe Venus pudica20,
piese de os care îl reprezintă pe Eros21 și o lucrare generală
referitoare la practicarea jocurilor la Apulum22, în care
piesele de os ocupă un loc important23. Totodată, trebuie
amintite aici lucrările în care sunt publicate descoperirile de
piese de os și corn din alte centre urbane ale Daciei24,
lucrările generale care abordează problematica producerii
obiectelor de os și corn în Dacia romană25, precum și câteva
lucrări importante care tratează tipuri de artefacte similare
celor descoperite la Apulum, dar care provin din alte zone
ale Imperiului Roman26.

SCURTĂ PREZENTARE A CERCETĂRILOR
Proiectele imobiliare din cartierul Dealul Furcilor din
Alba Iulia au prilejuit cercetarea arheologică preventivă a
unor suprafețe aflate în partea nordică a terasei, în zona
ocupată în trecut de canabele castrului Legiunii a XIII-a
Gemina, cantonat la Apulum.
În articolul de față, ne vom referi la două dintre
cercetările preventive, întreprinse în zona amintită, în
urma cărora au fost descoperite artefacte realizate din os
și corn, prezentate în continuare (Pl. 1/1–2).
Prima a fost realizată în anul 2016, fiind determinată
de introducerea utilităților (apă, canal, gaz, curent) pe o
stradă privată. În urma analizării dosarului și a discuției cu
beneficiarii, s-a hotărât trasarea unei secțiuni magistrale,
cu lățimea de 2,2 m, pe toată lungimea străzii (84 m), fiind
împărțită în carouri cu lungimea de 2 m. Cele câteva piese
descoperite în cadrul acestei cercetări (notată S I/2016) au
fost incluse în prezenta lucrare. Acestea au fost
descoperite în dărâmătura unei locuințe care datează din
epoca romană (secolul al III-lea).
Numărul artefactelor descoperite pe parcursul celei
de-a doua cercetări (notată S II/2017) este considerabil
mai mare (79 buc.), între acestea aflându-se piese de
toaletă și podoabă (ace de păr de os și un pandantiv de
corn de cerb), piese de uz casnic (ace de cusut, cutii pentru
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Moga et alii 2008; Bounegru et alii 2011, p. 54–63.
Ota 2012, p. 166–167, nr. 22–26, 38–41; p. 170, nr. 5; p. 171, nr. 1.
16 Ciugudean 1997.
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Gudea, Bajusz 1990–1991.
18 Alicu, Nemeș 1982; Băeștean, Barbu 2010.
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Vass, Pánczél 2009.
20 Vass 2011–2012.
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Vass 2011.
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Bounegru, Tutilă 2017.
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Bounegru, Tutilă 2017, p. 444–446.
24 Beldiman et alii 2016.
25 Timoc 2007; 2008; 2012; Vass 2010; 2014.
26 Elefterescu 2008; Beldiman et alii 2010; 2011; 2013a; 2013b; 2014a;
2014b; 2015; Sztancs et alii 2011.
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ace și străpungătoare), piese pentru jocuri (jetoane), un
instrument muzical (fluier), un instrument medical
(spatulă), piese fragmentare cu atribuire incertă și câteva
obiecte aflate în curs de prelucrare.
Cercetarea a fost prilejuită de construirea unei
locuințe pe str. Izvorului, nr. 5 (proprietari Corneliu și
Virginia Gomboș). Suprafața cercetată (175 m2) a fost
împărțită în carouri cu latura de 2 m. Au fost descoperite
28 de complexe arheologice (Cx 1–28), dintre care 27
datează din epoca romană, iar unul a putut fi încadrat în
Evul Mediu timpuriu (secolul al X-lea); de asemenea, au
mai fost descoperite structuri de zidărie și fundații de
ziduri din epoca romană (Pl. 2/1–2). Toate complexele
romane datează din secolul al III-lea, fiind încadrate
cronologic pe baza pieselor metalice descoperite (fibule,
aplice, inele, monede)27.
Majoritatea sunt gropi (menajere și de provizii), însă
au fost descoperite și șapte fântâni. Numărul acestora din
urmă este foarte mare, raportat la suprafața cercetată.
Adâncimea maximă până la care s-a putut lucra într-o
fântână este de 6,40 m, cercetarea fiind ulterior oprită,
existând riscul prăbușirii pereților. Celelalte au fost
cercetate până la adâncimi cuprinse între 5–5,30 m, din
același motiv. Într-una dintre fântâni (Cx 20), în care au
fost descoperite interesante piese realizate din os, am
identificat discul unei fibule geometrice emailate, care
datează din secolul al II-lea28, împreună cu alte două astfel
de piese, încadrate cronologic în secolul al III-lea: o fibulă
în forma literei „T”29 și o alta cu piciorul întors pe
dedesubt30. Prezenţa acestor piese oferă două posibilități
privind datarea complexului. Prima, și cea mai plauzibilă,
este reprezentată de umplerea/astuparea fântânii în mai
multe etape, după ce s-a renunțat la folosirea ei. Cea de-a
doua este ca fibula databilă în secolul al II-lea să fi fost
păstrată până în secolul următor, când a fost
aruncată/pierdută împreună cu celelalte piese31.
Locuirea din zona cercetată de noi poate fi încadrată
cronologic în secolul al III-lea, cel mult până la retragerea
aureliană, deoarece nu au fost descoperite elemente de
datare mai târzii, cu toate că, într-o cercetare preventivă
întreprinsă în castru, au fost descoperite refaceri ale
zidurilor de la sfârșitul secolului al III-lea și din secolul al
IV-lea32.
Am optat pentru prezentarea, într-o singură lucrare,
a tuturor pieselor descoperite deoarece cele două
cercetări sunt foarte apropiate, aflându-se pe aceeași
proprietate.
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Această cercetare va fi publicată detaliat în viitorul apropiat.
Cociș 2004, Tip 24a1a. O analogie perfectă am identificat și în Galia
(Feugère 1985, Pl. 148/1866).
29
Cociș 2004, Tip 39b4c3.
30
Cociș 2004, Tip 37b2a.
31 Din aceste motive, în catalogul descoperirilor, piesele de os din acest
complex (Cx 20) vor fi încadrate cronologic în secolele II–III.
32 Ota, Florescu 2016, p. 209–210. Pentru câteva observații privind
intervențiile post-romane din castrul de la Apulum, vezi p. 211–213.
28
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METODOLOGIE
Toate obiectele descoperite se regăsesc în catalog,
având indicativele APL/2016-MSA (cele descoperite în
anul 2016), numerotate APL/2016-MSA 1–2 și APL/2017MSA (cele descoperite în anul 2017), numerotate
APL/2017-MSA 1–79; acestea au fost ordonate pe criterii
tipologice. Indicativele pieselor se păstrează și în planșe.
Toate piesele sunt inedite și se păstrează în colecția
Muzeului Național al Unirii Alba Iulia. Metodologia utilizată
pentru analiza obiectelor este aceeași cu cea folosită în
lucrările consacrate acestei categorii de artefacte33.
Fișa catalogului conține informații referitoare la
indicativul piesei, tip, context, sector sit, descriere, stare
de conservare, dimensiuni, datare, analogii și număr de
inventar.
În catalog și în tabelele de la finalul articolului au fost
incluse informațiile referitoare la piesele discutate.

DISCUȚII
Piesele de os și corn reprezintă mărturii ale vieții
cotidiene. Acestea se împart în mai multe categorii, în
funcție de utilitate: piese de podoabă și toaletă, piese de
uz casnic, piese de echipament militar, piese pentru jocuri,
piese decorative de mobilier, instrumente muzicale,
instrumente de scris și instrumente medicale; la acestea
se adaugă piesele cu funcționalitate nedeterminată și cele
în curs de prelucrare34.
Prima categorie este reprezentată de piesele de
toaletă și podoabă, care erau utilizate de femei. Rolul
principal al acestora era de înfrumusețare, fixare a
coafurilor, a bonetelor sau a panglicilor35. Artefacte din
această categorie sunt prezente în număr foarte mare la
Apulum, ca și în toate marile centre urbane ale Daciei
romane.
Meșterii care prelucrau acele de păr din materii dure
animale le dădeau acestora diferite forme, iar unele dintre
ele erau transformate în adevărate piese de podoabă, fapt
care se poate observa și pe una dintre statuile descoperite
la Apulum, reprezentând o femeie cu părul aranjat în coc
și prins cu un ac36.
Piesele de uz casnic realizate din os au avut un rol
important în gospodăria romană, fiind utilizate de femei
în scopul de a obține îmbrăcăminte, încălțăminte și alte
lucruri necesare vieții de zi cu zi. Recuperarea din cercetări

33

Alicu, Nemeș 1982; Gudea, Bajusz 1990–1991; Ciugudean 1997;
Elefterescu 2008; Băeștean, Barbu 2010; Beldiman et alii 2010; 2011;
2013a; 2013b; 2014a; 2014b; 2015; Bounegru, Ota 2010; Sztancs et alii
2011.
34
Ciugudean 1997, p. 17–29; Ota 2012, p. 69–70.
35 Ciugudean 1997, p. 17.
36 Bounegru et alii 2011, p. 47.
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arheologice a unui număr însemnat de astfel de obiecte a
permis împărțirea lor în mai multe categorii, tipuri și
subtipuri.
În tabelul 1 se regăsesc tipurile de obiecte de os și
corn descoperite în cursul cercetărilor noastre (APL/2016–
2017-MSA). În continuare, vom analiza câteva dintre
piesele descoperite, care atrag atenția în mod deosebit,
fie datorită rarității, fie manierei de execuție. Vor fi
analizate câteva tipuri de ace și cutii pentru ace,
străpungătoare, jetoane; două obiecte speciale din altă
categorie – un fluier și un instrument medical – ambele de
os, precum și un pandantiv realizat din corn de cerb.
O primă categorie de ace este reprezentată de cele
cu extremitatea proximală în formă de con de pin. Între
piesele noastre am identificat două astfel de ace. Modul
de prelucrare a acestora este diferit, datorită elementului
decorativ și grosimii lor. Primul ac are extremitatea
proximală de dimensiuni mai mici, fiind nedecorat, iar
fusul este mai subțire, decorul fiind compus din trei linii
oblice paralele realizate pe gât (APL/2017-MSA 2). Cel deal doilea are conul de pin delimitat de fus prin două muluri
de dimensiuni diferite. Pinul (pinia) este decorat cu linii
oblice delimitând romburi37 (APL/2017-MSA 1).
Un alt tip de ac de păr are extremitatea proximală în
formă de cilindru. Astfel de ace au fost descoperite în
săpături arheologice într-un număr foarte mic. În
investigația noastră am descoperit un singur obiect care
are ca element decorativ un cilindru, mai îngust decât
fusul, decorat cu linii paralele incizate (APL/2017-MSA 3).
Urmează un tip de ac de păr mai rar întâlnit în
cercetările întreprinse la Apulum și chiar pe întreg teritoriul
Daciei romane. Este vorba despre piese care la extremitatea
proximală aveau sculptate statuete. În timpul cercetării
noastre au fost descoperite trei astfel de piese.
Primul ac a fost prelucrat dintr-un os gros, fiind
subțiat către vârf, iar la partea proximală are reprezentate
două gulere adâncite, bine delimitate de fus. Deasupra
acestora se poate observa un soclu care susținea o
statuetă, ruptă în vechime (APL/2017-MSA 21). Decorul
întâlnit pe fus este realizat din câte două linii paralele
incizate, plasate dedesubtul gulerelor și la mijlocul fusului.
Fusul celui de-al doilea ac este mai gros, ceea ce ne
sugerează că osul folosit a fost de dimensiuni mai mari. În
partea superioară a capului se găsesc trei linii paralele
incizate. Între două dintre ele a fost realizat un decor
format din linii duble dispuse în forma literei „V”.
Deasupra acestora au fost realizate două gulere de mici
dimensiuni, delimitate de restul fusului, ambele având
decor format din linii oblice incizate sau din „X”-uri
(APL/2017-MSA 22). În continuarea celor două gulere era
reprezentată o statuetă care, de asemenea, a fost ruptă
din vechime.

Ultimul ac din această serie a fost prelucrat dintr-un
os de dimensiuni mai mari decât celelalte două. Fusul
acestuia nu prezintă decor. În partea superioară este
prevăzut cu un şanţ în spirală. Deasupra lor se observă o
proeminență care susținea o statuetă, ruptă și aceasta din
Antichitate (APL/2017-MSA 23).
Un ultim tip de ac care merită discutat este
reprezentat de o piesă fragmentară care nu poate fi
încadrată în nicio categorie, având ambele capete rupte
(APL/2017-MSA 24). În mod cert este un ac de păr, care
are fusul gros și capetele subțiate. Se pune problema dacă
acesta avea ceva la unul din capete sau era un ac cu
ambele capete subțiate, asemănător cu un exemplar
întreg descoperit la Apulum38.
Merită să amintim aici și o piesă interesantă
(APL/2017-MSA 72), a cărei utilitate nu o putem preciza cu
exactitate și pentru care nu am putut identifica analogii.
Lipsește partea distală, fracturată în vechime, iar la partea
proximală piesa este prevăzută cu o perforație realizată
aproape perfect. Având în vedere diametrul (5/4,2–
7,2/6 mm), considerăm că nu putea fi folosită ca ac de
cusut. De asemenea, un alt argument care pledează
împotriva acestei idei este reprezentat de decorul piesei,
format din câte două linii incizate paralele, dispuse
deasupra și dedesubtul perforației. Având în vedere cele
menționate mai sus, considerăm că această piesă putea fi
folosită ca ac de păr sau ca amuletă. Menționăm aici o
amuletă descoperită în apropiere, la Ampelum (Zlatna),
care, însă, este mult diferită de piesa prezentată de noi.
Singura asemănare o constituie perforația plasată în
partea proximală39.
În categoria obiectelor de uz casnic au fost incluse și
cutiile pentru ace40, care sunt de două tipuri, în funcție de
materialul din care sunt realizate, din metal sau din os. În
cercetările efectuate de noi, am identificat două astfel de
piese, realizate din os. Pe una dintre ele s-au păstrat urme
de metal (bronz și fier), motiv pentru care considerăm că,
măcar acea piesă era folosită pentru depozitarea acelor
metalice. În opinia noastră, ambele cutii au avut același rol,
deoarece acele realizate din metal erau mai subțiri decât
cele de os, iar într-o cutie puteau fi păstrate mai multe
piese. În literatura de specialitate mai sunt menționate
patru astfel de obiecte descoperite la Apulum41. Pe una
dintre ele au fost, de asemenea, identificate urme de
metal42. Toate au fost descoperite în stare fragmentară,
prezentând și un decor simplu, format din cercuri
concentrice sau din „V”-uri. În comparație cu acestea,
piesele prezentate de noi au fost mult mai atent finisate.
Acestea sunt, până în prezent, singurele cutii întregi pentru
ace descoperite la Apulum (APL/2017-MSA 47–48).
Străpungătoarele erau confecționate din corn de
cerb sau din oase de animal, fiind utilizate pentru
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Ciugudean 1997, p. 20.
Moga et alii 2008, p. 95, nr. 112; Bounegru et alii 2011, p. 61, nr. 53.
39 Ciugudean 2003b, p. 248, fig. 1a–b.

Ciugudean 1997, p. 36–37.
Ciugudean 1997, Pl. 25/5–8.
42 Ciugudean 1997, Pl. 25/7.
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străpungerea/găurirea pieilor. Piese similare au fost
descoperite la Apulum, în sectorul de nord-vest al
canabelor Legiunii a XIII-a Gemina43 și în necropola
romană din Dealul Furcilor – „Podei”44. Din cercetarea
noastră (S II/2017) au fost recuperate trei străpungătoare
de os, dintre care două întregi și unul fragmentar
(APL/2017-MSA 49–51).
În cadrul săpăturilor arheologice efectuate la Apulum
au fost descoperite mai multe categorii de piese pentru
jocuri, acestea fiind discutate într-un articol recent
publicat45. D. Ciugudean a publicat pentru prima dată
jetoane de os de la Apulum46. Jetoanele erau confecționate
– cel mai adesea – din os sau din ceramică47, dar și din sticlă,
descoperirile de acest gen fiind mai rare48.
În cercetările noastre am identificat trei jetoane de os,
dintre care două nu sunt decorate (APL/2017-MSA 53–54),
iar cel de-al treilea prezintă un decor bogat (APL/2017-MSA
52). Pentru piesa decorată nu am găsit analogii la Apulum,
ci în alte provincii ale Imperiului49. Jetoanele erau folosite
pentru diferite jocuri, cel mai cunoscut joc atestat la
Apulum fiind „moara”50. Descoperirile de tegule romane cu
linii incizate pentru acest joc sunt numeroase, o astfel de
piesă fiind găsită în 201751, în apropierea celor două
suprafețe în care au fost descoperite piesele de os și corn
prezentate de noi.
În S II/2017 am identificat un fluier, întreg,
confecționat din os (APL/2017-MSA 55), pentru care nu
am găsit analogii la Apulum sau în provincia Dacia; am
identificat, în schimb, o analogie perfectă în provincia
învecinată, la Gorsium52. Literatura de specialitate
menționează la Apulum descoperirea a încă unui
instrument muzical, mai exact un flaut53 care, în opinia
noastră, este de fapt tot un fluier, însă este mult diferit de
piesa descoperită de noi.
De-a lungul timpului, în urma cercetărilor arheologice
a fost documentată o serie de obiecte folosite ca
instrumente medicale. Multe dintre acestea erau obținute
din diverse metale, însă sunt cunoscute și piese similare
confecționate din os. În S II/201754 am identificat un obiect
de os care, la unul din capete, are forma unei spatule, iar
celălalt capăt era utilizat, probabil, pentru amestecarea
diferitelor substanţe (APL/2017-MSA 56).
În S I/2016 a fost descoperit un pandantiv de corn de
cerb. Acesta a fost realizat pe baza axului de corn de cerb

– rozeta și medalionul. Piesele similare descoperite la
Apulum erau tăiate de la baza ramurii centrale a
cornului55. Pandantivul are formă neregulată, este foarte
bine șlefuit pe una dintre fețe și nu are perforație în mijloc
(APL/2017-MSA 2), fapt ce îl diferențiază de celelalte piese
descoperite la Apulum56. Pe partea din spate a piesei se
pot observa urme de prelucrare / tăiere, realizate cu un
fierăstrău. Pe marginea pandantivului au fost practicate
șase perforații de dimensiuni mici, care par a fi grupate
câte două. O bună analogie pentru piesa prezentată de noi
am identificat într-un catalog al pieselor de os și corn
păstrate în Muzeul Civilizației Gallo-Romane din Lyon57.
Din categoria pandantivelor, sunt cunoscute descoperiri
de la Apulum, reprezentate de piese prelucrate din corn
sau realizate din dinți de animal58. În ceea ce privește
utilitatea acestora, D. Ciugudean este de părere că ele
erau folosite fie ca elemente decorative ale unor coliere,
fie ca talismane59, fiind purtate atât de femei, cât și de
bărbați. Din descoperirile de la Apulum sunt cunoscute
foarte puține obiecte realizate din corn, în comparație cu
cele de os. De asemenea, obiectele de corn aflate în curs
de prelucrare sunt mult mai puține60 decât cele de os
descoperite în același stadiu.
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Bounegru, Ota 2010, p. 437, nr. 1.9.
Bolog 2017.
45
Bounegru, Tutilă 2017.
46 Ciugudean 1997, p. 40–42, Pl. 21, 32; Ciugudean 2002, p. 293, Pl. 5/3–6.
47
Ciugudean 1997, p. 40; Bounegru, Tutilă 2017, p. 444–445.
48 Moga et alii 2008, p. 47, nr. 40; Mihailescu-Bîrliba 2016, p. 43, nr. 42;
Mihailescu-Bîrliba 2017, p. 270, nr. 42.
49
Béal 1983, Pl. 51/1102; Biró 1987, Fig. 8/27.
50
Bounegru, Tutilă 2017, p. 441–442.
51 Bounegru, Tutilă 2017, p. 443, Fig. 3.
52 Biró 1994, Pl. 70/593.
53 Ciugudean 1997, p. 45–46 și Pl. 34/1.
44

CONCLUZII
Publicarea prezentului lot de piese completează
informațiile cunoscute din literatura de specialitate
referitoare la această categorie de artefacte arheologice.
Obiectele descoperite se încadrează în categoriile
stabilite pentru piesele de os și corn identificate în
cercetările arheologice de la Apulum61, prezentând
caracteristici tipologice specifice acestora.
Prezența unui număr mare de piese de os pe o
suprafață relativ mică (175 m2), coroborată de cele trei
obiecte aflate în curs de prelucrare, ne determină să
considerăm că, în zona respectivă sau în vecinătatea ei, a
funcționat un atelier de prelucrare a osului și cornului.
Despre un astfel de atelier s-a mai discutat în
literatura de specialitate, atât românească62 cât și
străină63, însă autorii iau în considerare existența a câte
unui atelier în fiecare mare centru urban. Chiar și așa, D.
Ciugudean vorbește și despre existența mai multor
Au mai fost descoperite două instrumente medicale, realizate din
bronz, care vor face obiectul unui articol separat.
55
Ciugudean 1997, p. 26.
56 Ciugudean 1997, Pl. 14/1–3.
57
Béal 1983, Pl. 70/832.
58 Ciugudean 1997, p. 25. Pentru detalii privind modul de prelucrare a
cornului de cerb, vezi Nuțu et alii 2014, p. 21–28; Rafailă-Stanc, Nuțu
2018.
59
Ciugudean 1997, p. 27.
60 Ciugudean 1997, Pl. 40–42.
61 Ciugudean 1997, p. 17–50; Ota 2012, p. 164–171.
62 Ciugudean 1997, p. 15–16; Ciugudean 2001; 2003a.
63 Béal 1983, p. 14–15.
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artizani la Apulum, argumentând aceasta prin prezența
pieselor aflate în curs de prelucrare și a deșeurilor, despre
care susține că „probează înființarea unor ateliere mai
mult sau mai puțin modeste”64.
În opinia noastră, existența la Apulum (în
canabe/municipium Septimium) a unui număr relativ mare
de obiecte de os și corn aflate în curs de prelucrare,
descoperite în mai multe zone, demonstrează faptul că, în
acest important centru urban, au funcționat mai multe
mici ateliere în care se realizau astfel de obiecte. Nu
putem preciza cu certitudine dacă încăperea de zidărie
cercetată de noi (Pl. 2/1–2) aparținea unui astfel de
atelier, însă, cu siguranță, în apropierea zonei respective a
funcționat un atelier de prelucrare a osului și cornului.
Cercetările arheologice care se vor realiza în viitor, în
sectorul sudic al canabelor/municipium Septimium
Apulense, ar putea confirma existența unuia sau a mai
multor ateliere de prelucrare a osului și cornului.

CATALOG65
APL/2016 – MSA 1–2
APL/2016-MSA 1 • S I/2016; carou 5; -0,68 m • Ac de păr de os cu partea
proximală plată; întreg (reamenajat); reamenajat la ED, prin Am; secțiuni
circulare; fasonare integrală prin Ra, probabil cu o lamă de cuțit; fațete;
finisare prin lustruire; urme de utilizare: tocire și lustru intense;
fracturare la nivelul PD și reamenajare; L = 83 mm; diam PD = 3,6 mm;
diam PM = 4,7 mm; diam PP = 5,4 mm • Analogie: Ciugudean 2002, pl.
II/4 • Sec. III • Nr. inv.: R 11364.
APL/2016-MSA 2 • S I/2016; carou 33; -0,33 m • Pandantiv de corn de
cerb, realizat pe baza axului de corn; întreg; debitare prin tăiere cu
fierăstrăul; este prevăzut cu șase perforații realizate lângă marginea
piesei, grupate câte două; urme de utilizare: tocire și lustru; diam = 73 ×
63,2 mm; gros = 13,7 mm • Analogie: Béal 1983, pl. LXX/832 • Sec. III •
Nr. inv.: f.n.
APL/2017 – MSA 1–79

mm; diam PD = 3,5 mm; diam PM = 4 mm; diam PP = 2,5 mm; diam EP =
6,1/5 mm • Analogii: Biró 1994, pl. XXVIII/307–309; pl. XXIX/312–313;
Gudea, Bajusz 1990–1991, pl. XV/8, 10, 12 • Sec. III • Nr. inv.: R 11354.
APL/2017-MSA 3 • S II/2017; Cx 21; -3,30 m • Ac de păr de os cu
extremitatea proximală în formă de cilindru; fragmentar – lipsește PD,
fracturată în vechime; secțiuni circulare și ovale; fasonare integrală prin
Ra, probabil cu o lamă de cuțit; fațete; finisare prin lustruire; urme de
utilizare: tocire și lustru intense; L = 71 mm; diam PD = 2,6/2,2 mm; diam
PM = 3,7 mm; diam PP = 4,8/3,3 mm; diam EP = 1,5 mm • Analogii:
Gudea, Bajusz 1990–1991, pl. XXI/1; Moga et alii 2008, p. 108, nr. 128;
Bounegru et alii 2011, p. 62, nr. 57; Ota 2012, pl. 19/11 • Sec. III • Nr.
inv.: R 11358.
APL/2017-MSA 4 • S II/2017; Cx 25; -3,70 m • Ac de păr de os cu partea
proximală conică; întreg; secțiuni circulare și ovale; fasonare integrală
prin Ra, probabil cu o lamă de cuțit; finisare prin lustruire; urme de
utilizare: tocire și lustru intense; L = 106 mm; diam PD = 2,8/2,5 mm;
diam PM = 5,4 mm; diam PP = 7,3/6,8 mm • Analogii: Gudea, Bajusz
1990–1991, pl. III/1–6; Biró 1994, pl. XIII/119; Ciugudean 1997, pl. V/2,
7–12; Bounegru et alii 2011, p. 60, nr. 48; Oprea 2015, pl. I/19–20 • Sec.
III • Nr. inv.: R 11322.
APL/2017-MSA 5 • S II/2017; Cx 21; -3,10 m • Ac de păr de os cu partea
proximală rotunjită; întreg; secțiuni circulare și ovale; fasonare integrală
prin Ra, probabil cu o lamă de cuțit; fațete; finisare prin lustruire; urme de
utilizare: tocire și lustru intense; tratament termic la ED, care are culoarea
maro; L = 114 mm; diam PD = 2,6 mm; diam PM = 4,3 mm; diam PP =
5,7/4,2 mm • Analogii: Gudea, Bajusz 1990–1991, pl. II/10; Ciugudean
1997, pl. IX/2, 5; Oprea 2015, pl. I/13 • Sec. III • Nr. inv.: R 11324.
APL/2017-MSA 6 • S II/2017; Cx 3; -1,15 m • Ac de păr de os cu extremitatea
proximală rotunjită, decorat cu patru linii incizate paralele trasate în PP;
întreg; secțiuni ovale; fasonare integrală prin Ra, probabil cu o lamă de cuțit;
fațete; finisare prin lustruire; urme de utilizare: tocire și lustru intense;
fracturare la nivelul PD; pe capătul din PP prezintă un „X” incizat; L = 83 mm;
diam PD = 7/5,2 mm; diam PM = 8,4 mm; diam PP = 8,9/5,9 mm • Analogie:
Béal 1983, pl. XXXVII/716 • Sec. III • Nr. inv.: R 11330.
APL/2017-MSA 7 • S II/2017; Cx 21; -3,80 m • Ac de păr de os cu
extremitatea proximală rotunjită; întreg; secțiuni circulare și ovale;
fasonare integrală prin Ra, probabil cu o lamă de cuțit; fațete; finisare
prin lustruire; urme de utilizare: tocire și lustru intense; tratament termic
la ED, care are culoarea maro; L = 110 mm; diam PD = 2,5 mm; diam PM
= 4,3 mm; diam PP = 4,6 mm • Analogie: Gudea, Bajusz 1990–1991, pl.
II/10; Oprea 2015, pl. I/13 • Sec. III • Nr. inv.: R 11339.

APL/2017-MSA 1 • S II/2017; Cx 3; -2,30 m • Ac de păr de os cu
extremitatea proximală în formă de con de pin, decorat cu incizii oblice
delimitând romburi; întreg (reamenajat); ED reamenajată prin Ao;
secțiuni circulare și ovale; fasonare integrală prin Ra, probabil cu o lamă
de cuțit; fațete; finisare prin lustruire; urme de utilizare: tocire și lustru
intense; L = 105 mm; diam PD = 3,6/3,3 mm; diam PM = 5,4 mm; diam
PP = 6,3 mm; diam EP = 16,5/7 mm • Analogii: Béal 1983, pl. XXXIX/727;
Bounegru et alii 2011, p. 56, nr. 32 • Sec. III • Nr. inv.: R 11332.

APL/2017-MSA 8 • S II/2017; Cx 3; -2,50 m • Ac de păr de os cu
extremitatea proximală rotunjită; fragmentar – lipsește PD, fracturată în
vechime; secțiuni circulare și neregulate; fasonare integrală prin Ra,
probabil cu o lamă de cuțit; fațete; finisare prin lustruire; urme de
utilizare: tocire și lustru intense; L = 80 mm; diam PD = 3,6 mm; diam PM
= 5,2 mm; diam PP = 5 mm • Analogii: Gudea, Bajusz 1990–1991, pl. II/17;
Ciugudean 1997, pl. V/13–14 • Sec. III • Nr. inv.: R 11371.

APL/2017-MSA 2 • S II/2017; Cx 21; -3,30 m • Ac de păr de os cu
extremitatea proximală în formă de con de pin, nedecorat pe cap; pe gât
prezintă un decor format din trei linii oblice paralele; fragmentar –
lipsește PD, fracturată în vechime; secțiuni circulare; fasonare integrală
prin Ra, probabil cu o lamă de cuțit și Ao; fațete; finisare prin lustruire;
urme de utilizare: tocire și lustru intense; fracturare la nivelul PD; L = 68

APL/2017-MSA 9 • S II/2017; Cx 1; -1,30 m • Ac de păr de os cu
extremitatea proximală rotunjită; fragmentar – lipsește PD, fracturată în
vechime; secțiuni circulare; fasonare integrală prin Ra, probabil cu o lamă
de cuțit; fațete; finisare prin lustruire; urme de utilizare: tocire și lustru
intense; L = 82 mm; diam PD = 2 mm; diam PM = 2,8 mm; diam PP = 2,8
mm • Analogii: Gudea, Bajusz 1990–1991, pl. II/18; Ciugudean 1997, pl.
IX/2, 5; Oprea 2015, pl. I/9 • Sec. III • Nr. inv.: R 11378.
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Ciugudean 1997, p. 16.
Piesele se păstrează în colecția Muzeului Național al Unirii Alba Iulia.
Desenele au fost realizate de Călin Adam (de la aceeași instituție),
căruia îi mulțumim și pe această cale. Abrevierile folosite în catalog:
Am, Ao, At = abraziune multidirecțională, oblică, transversală; APLMSA = Apulum - Municipium Septimium Apulense; diam = diametru;

Cx = complex; dist = distanța; ED = extremitatea distală; EP =
extremitatea proximală; ext = exterior; gros = grosime; int = interior;
L = lungimea; l = lățimea; m = metri; mm = milimetri; nr. inv. = număr
de inventar; PD = partea distală; perf = perforație; pl = planșa; PM =
partea mezială; PP = partea proximală; Ra = raclaj axial; S = secțiune;
sec. = secol.
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APL/2017-MSA 10 • S II/2017; Cx 1; -1,30 m • Ac de păr de os cu partea
proximală triunghiulară; fragmentar – lipsește PD, fracturată în vechime;
secțiuni circulare și ovale; fasonare integrală prin Ra, probabil cu o lamă
de cuțit; fațete; finisare prin lustruire; urme de utilizare: tocire și lustru
intense; L = 67 mm; diam PD = 4/3,2 mm; diam PM = 4,7 mm; diam PP =
6 mm • Analogii: Gudea, Bajusz 1990–1991, pl. V/26–27; Biró 1994, pl.
XV/149; Ciugudean 1997, pl. IV/11, VIII/16 • Sec. III • Nr. inv.: R 11377.
APL/2017-MSA 11 • S II/2017; Cx 17; -1,40 m • Ac de păr de os cu partea
proximală triunghiulară; întreg (reamenajat); ED fracturată și
reamenajată; secțiuni circulare și ovale; fasonare integrală prin Ra,
probabil cu o lamă de cuțit; fațete; finisare prin lustruire; urme de
utilizare: tocire și lustru intense; L = 105 mm; diam PD = 3,1 mm; diam
PM = 4,7/4,3 mm; diam PP = 5,8 mm • Analogii: Biró 1994, pl. XV/150;
Ciugudean 1997, pl. VIII/2 • Sec. III • Nr. inv.: R 11394.
APL/2017-MSA 12 • S II/2017; Cx 20; -2,15 m • Ac de păr de os, cu
extremitatea proximală sferică; fragmentar – lisește PD, fracturată în
vechime; secțiuni ovale și neregulate; fasonare integrală prin Ra,
probabil cu o lamă de cuțit; fațete; finisare prin lustruire; urme de
utilizare: tocire și lustru intense; L = 54 mm; diam PD = 2,7 mm; diam PM
= 3,6/3,4 mm; diam PP = 1,5 mm; diam EP = 4,4/3,6 mm • Analogii: Biró
1994, pl. XXVII/287; Ciugudean 1997, pl. III/9; Oprea 2015, pl. II/30 • Sec.
III • Nr. inv.: R 11342.
APL/2017-MSA 13 • S II/2017; Cx 3; -0,95 m • Ac de păr de os cu
extremitatea proximală sferică; fragmentar – lipsește PD, fracturată în
vechime; secțiuni ovale; fasonare integrală prin Ra, probabil cu o lamă
de cuțit; fațete; finisare prin lustruire; urme de utilizare: tocire și lustru
intense; L = 53 mm; diam PD = 3,1/2,7 mm; diam PM = 3,1/2,6 mm; diam
PP = 1,3/1,1 mm; diam EP = 5,5/4,7 mm • Analogii: Béal 1983, pl.
XXXIV/612; Ciugudean 1997, pl. III/14, 23; Bounegru et alii 2011, p. 59,
nr. 44; Oprea 2015, pl. II/25 • Sec. III • Nr. inv.: R 11349.
APL/2017-MSA 14 • S II/2017; Cx 21; -3,30 m • Ac de păr de os cu
extremitatea proximală sferică; fragmentar – lipsește PD, fracturată în
vechime; secțiuni circulare; fasonare integrală prin Ra, probabil cu o lamă
de cuțit; fațete; finisare prin lustruire; urme de utilizare: tocire și lustru
intense; L = 91 mm; diam PD = 2 mm; diam PM = 4,1 mm; diam PP = 1,5
mm; diam EP = 5,2/5 mm • Analogii: Gudea, Bajusz 1990–1991, pl.
XIII/17; Biró 1994, pl. XVI/156; Ciugudean 1997, pl. III/16, 18, 23;
Bounegru et alii 2011, p. 59, nr. 45–46; Oprea 2015, pl. II/25 • Sec. III •
Nr. inv.: R 11351.
APL/2017-MSA 15 • S II/2017; carou 1C; -0,70 m • Ac de păr de os cu
extremitatea proximală sferică; fragmentar – lipsește PD, fracturată în
vechime; secțiuni circulare și ovale; fasonare integrală prin Ra, probabil
cu o lamă de cuțit; fațete; finisare prin lustruire; urme de utilizare: tocire
și lustru intense; L = 84 mm; diam PD = 3/2,5 mm; diam PM = 4 mm; diam
PP = 2,3/1,9 mm; diam EP = 5,7/5 mm • Analogii: Gudea, Bajusz 1990–
1991, pl. XI/2; Ciugudean 1997, pl. II/1, 8; Bounegru et alii 2011, p. 57,
nr. 38; Oprea 2015, pl. II/25 • Sec. III • Nr. inv.: R 11376.
APL/2017-MSA 16 • S II/2017; Cx 20; -5,20 m • Ac de păr de os cu
extremitatea proximală de formă neregulată; fragmentar – lipsește PD,
fracturată în vechime; secțiuni circulare și ovale; fasonare integrală prin Ra,
probabil cu o lamă de cuțit; fațete; finisare prin lustruire; urme de utilizare:
tocire și lustru intense; L = 84 mm; diam PD = 1,6 mm; diam PM = 2,6 mm;
diam PP = 3/1,6 mm; diam EP = 3,7/2,5 mm • Sec. III • Nr. inv.: R 11385.
APL/2017-MSA 17 • S II/2017; Cx 20; -3,30 m • Ac de păr de os cu
extremitatea proximală ovală; fragmentar – lipsește PD, fracturată în
vechime; secțiuni ovale; fasonare integrală prin Ra, probabil cu o lamă
de cuțit; fațete; finisare prin lustruire; urme de utilizare: tocire și lustru
intense; L = 60 mm; diam PD = 3/1,9 mm; diam PM = 3,4/3 mm; diam PP
= 2/1,5 mm; diam EP = 5,1/4,5 mm • Analogii: Béal 1983, pl. XXXV/677;
Gudea, Bajusz 1990–1991, pl. XIII/14; Ciugudean 1997, pl. III/13 • Sec. III
• Nr. inv.: R 11333.
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APL/2017-MSA 18 • S II/2017; Cx 6; -1,40 m • Ac de păr de os cu
extremitatea proximală ovală; fragmentar – lipsește PD, fracturată în
vechime; secțiuni ovale; fasonare integrală prin Ra, probabil cu lamă de
cuțit; fațete; finisare prin lustruire; urme de utilizare: tocire și lustru
intense; L = 58 mm; diam PD = 3,5/2,8 mm; diam PM = 3,7/3,2 mm; diam
PP = 2,2/1,5 mm; diam EP = 6,6/5,4 mm • Analogii: Béal 1983, pl.
XXXIV/627; Gudea, Bajusz 1990–1991, pl. XIII/18; Ciugudean 1997, pl.
II/1; Ciugudean 2002, pl. III/3; Bounegru et alii 2011, p. 59, nr. 45 • Sec.
III • Nr. inv.: R 11367.
APL/2017-MSA 19 • S II/2017; Cx 3; -1,10 m • Ac de păr de os cu
extremitatea proximală ovală; fragmentar – lipsește PD, fracturată în
vechime; secțiuni ovale; fasonare integrală prin Ra, probabil cu o lamă
de cuțit; fațete; finisare prin lustruire; urme de utilizare: tocire și lustru
intense; L = 80 mm; diam PD = 2,8/2,3 mm; diam PM = 4/3,5 mm; diam
PP = 1,8/1,3 mm; diam EP = 8,5/6,2 mm • Analogii: Béal 1983, pl.
XXXV/686; Ciugudean 1997, pl. II/6; Bounegru et alii 2011, p. 58, nr. 42 •
Sec. III • Nr. inv.: R 11374.
APL/2017-MSA 20 • S II/2017; Cx 21; -4,20 m • Ac de păr de os cu
extremitatea proximală în curs de prelucrare, care nu poate fi inclus în
nicio categorie; fragmentar – lipsește ED, fracturată în vechime; secțiuni
neregulate; fasonare integrală prin Ra, probabil cu o lamă de cuțit; pe
fusul acului și, în special, pe EP, se observă urme de la lama cuțitului, fiind
nefinisat; nu prezintă urme de utilizare; L = 109 mm; diam ED = 0,5 mm;
diam PD = 3/2,7 mm; diam PM = 4,9/3,2 mm; diam PP = 4,7/4 mm • Sec.
III • Nr. inv.: R 11321.
APL/2017-MSA 21 • S II/2017; Cx 20; -4,20 m • Ac de păr de os cu
extremitatea proximală în formă de statuetă; decorul (pe fragmentul
păstrat) este realizat din două grupe cu câte două linii paralele incizate
realizate pe fus, iar gâtul este prevăzut cu un guler; fragmentar – lipsesc
PD și EP, fracturate în vechime; din EP s-a păstrat o foarte mică parte, din
soclul care susținea staueta; secțiuni ovale și neregulate; fasonare
integrală prin Ra, probabil cu o lamă de cuțit; fațete; finisare prin
lustruire; urme de utilizare: tocire și lustru intense; tratament termic la
ED, care are culoarea maro; L = 84 mm; diam PD = 5/4,1 mm; diam PM =
6,1/5,5 mm; diam PP = 7/5,6 mm • Sec. III • Nr. inv.: R 11325.
APL/2017-MSA 22 • S II/2017; Cx 21; -1,95 m • Ac de păr de os cu
extremitatea proximală în formă de statuetă; decorul (pe fragmentul
păstrat) este realizat din linii paralele incizate și șanțuri, între care sunt
plasate „X”-uri incizate, linii oblice incizate și linii duble incizate în formă
de V; fragmentar – lipsește EP, fracturată în vechime; din EP s-a păstrat
o foarte mică parte, din soclul care susținea statueta; ED a fost
reamenajată, prin Am; secțiuni circulare și neregulate; fasonare integrală
prin Ra, probabil cu o lamă de cuțit; fațete; finisare prin lustruire; urme
de utilizare: tocire și lustru intense; L = 79 mm; diam PD = 3,1/1,5 mm;
diam PM = 5,9 mm; diam PP = 6,5 mm • Sec. III • Nr. inv.: R 11326.
APL/2017-MSA 23 • S II/2017; Cx 20; -5,90 m • Ac de păr de os cu
extremitatea proximală în formă de statuetă; decorul (pe fragmentul
păstrat) este realizat dintr-un șanț dispus în spirală; fragmentar – lipsește
EP, fracturată în vechime și arsă secundar; secțiuni ovale și neregulate;
fasonare integrală prin Ra, probabil cu o lamă de cuțit; fațete; finisare
prin lustruire; urme de utilizare: tocire și lustru intense; L = 93 mm; diam
PD = 3,4/2,9 mm; diam PM = 5,5/5 mm; diam PP = 7,5/5,1 mm; diam EP
(păstrată) = 3,2/2 mm • Sec. III • Nr. inv.: R 11327.
APL/2017-MSA 24 • S II/2017; Cx 21; -3,30 m • Ac de păr de os, care nu
poate fi inclus în nicio categorie; fragmentar – lipsesc PD și PP, fracturate
în vechime; secțiuni circulare și ovale; fasonare integrală prin Ra,
probabil cu o lamă de cuțit; fațete; finisare prin lustruire; urme de
utilizare: tocire și lustru intense; L = 83 mm; diam PD = 3/2,2 mm; diam
PM = 4,5 mm; diam PP = 2,8/1,5 mm • Sec. III • Nr. inv.: R 11355.
APL/2017-MSA 25 • S II/2017; Cx 22; -1,85 m • Ac de păr de os, aflat în
curs de prelucrare, care nu poate fi inclus în nicio categorie; fragmentar
– lipsește PD, fracturată în vechime; secțiuni circulare și neregulate;
fațete; fasonare integrală prin Ra, probabil cu o lamă de cuțit; parțial
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șlefuit la PD, iar la PP se observă urme de la lama de cuțit, din timpul
prelucrării; nu prezintă urme de utilizare; L = 48 mm; diam PD = 2,5 mm;
diam PM = 3,4/3 mm; diam PP = 4,3/3,3 mm • Sec. III • Nr. inv.: R 11345.
APL/2017-MSA 26 • S II/2017; carou 5E; -0,45 m • Ac (de cusut?, de păr?)
de os, cu partea proximală rotunjită și perforație la PP; fragmentar –
lipsește PD, fracturată în vechime; secțiuni ovale; perforație ovală
realizată prin rotație rapidă; multi-perforare; 3–4 perforații în joncțiune
formează perforația ovală; fațete; fasonare integrală prin Ra, probabil cu
o lamă de cuțit; finisare prin lustruire; urme de utilizare: tocire și lustru
intense; L = 76 mm; diam PD = 3,5/3 mm; diam PM = 5,2/4,7 mm; diam
PP = 5,8/3,4 mm; L perf = 4,3 mm; l perf = 1,4 mm; dist EP-perf = 5 mm •
Analogii: Béal 1983, pl. XXXI/420; Ciugudean 1997, pl. XVI/10 • Sec. III •
Nr. inv.: R 11368.
APL/2017-MSA 27 • S II/2017; Cx 3; -1,65 m • Ac (de cusut?, de păr?), de
os cu partea proximală rotunjită și perforație la PP; perforația este mai
lungă pe una din fețe; întreg; secțiuni ovale și dreptunghiulare; fațete;
perforație dreptunghiulară realizată prin rotație rapidă și prin scobire;
perforație îngustă, cu pereți paraleli, dispusă longitudinal, cu
extremitățile convexe asimetrice la nivelul suprafeței acului; la interior,
perforația este mai scurtă în raport cu conturul exterior, având aceeași
morfologie; multiperforare; fasonare integrală prin Ra, probabil cu o
lamă de cuțit; finisare prin lustruire; urme de utilizare: tocire și lustru
intense; L = 121 mm; diam PD = 1,8/1,5 mm; diam PM = 3,2/2,8 mm;
diam PP = 5/1,4 mm; L ext perf = 9,8 mm; L int perf = 5,3 mm; l perf = 1
mm; dist EP-perf = 9,8 mm • Analogii: Béal 1983, pl. XXXI/427; Biró 1987,
fig. 34/335; Moga et alii 2008, p. 94, nr. 111 • Sec. III • Nr. inv.: R 11337.
APL/2017-MSA 28 • S II/2017; Cx 3; -1,20 m • Ac (de cusut?, de păr?) de
os, cu extremitatea proximală conică și peforație la PP; întreg; perforație
dreptunghiulară realizată prin rotație rapidă și prin scobire; perforație
îngustă, cu pereți paraleli, dispusă longitudinal, cu extremitățile convexe
asimetrice la nivelul suprafeței acului; la interior, perforația este mai
scurtă în raport cu conturul exterior, având aceeași morfologie;
perforația este realizată oblic; multi-perforare; fațete; fasonare integrală
prin Ra, probabil cu o lamă de cuțit și Ao; finisare prin lustruire; urme de
utilizare: tocire și lustru intense; L = 110 mm; diam PD = 2,5/1,8 mm;
diam PM = 4,6/4 mm; diam PP = 7/1,9 mm; L ext perf = 11 mm; L int perf
= 7 mm; l perf = 1,5 mm; dist EP-perf = 9,2 mm • Analogie: Béal 1983, pl.
XXXI/413 • Sec. III • Nr. inv.: R 11329.

linisare prin lustruire; urme de utilizare: tocire și lustru intense; L = 113
mm; diam PD = 2 mm; diam PM = 3,5 mm; diam PP = 5,2/3,3 mm; diam
EP = 2,6/2,2 mm; L perf = 4,2 mm; l perf = 1,6/1 mm; dist EP-perf = 9 mm
• Analogii: Ciugudean 1997, pl. XVIII/8; Ciugudean 2002, pl. I/3 • Sec. III
• Nr. inv.: R 11387.
APL/2017-MSA 32 • S II/2017; Cx 21; -1,10 m • Ac (de cusut?, de păr?)
de os, cu partea proximală rotunjită și perforație la PP; fragmentar –
lipsește PD, fracturată în vechime; secțiuni ovale și rectangulare; fațete;
perforație realizată în forma cifrei 8, obținută prin dublă perforare;
perforație îngustă; multiperforare; fasonare integrală prin Ra, probabil
cu o lamă de cuțit; finisare prin lustruire; urme de utilizare: tocire și lustru
intense; L = 108 mm; diam PD = 2,8/2,2 mm; diam PM = 4,5/4 mm; diam
PP = 5/1,5 mm; L perf = 4 mm; l perf = 2/1/1,3 mm; dist EP-perf = 7,5 mm
• Analogii: Biró 1994, pl. LX/516; Ciugudean 1997, pl. VII/9 • Sec. III • Nr.
inv.: R 11328.
APL/2017-MSA 33 • S II/2017; Cx 3; -1,70 m • Ac (de cusut?, de păr?) de
os, cu partea proximală rotunjită și perforație la PP; fragmentar – lipsește
ED, fracturată în vechime; secțiuni ovale și neregulate; fațete; perforație
realizată în forma cifrei 8, obținută prin dublă perforare; perforație
îngustă; multiperforare; fasonare integrală prin Ra, probabil cu o lamă de
cuțit; finisare prin lustruire; urme de utilizare: tocire și lustru intense; L =
108 mm; diam PD = 2,8/2,2 mm; diam PM = 5/4,5 mm; diam PP = 6,7/2,3
mm; L perf = 5 mm; l perf = 2,5/2,3 mm; dist EP-perf = 5 mm • Analogii:
Biró 1994, pl. LX/516; Ciugudean 1997, pl. XV/5, 11• Sec. III • Nr. inv.: R
11331.
APL/2017-MSA 34 • S II/2017; Cx 17; -1,40 m • Ac (de cusut?, de păr?)
de os, cu extremitatea proximală conică și perforație la PP; fragmentar –
lipsește PD, fracturată în vechime; secțiuni circulare și ovale; fațete;
perforație realizată în forma cifrei 8, obținută prin dublă perforare;
perforație îngustă; multi-perforare; perforația este mai largă pe una din
fețe; fasonare integrală prin Ra, probabil cu o lamă de cuțit; finisare prin
lustruire; urme de utilizare: tocire și lustru intense; L = 46 mm; diam PD
= 2,2 mm; diam PM = 3,1 mm; diam PP = 4,3/3 mm; L perf = 2,5 mm; l
perf = 1,4/0,8 mm; dist EP-perf = 4,6 mm • Analogii: Biró 1994, pl.
LX/513–515, 520; Ciugudean 1997, pl. XVIII/46 • Sec. III • Nr. inv.: R
11391.

APL/2017-MSA 29 • S II/2017; Cx 8; -1,70 m • Ac (de cusut?, de păr?) de
os, cu extremitatea proximală triunghiulară (ascuțită) și perforație la PP;
întreg; secțiuni ovale; fațete; perforație realizată în forma cifrei 8,
obținută prin dublă perforare; perforație îngustă; multiperforare;
fasonare integrală prin Ra, probabil cu o lamă de cuțit și Ao în PP; finisare
prin lustruire; urme de utilizare: tocire și lustru intense; L = 114 mm; diam
PD = 1,9/1,5 mm; diam PM = 2,7/2,2 mm; diam PP = 3,9/2,1 mm; diam
EP = 2/1,6 mm; L perf = 3 mm; l perf = 1,1 mm; dist EP-perf = 8,7 mm •
Analogii: Biró 1987, fig. 32/293, 296; Ciugudean 1997, pl. XV/8, 12;
Ciugudean 2002, pl. I/3 • Sec. III • Nr. inv.: R 11369.

APL/2017-MSA 35 • S II/2017; Cx 3; -1,90 m • Ac (de cusut?, de păr?) de
os, cu extremitatea proximală rotunjită și perforații la PP; fragmentar –
lipsește PD, fracturată în vechime; secțiuni ovale și rectangulare; fațete;
două perforații: una circulară obținută prin perforare și una realizată în
forma cifrei 8, obținută prin dublă perforare; perforații înguste;
multiperforare; fasonare integrală prin Ra, probabil cu o lamă de cuțit;
finisare prin lustruire; urme de utilizare: tocire și lustru intense; L = 55
mm; diam PD = 4,6/2,5 mm; diam PM = 5,5/4,8 mm; diam PP = 6,6/2,7
mm; diam perf circulară = 2,2/2 mm; L perf în forma cifrei 8 = 5,5 mm; l
perf în forma cifrei 8 = 2,5/1,6 mm; dist EP-perf circulară = 4 mm; dist
între perforații = 1,8 mm • Analogie: Ciugudean 2002, pl. I/1 • Sec. III •
Nr. Inv.: R 11344.

APL/2017-MSA 30 • S II/2017; Cx 25; -2,60 m • Ac (de cusut?, de păr?)
de os, cu extremitatea proximală triunghiulară (ascuțită) și perforație la
PP; fragmentar – lipsește PD; segment proximal; secțiuni circulare și
ovale; fațete; perforație realizată în forma cifrei 8, obținută prin dublă
perforare; perforație îngustă; multi-perforare; perforația este mai largă
pe una din fețe; fasonare integrală prin Ra, probabil cu o lamă de cuțit;
finisare prin lustruire; urme de utilizare: tocire și lustru intense; L = 53
mm; diam PD = 4,2 mm; diam PM = 5 mm; diam PP = 4,4/4 mm; diam EP
= 2,1/1,5 mm; L perf = 2,8 mm; l perf = 1,4/0,8 mm; dist EP-perf = 8,1 mm
• Analogii: Ciugudean 1997, pl. XVI/2, 11; Ciugudean 2002, p. I/3 • Sec.
III • Nr. inv.: R 11386.

APL/2017-MSA 36 • S II/2017; Cx 3; -2,05 m • Ac (de cusut?, de păr?) de
os, cu partea proximală rotunjită și perforații la PP; întreg; secțiuni
circulare și ovale; fațete; două perforații: una circulară obținută prin
perforare și una realizată în forma cifrei 8, obținută prin dublă perforare;
perforații înguste; multi-perforare; se observă intervenții lângă
perforații; fasonare integrală prin Ra, probabil cu o lamă de cuțit și At,
Ao; finisare prin lustruire; urme de utilizare: tocire și lustru intense; ; L =
87 mm; diam PD = 4 mm; PM = 4,2/3,5 mm; diam PP = 6/3 mm; diam
perf circulară = 2,4/2,2 mm; L perf în forma cifrei 8 = 5 mm; l perf în foma
cifrei 8 = 2/1,8 mm; dist EP-perf circulară = 4 mm; dist între perforații =
2,4 mm • Analogie: Ciugudean 2002, pl. I/1 • Sec. III • Nr. inv.: R 11373.

APL/2017-MSA 31 • S II/2017; carou 7C; -0,60 m • Ac (de cusut?, de păr?)
de os, cu extremitatea proximală triunghiulară (ascuțită) și perforație la
PP; întreg; secțiuni circulare și ovale; faţete; perforație realizată în forma
cifrei 8, obținută prin dublă perforare; perforație îngustă;
multiperforare; fasonare integrală prin Ra, probabil cu o lamă de cuțit;

APL/2017-MSA 37 • S II/2017; Cx 8; -2,50 m • Ac (de cusut?, de păr?) de
os, care nu poate fi inclus în nicio categorie; fragmentar – lipsesc ED și
PP, fracturate în vechime; secțiuni circulare și ovale; fațete; fasonare
integrală prin Ra, probabil cu o lamă de cuțit; finisare prin lustruire; urme
de utilizare: tocire și lustru intense; L = 168 mm; diam PD = 2,2 mm;
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diam PM = 3,6/2 mm; diam PP = 6,4/2 mm • Analogie: Ciugudean 1997,
pl. XXI/5, 8 • Sec. III • Nr. inv.: R 11320.

1,4/0,9 mm • Analogie: Ciugudean 1997, pl. 19/11 • Sec. III • Nr. inv.: R
11381.

APL/2017-MSA 38 • S II/2017; Cx 25; -2,30 m • Ac (de cusut?, de păr?)
de os, care nu poate fi inclus în nicio categorie; fragmentar – lipsește PP,
fracturată în vechime; secțiuni circulare; fațete; fasonare integrală prin
Ra, probabil cu o lamă de cuțit; finisare prin lustruire; urme de utilizare:
tocire și lustru intense; L = 126 mm; diam PD = 2,3 mm; diam PM = 4 mm;
diam PP = 4,6 mm • Analogie: Ciugudean 1997, pl. XXI/5 • Sec. III •
Nr. inv.: R 11336.

APL/2017-MSA 46 • S II/2017; Cx 17; -1,15 m • Ac (de cusut?, de păr?)
de os, care nu poate fi inclus în nicio categorie; fragmentar – lipsește EP,
fracturată în vechime; secțiuni circulare și ovale; fațete; fasonare
integrală prin Ra, probabil cu o lamă de cuțit; finisare prin lustruire; urme
de utilizare: tocire și lustru intense; L = 83 mm; diam PD = 2,2 mm;
diam PM = 3,7/2,5 mm; diam PP = 3,7/2,6 mm • Analogie: Ciugudean
1997, pl. XIX/6 • Sec. III • Nr. inv.: R 11396.

APL/2017-MSA 39 • S II/2017; Cx 3; -3,00 m • Ac (de cusut?, de păr?) de
os, care nu poate fi inclus în nicio categorie; fragmentar – lipsesc PD și
EP, fracturate în vechime; fracturat la nivelul perforației; secțiuni ovale;
fațete; fasonare integrală prin Ra, probabil cu o lamă de cuțit; finisare
prin lustruire; urme de utilizare: tocire și lustru intense; L = 57 mm; diam
PD = 2,5/2,1 mm; diam PM = 4,4/2,5 mm; diam PP = 4,6/2,6 mm; l perf =
1,7 mm • Analogie: Ciugudean 1997, pl. XX/6 • Sec. III • Nr. inv.: R 11343.

APL/2017-MSA 47 • S II/2017; Cx 25; -4,25 m • Cutie de os pentru
păstrarea acelor; întreagă; este realizată sub forma unui tub cilindric,
prevăzut cu o perforație interioară pe toată lungimea obiectului;
perforația este realizată prin rotație rapidă și prin scobire; decorul este
format din linii paralele, lângă care meșterul a realizat câte o mică
adâncitură; PD și PP sunt mai mici în diametru decât PM a tubului; fațete;
secțiuni exterioare circulare; secțiuni interioare circulare; cioplire,
șlefuire, fasonare parțială prin Ra, probabil cu o lamă de cuțit; finisare
prin lustruire; urme de utilizare: tocire și lustru intense; L = 104 mm; diam
ext PD = 10,3 mm; diam int PD = 4,6 mm; diam ext PM = 12,7 mm; diam
ext PP = 9,2 mm; diam int PP = 5,8 mm • Analogie: Béal 1983, pl. XVI/97
și XXIII/312 • Sec. III • Nr. inv.: R 11318.

APL/2017-MSA 40 • S II/2017; Cx 21; -4,20 m • Ac (de cusut?, de păr?)de
os, care nu poate fi inclus în nicio categorie; fragmentar – lipsesc PD și
EP, fracturate în vechime; secțiuni ovale; fațete; fasonare integrală prin
Ra, probabil cu o lamă de cuțit; finisare prin lustruire; urme de utilizare:
tocire și lustru intense; tratament termic la PD, care are culoarea maro;
L = 64 mm; diam PD = 3/2,4 mm; diam PM = 4/2,4 mm; diam PP =
4,8/2,4 mm • Analogie: Ciugudean 1997, pl. XX/5 • Sec. III • Nr. inv.: R
11356.
APL/2017-MSA 41 • S II/2017; Cx 21; -3,30 m • Ac (de cusut?, de păr?)
de os, care nu poate fi inclus în nicio categorie; fragmentar – lipsesc PD
și EP, fracturate în vechime; fracturat la nivelul perforației; secțiuni
ovale; fațete; fasonare integrală prin Ra, probabil cu o lamă de cuțit;
finisare prin lustruire; urme de utilizare: tocire și lustru intense; L =
63 mm; diam PD = 3/2,5 mm; diam PM = 3,6/2,5 mm; diam PP =
4,6/2,4 mm; l perf = 1,2 mm • Analogie: Ciugudean 1997, pl. XX/1 • Sec.
III • Nr. inv.: R 11357.
APL/2017-MSA 42 • S II/2017; Cx 21; -4,20 m • Ac (de cusut?, de păr?)
de os, care nu poate fi inclus în nicio categorie; fragmentar – lipsesc PD
și EP, fracturate în vechime; secțiuni ovale; fațete; fasonare integrală prin
Ra, probabil cu o lamă de cuțit; finisare prin lustruire; urme de utilizare:
tocire și lustru intense; L = 80 mm; diam PD = 2,8/2,2 mm; diam PM =
4,1/2,2 mm; diam PP = 5,3/2,6 mm • Analogie: Ciugudean 1997, pl. XXI/6
• Sec. III • Nr. inv.: R 11361.
APL/2017-MSA 43 • S II/2017; Cx 1; -0,95 m • Ac (de cusut?, de păr?) de
os, care nu poate fi inclus în nicio categorie; fragmentar – lipsește EP,
fracturată în vechime; secțiuni circulare și ovale; fațete; fasonare
integrală prin Ra, probabil cu o lamă de cuțit; finisare prin lustruire; urme
de utilizare: tocire și lustru intense; L = 105 mm; diam PD = 3 mm;
diam PM = 4 mm; diam PP = 4,7/2,4 mm • Analogie: Ciugudean 1997, pl.
XXI/3 • Sec. III • Nr. inv.: R 11365.

APL/2017-MSA 48 • S II/2017; Cx 20; -4,20 m • Cutie de os pentru
păstrarea acelor; întreagă; este realizată sub forma unui tub cilindric,
prevăzut cu o perforație interioară pe toată lungimea obiectului;
perforația este realizată prin rotație rapidă și prin scobire; la unul din
capete tubul este mai mic în diametru, iar la limita dintre cele două
diametre prezintă o adâncitură realizată sub forma unui șanț; decorul
este realizat din linii incizate paralele așezate două la un capăt și trei la
celălalt capăt. La capătul inferior piesa prezintă urme de bronz, osul fiind
verde, iar în partea superioară se observă intense urme de oxid; așadar,
în această „cutie” se păstrau ace metalice; L = 103 mm; diam ext PD =
11,6 mm; diam int PD = 10,1 mm; diam ext PM = 13,1 mm; diam ext PP
= 14,5 mm; diam ext EP = 12,3 mm; diam int EP = 10,4 mm • Analogie:
Béal 1983, pl. XIII/99. • Sec. III • Nr. inv.: R 11319.
APL/2017-MSA 49 • S II/2017; carou 5B; -0,70 m • Străpungător de os;
întreg; secțiuni patrulatere și neregulate; debitaj realizat prin percuție
directă / cioplire și șlefuire; finisare prin lustruire la PD; fațete; urme de
utilizare: tocire și lustru intense, localizate exclusiv la nivelul părții active;
vârful este prelucrat prin șlefuire și Ao; L = 84 mm; diam ED = 1,2 mm;
diam PD = 8,5/8,1 mm; diam PP = 14/12,8 mm; diam EP = 19,5 mm • Sec.
III • Nr. inv.: R 11363.
APL/2017-MSA 50 • S II/2017; Cx 4; -1,55 m • Străpungător de os;
fragmentar – lipsește PP, fracturată în vechime; secțiuni neregulate;
debitaj realizat prin percuție directă / cioplire și șlefuire; finisare prin
lustruire la PD; fațete; urme de utilizare: tocire și lustru intense,
localizate exclusiv la nivelul părții active; vârful este prelucrat prin
șlefuire și Ao; L = 79 mm; diam ED = 2,5 mm; diam PP = 13,1/12 mm;
diam PM = 14/12 mm • Sec. III • Nr. inv.: R 11392.

APL/2017-MSA 44 • S II/2017; carou 6F; -0,50 m • Ac (de cusut?, de păr?)
de os, care nu poate fi inclus în nicio categorie; fragmentar – lipsesc PD
și EP, fracturate în vechime; fracturare la nivelul perforației; perforația
este oblică; secțiuni ovale; fațete; fasonare integrală prin Ra, probabil cu
o lamă de cuțit; finisare prin lustruire; urme de utilizare: tocire și lustru
intense; L = 99 mm; diam PD = 4/2,5 mm; diam PM = 5/2,5 mm; diam PP
= 6/2,5 mm; l perf = 2 mm • Analogie: Ciugudean 1997, pl. XX/5 • Sec. III
• Nr. inv.: R 11370.

APL/2017-MSA 51 • S II/2017; Cx 3; -1,20 m • Străpungător de os; întreg;
secțiuni neregulate; debitaj realizat prin percuție directă / cioplire și
șlefuire; finisare prin lustruire la PD; fațete; urme de utilizare: tocire și
lustru intense, localizate exclusiv la nivelul părții active; vârful este
prelucrat prin șlefuire și Ao; L = 86 mm; diam ED = 1 mm; diam PD =
7/3 mm; diam PM = 16/5 mm; diam PP = 21/11,2 mm; diam EP =
28/13 mm • Sec. III • Nr. inv.: R 11393.

APL/2017-MSA 45 • S II/2017; Cx 3; -3,20 m • Ac (de cusut?, de păr?) de
os, care nu poate fi inclus în nicio categorie; fragmentar – lipsește EP,
fracturată în vechime; dublă fracturare, urmată de reamenajarea ED;
secțiuni ovale; fațete; perforație realizată în forma cifrei 8, obținută prin
dublă perforare; perforații înguste; multiperforare; fasonare integrală
prin Ra, probabil cu o lamă de cuțit; finisare prin lustruire; urme de
utilizare: tocire și lustru intense; L = 81 mm; diam PD = 2,6/2 mm;
diam PM = 4/2 mm; diam PP = 5,4/2,6 mm; L perf = 4,3 mm; l perf =

APL/2017-MSA 52 • S II/2017; Cx 17; -1,30 m • Jeton de os; întreg; formă
circulară obținută prin abraziune aplicată pe circumferință; are aspect
fațetat; FS este reprezentată de suprafața periostală (compactă); iar FI
de suprafața cavității medulare; amenajat pe un fragment de placă de os
plată, obținută prin tăiere și abraziune, finisat; FI este simplă; pe FS a fost
realizat decorul la strung care constă în trei șanțuri fine, plasate la
distanțe inegale, cu secțiune în V asimetric , iar între primele două șanțuri
dinspre margine este prevăzut cu linii oblice; în centru este rezervat un
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sector circular pe care se află alveola de formă ovală care a fost
amenajată pentru fixarea în dispozitivul strungului; urme de utilizare:
tocire, lustru, pe suprafețe și margini; diam = 21,4 mm; gros max =
2,5 mm • Analogii: Béal 1983, pl. LI/1102; Biró 1987, fig. 8/27; Bounegru
2007, pl. 6/9 • Sec. III • Nr. inv.: R 11383.

fragmentar – lipsește PP, fracturată în vechime; secțiuni circulare și
neregulate; fasonare integrală prin Ra, probabil cu o lamă de cuțit;
fațete; finisare prin lustruire; urme de utilizare: tocire și lustru intense; L
= 75 mm; diam ED = 0,5 mm; diam PD = 2,2 mm; diam PM = 3,3 mm;
diam PP = 4,2/2,5 mm • Sec. III • Nr. inv.: R 11335.

APL/2017-MSA 53 • S II/2017; carou 4B; -0,45 m • Jeton de os; întreg;
formă circulară obținută prin abraziune aplicată pe circumferință; are
aspect fațetat; FS este reprezentată de suprafața periostală (compactă);
iar FI de suprafața cavității medulare; amenajat pe un fragment de placă
de os plată, obținută prin tăiere și abraziune, finisat; FI este simplă; pe FS
este simplă, în centru este rezervat un sector circular pe care se află
alveola de formă ovală care a fost amenajată pentru fixarea în
dispozitivul strungului; urme de utilizare: tocire, lustru, pe suprafețe și
margini; diam = 21,5 × 20,5 mm; gros max = 3,2 mm • Analogie: Béal
1983, pl. LI/1068 • Sec. III • Nr. Inv.: R 11388.

APL/2017-MSA 60 • S II/2017; Cx 21; -3,80 m • Ac (de păr? de cusut?) de
os, care nu poate fi inclus în nicio categorie; întreg (reamenajat); PP
fracturată în vechime și reamenajată; ED fracturată în vechime și
reamenajată; secțiuni circulare și ovale; fasonare integrală prin Ra,
probabil cu o lamă de cuțit; fațete; finisare prin lustruire; urme de
utilizare: tocire și lustru intense; tratament termic la ED, care are
culoarea maro; L = 75 mm; diam ED = 1,1 mm; diam PD = 3/2,5 mm; diam
PM = 4,5/2,7 mm; diam PP = 5,2/3 mm • Sec. III • Nr. inv.: R 11338.

APL/2017-MSA 54 • S II/2017; carou 4D • Jeton de os; întreg; formă
neregulată obținută prin abraziune aplicată pe circumferință; are aspect
fațetat; FS este reprezentată de suprafața periostală (compactă), iar FI
de suprafața cavității medulare; amenajat pe un fragment de placă de os
plată, obținută prin tăiere și abraziune, finisat; FI este simplă; pe FS este
simplă, în centru este rezervat un sector circular pe care se află alveola
de formă ovală care a fost amenajată pentru fixarea în dispozitivul
strungului; urme de utilizare: tocire, lustru, pe suprafețe și margini; diam
= 20,7 × 18,6 mm; gros max = 3,2 mm • Analogie: Béal 1983, pl. LII/1151
• Sec. III • Nr. inv.: f.n.
APL/2017-MSA 55 • S II/2017; Cx 20; -1,60 m • Fluier de os; fragmentar
– lipsește o mică bucată din EM, fracturată în vechime; este realizat sub
forma unui tub cilindric, prevăzut cu o perforație interioară pe toată
lungimea obiectului; de asemenea, este prevăzut cu o perforație în PM;
perforația interioară, longitudinală, este realizată prin rotație rapidă și
prin scobire; perforația exterioară, din PM, este realizată prin rotație
rapidă; decorul este format din câte două linii paralele incizate, dispuse
de o parte și de cealaltă a găurii și câte o linie, realizată în aceeași
manieră, la cele două extremități; secțiuni exterioare circulare; secțiuni
interioare neregulate; cioplire, șlefuire, fasonare parțială prin Ra,
probabil cu o lamă de cuțit; finisare prin lustruire; urme de utilizare:
tocire și lustru intense, localizate la nivelul PM, în proximitatea
perforației; L = 106 mm; diam ext PM = 24,6 mm; diam int PM =
17,5/16 mm; diam ext PM = 24,2 mm; diam ext PP = 24,7 mm; diam int
PP = 20/15,3 mm; dist EM-perf = 53,2 mm; dist EP-perf = 51 mm •
Analogie: Biró 1994, pl. LXX/593 • Sec. III • Nr. inv.: R 11317.

APL/2017-MSA 61 • S II/2017; Cx 20; -6,20 m • Ac (de păr? de cusut?) de
os, care nu poate fi inclus în nicio categorie; fragmentar – lipsesc PD și
PP, fracturate în vechime; secțiuni neregulate; fasonare integrală prin Ra,
probabil cu o lamă de cuțit; fațete; finisare prin lustruire; urme de
utilizare: tocire și lustru intense; L = 72 mm; diam PD = 4/3,2 mm; diam
PM = 4,6/4,1 mm; diam PP = 4,3/4 mm • Sec. III • Nr. inv.: R 11346.
APL/2017-MSA 62 • S II/2017; Cx 3; -1,30 m • Ac (de păr? de cusut?) de
os, care nu poate fi inclus în nicio categorie; fragmentar – lipsesc PD și
PP, fracturate în vechime; secțiuni ovale; fasonare integrală prin Ra,
probabil cu o lamă de cuțit; fațete; finisare prin lustruire; urme de
utilizare: tocire și lustru intense; L = 65 mm; diam PD = 6,2/4,3 mm; diam
PM = 6,8/4,5 mm; diam PP = 7,6/5 mm • Sec. III • Nr. inv.: R 11347.
APL/2017-MSA 63 • S II/2017; Cx 3; -0,95 m • Ac (de păr? de cusut?) de
os, care nu poate fi inclus în nicio categorie; fragmentar – lipsesc PD și
PP, fracturate în vechime; secțiuni circulare și neregulate; fasonare
integrală prin Ra, probabil cu o lamă de cuțit; fațete; finisare prin
lustruire; urme de utilizare: tocire și lustru intense; L = 45 mm; diam PD
= 3,1 mm; diam PM = 3,4 mm; diam PP = 4/2,4 mm • Sec. III • Nr. inv.: R
11348.
APL/2017-MSA 64 • S II/2017; Cx 3; -0,95 m • Ac (de păr? de cusut?) de
os, care nu poate fi inclus în nicio categorie; fragmentar – lipsește PP,
fracturată în vechime; secțiuni circulare; fasonare integrală prin Ra,
probabil cu o lamă de cuțit; fațete; finisare prin lustruire; urme de
utilizare: tocire și lustru intense; L = 35 mm; diam ED = 0,5 mm; diam PD
= 2 mm; diam PM = 3,3 mm; diam PP = 3,5 mm • Sec. III • Nr. inv.: R
11350.

APL/2017-MSA 56 • S II/2017; Cx 3; -1,75 m • Instrument medical
(spatulă) de os; întreg; secțiuni circulare și rectangulare; fasonare
integrală prin Ra, probabil cu o lamă de cuțit și Ao; fațete; finisare prin
lustruire; urme de utilizare: tocire și lustru intense, localizate la nivelul
PD (capăt) și PP (spatulă); L = 65 mm; diam ED = 4,6 mm; diam PD =
5,6 mm; diam PM = 6,3 mm; diam PP = 7,1/2,3 mm • Sec. III • Nr. inv.:
R 11340.

APL/2017-MSA 65 • S II/2017; Cx 21; -3,30 m • Ac (de păr? de cusut?) de
os, care nu poate fi inclus în nicio categorie; fragmentar – lipsesc PD și
PP, fracturate în vechime; secțiuni neregulate; fasonare integrală prin Ra,
probabil cu o lamă de cuțit; fațete; finisare prin lustruire; urme de
utilizare: tocire și lustru intense; L = 55 mm; diam PD = 2 mm; diam PM
= 3,4/3 m; diam PP = 3,5/2,8 mm • Analogie: Ciugudean 1997, pl. XX/8 •
Sec. III • Nr. inv.: R 11352.

APL/2017-MSA 57 • S II/2017; Cx 25; -3,70 m • Ac (de păr? de cusut?) de
os, care nu poate fi inclus în nicio categorie; fragmentar – lipsesc PD și
PP, fracturate în vechime; secțiuni circulare și ovale; fasonare integrală
prin Ra, probabil cu o lamă de cuțit; finisare prin lustruire; urme de
utilizare: tocire și lustru intense; L = 39 mm; diam PD = 2,1 mm; diam PM
= 2,8 mm; diam PP = 3/2,6 mm • Sec. III • Nr. inv.: R 11323.

APL/2017-MSA 66 • S II/2017; Cx 21; -3,30 m • Ac (de păr? de cusut?) de
os, care nu poate fi inclus în nicio categorie; fragmentar – lipsește PP,
fracturată în vechime; secțiuni circulare și ovale; fasonare integrală prin
Ra, probabil cu o lamă de cuțit; fațete; finisare prin lustruire; urme de
utilizare: tocire și lustru intense; L = 85 mm; diam ED = 0,5 mm; diam PD
= 2,4/1,8 mm; diam PM = 3,8/2,2 mm; diam PP = 5,5/3 mm • Analogie:
Ciugudean 1997, pl. XXII/2 • Sec. III • Nr. inv.: R 11353.

APL/2017-MSA 58 • S II/2017; Cx 20; -1,85 m • Ac (de păr? de cusut?) de
os, care nu poate fi inclus în nicio categorie; fragmentar – lipsește PP,
fracturată în vechime; secțiuni circulare și neregulate; fasonare integrală
prin Ra, probabil cu o lamă de cuțit; fațete; finisare prin lustruire; urme
de utilizare: tocire și lustru intense; L = 74 mm; diam ED = 0,8 mm; diam
PD = 1,4 mm; diam PM = 2,7 mm; diam PP = 3,5 mm • Sec. III • Nr. inv.:
R 11334.

APL/2017-MSA 67 • S II/2017; Cx 21; -3,30 m • Ac (de păr? de cusut?) de
os, care nu poate fi inclus în nicio categorie; fragmentar – lipsesc PD și
PP, fracturate în vechime; secțiuni ovale; fațete; fasonare prin lustruire;
urme de utilizare: tocire și lustru intense; tratament termic la PD, care
are culoarea maro; L = 108 mm; diam PD = 4,4/4 mm; diam PM = 5,3/4,2
mm; diam PP = 5,6/4,2 mm • Sec. III • Nr. Inv.: R 11359.

APL/2017-MSA 59 • S II/2017; carou 8F, din fundația unui zid; -0,65 m •
Ac (de păr? de cusut?) de os, care nu poate fi inclus în nicio categorie;

APL/2017-MSA 68 • S II/2017; Cx 21; -4,20 m • Ac (de păr? de cusut?) de
os, care nu poate fi inclus în nicio categorie; fragmentar – lipsesc PD și
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PP, fracturate în vechime; secțiuni ovale; fasonare integrală prin Ra,
probabil cu o lamă de cuțit; fațete; finisare prin lustruire; urme de
utilizare: tocire și lustru intense; L = 28 mm; diam PD = 2/1,8 mm; diam
PM = 2,6/2 mm; diam PP = 3/2,4 mm • Sec. III • Nr. inv.: R 11360.
APL/2017-MSA 69 • S II/2017; Cx 21; -4,20 m • Ac (de păr? de cusut?) de
os, care nu poate fi inclus în nicio categorie; fragmentar – lipsește PP,
fracturată în vechime; secțiuni ovale; fasonare integrală prin Ra, probabil
cu o lamă de cuțit; fațete; finisare prin lustruire; urme de utilizare: tocire
și lustru intense; tratament termic la ED, care are culoarea maro; L = 59
mm; diam ED = 0,3 mm; diam PD = 2/1 mm; diam PM = 2,6/2 mm; diam
PP = 2,8/2 mm • Sec. III • Nr. inv.: R 11362.
APL/2017-MSA 70 • S II/2017; Carou 6C; -0,40 m • Ac (de păr? de cusut?)
de os, care nu poate fi inclus în nicio categorie; fragmentar – lipsește PP,
fracturate în vechime; secțiuni circulare și neregulate; fasonare integrală
prin Ra, probabil cu o lamă de cuțit; fațete; finisare prin lustruire; urme
de utilizare: tocire și lustru intense; L = 73 mm; diam ED = 0,4 mm; diam
PD = 3,8/3,2 mm; diam PM = 3,8 mm; diam PP = 5 mm • Analogie:
Ciugudean 1997, pl. XX/8. • Sec. III • Nr. inv.: R 11372.
APL/2017-MSA 71 • S II/2017; Cx 25; -2,42 m • Ac (de păr? de cusut?) de
os, care nu poate fi inclus în nicio categorie; fragmentar – lipsesc PD și
PP, fracturate în vechime; la PP prezintă o tăietură în forma literei „V”;
este posibil să fi avut statuetă la EP; secțiuni circulare și ovale; fasonare
integrală prin Ra, probabil cu o lamă de cuțit; fațete; finisare prin
lustruire; urme de utilizare: tocire și lustru intense; L = 84 mm; diam PD
= 2,8/2,2 mm; diam PM = 3,5 mm; diam PP = 5/3 mm • Analogie:
Ciugudean 1997, pl. XXIV/7. • Sec. III • Nr. inv.: R 11375.
APL/2017-MSA 72 • S II/2017; Cx 1; -1,30 m și 1,50 m66 • Ac sau amuletă
de os, care nu poate fi inclus în nicio categorie; fragmentar – lipsește PD,
fracturată în vechime; decorat cu linii incizate paralele, plasate câte
două, de o parte și de cealaltă a găurii; secțiuni ovale; fasonare integrală
prin Ra, probabil cu o lamă de cuțit; finisare prin lustruire; urme de
utilizare: tocire și lustru superficiale; L = 64 mm; diam PD = 5/4,2 mm;
diam PM = 5,6 mm; diam PP = 7,2/6 mm • Sec. III • Nr. inv.: R 11379.
APL/2017-MSA 73 • S II/2017; Cx 3; -0,95 m • Ac (de păr? de cusut?) de
os, care nu poate fi inclus în nicio categorie; fragmentar – lipsește PP,
fracturată în vechime; secțiuni circulare și neregulate; fațete; fasonare
integrală prin Ra, probabil cu o lamă de cuțit; finisare prin lustruire; urme
de utilizare: tocire și lustru intense; L = 113 mm; diam ED = 0,3 mm; diam
PD = 3,1 mm; diam PM = 4/3,7 mm; diam PP = 5/3,8 mm • Sec. III • Nr.
inv.: R 11380.
APL/2017-MSA 74 • S II/2017; Cx 20; -4,30 m • Ac (de păr? de cusut?) de
os, care nu poate fi inclus în nicio categorie; fragmentar – lipsește EP,
fracturată în vechime; secțiuni circulare și ovale; fasonare integrală prin
Ra, probabil cu o lamă de cuțit; fațete; finisare prin lustruire; urme de
utilizare: tocire și lustru intense; L = 92 mm; diam ED = 0,3 mm; diam PD
= 2,6 mm; diam PM = 3,7/3,1 mm; diam PP = 4,8/3 mm • Sec. III • Nr.
inv.: R 11384.
APL/2017-MSA 75 • S II/2017; Carou 8E; -0,90 m • Ac (de păr? de cusut?)
de os, care nu poate fi inclus în nicio categorie; fragmentar – lipsește PP,
fracturată în vechime; secțiuni circulare și ovale; fasonare integrală prin
Ra, probabil cu o lamă de cuțit; fațete; finisare prin lustruire; urme de
utilizare: tocire și lustru intense; tratament termic la ED, care are
culoarea maro; L = 105 mm; diam ED = 0,5 mm; diam PD = 2,2/1,8 mm;
diam PM = 4,2/2,2 mm; diam PP = 6 mm • Sec. III • Nr. inv.: R 11389.
APL/2017-MSA 76 • S II/2017; Cx 17; -1,40 m • Ac (de păr? de cusut?) de
os, care nu poate fi inclus în nicio categorie; fragmentar – lipsesc PD și
PP, fracturate în vechime; secțiuni ovale; fasonare integrală prin Ra,
probabil cu o lamă de cuțit; fațete; finisare prin lustruire; urme de
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Cele două fragmente, fracturate în vechime, au fost descoperite în
cadrul aceluiași complex, la adâncimi diferite.

133

utilizare: tocire și lustru intense; L = 31 mm; diam PD = 3/2,3 mm; diam
PM = 3,2/2,3 mm; diam PP = 3,5/2,7 mm • Sec. III • Nr. inv.: R 11390.
APL/2017-MSA 77 • S II/2017; Cx 12; -1,70 m • Ac (de păr? de cusut?) de
os, care nu poate fi inclus în nicio categorie; fragmentar – lipsesc PD și
PP, fracturate în vechime; secțiuni circulare; fasonare integrală prin Ra,
probabil cu o lamă de cuțit; fațete; finisare prin lustruire; urme de
utilizare: tocire și lustru intense; L = 76 mm; diam PD = 3,7 mm; diam PM
= 4,5 mm; diam PP = 5,4 mm • Sec. III • Nr. inv.: R 11395.
APL/2017-MSA 78 • S II/2017; carou 7A; -0,40 m • Manșon de os;
fragmentar – fracturat pe lungimea piesei, în vechime; la extremități
obiectul prezintă urme de la tăietura cu fierăstrăul; secțiune
semicirculară; finisare prin lustruire; nu prezintă urme de utilizare; L = 53
mm; diam PD = 32/4 mm; diam PM = 32 mm; diam PP = 32,8 mm • Sec.
III • Nr. inv.: R 11341.
APL/2017-MSA 79 • S II/2017; Cx 7; -1,95 m • Eboșă de os; întreagă;
secțiuni ovale; fasonare integrală prin Ra, probabil cu un cuțit; fațete;
parțial finisată și șlefuită; nu prezintă urme de utilizare; la EP are
marginile teșite; vârful este ascuțit; L = 53 mm; diam ED = 1,2/1 mm;
diam PD = 7/5 mm; diam PM = 11,3/7,5 mm; diam PP = 15,2/10,8 mm •
Sec. III • Nr. inv.: R 11382.
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ANEXE

Tip
Ac de păr cu partea proximală plată
Ac de păr cu extremitatea proximală în formă de con de pin
Ac de păr cu extremitatea proximală în formă de cilindru
Ac de păr cu partea proximală conică
Ac (de cusut?, de păr?) cu extremitatea proximală conică și partea proximală perforată
Ac de păr cu partea proximală rotunjită
Ac de păr cu extremitatea proximală rotunjită
Ac (de cusut?, de păr?) cu extremitatea proximală rotunjită și partea proximală perforată
Ac (de cusut?, de păr?) cu extremitatea proximală rotunjită și perforații în partea proximală
Ac de păr cu extremitatea proximală triunghiulară
Ac (de cusut?, de păr?) cu extremitatea proximală triunghiulară și partea proximală perforată
Ac de păr cu extremitatea proximală sferică
Ac de păr cu extremitatea proximală de formă neregulată
Ac de păr cu extremitatea proximală ovală
Ac de păr cu extremitatea proximală în curs de prelucrare
Ac de păr cu extremitatea proximală în formă de statuetă
Ac de păr care nu poate fi inclus în nicio categorie
Ac de păr aflat în curs de prelucrare, care nu poate fi inclus în nicio categorie
Ac (de cusut?, de păr?) care nu poate fi inclus în nicio categorie
Cutie pentru păstrarea acelor
Străpungător
Jeton
Fluier
Instrument medical (spatulă)
Manșon
Eboșă
Pandantiv de corn de cerb
TOTAL
Tabel 1. APL/2016-2017 – MSA. Tipologie / APL/2016–2017 – MSA. Tipology.

Efectiv
1
2
1
1
2
1
4
3
2
2
3
4
1
3
1
3
1
1
32
2
3
3
1
1
1
1
1
81
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Indicativ

APL/2016-MSA 1
APL/2016-MSA 2
APL/2017-MSA 1

APL/2017-MSA 2

APL/2017-MSA 3
APL/2017-MSA 4
APL/2017-MSA 5
APL/2017-MSA 6
APL/2017-MSA 7
APL/2017-MSA 8

APL/2017-MSA 9

APL/2017-MSA 10
APL/2017-MSA 11
APL/2017-MSA 12

APL/2017-MSA 13

APL/2017-MSA 14

APL/2017-MSA 15

APL/2017-MSA 16

APL/2017-MSA 17

APL/2017-MSA 18

APL/2017-MSA 19

APL/2017-MSA 20

APL/2017-MSA 21

APL/2017-MSA 22

Tip
Ac de păr de os cu partea proximală
plată; întreg (reamenajat)
Pandantiv de corn de cerb, realizat
pe baza axului de corn; întreg
Ac de păr de os cu extremitatea
proximală în formă de con de pin,
întreg (reamenajat)
Ac de păr de os cu extremitatea
proximală în formă de con de pin;
fragmentar – lipsește PD
Ac de păr de os cu extremitatea
proximală în formă de cilindru;
fragmentar – lipsește PD
Ac de păr de os cu partea proximală
conică; întreg
Ac de păr de os cu partea proximală
rotunjită; întreg
Ac de păr de os cu extremitatea
proximală rotunjită; întreg
Ac de păr de os cu extremitatea
proximală rotunjită; întreg
Ac de păr de os cu extremitatea
proximală rotunjită; fragmentar –
lipsește PD
Ac de păr de os cu extremitatea
proximală rotunjită; fragmentar –
lipsește PD
Ac de păr de os cu partea proximală
triunghiulară; fragmentar – lipsește
PD
Ac de păr de os cu partea proximală
triunghiulară; întreg (reamenajat)
Ac de păr de os, cu extremitatea
proximală sferică; fragmentar –
lisește PD
Ac de păr de os cu extremitatea
proximală sferică; fragmentar –
lipsește PD
Ac de păr de os cu extremitatea
proximală sferică; fragmentar –
lipsește PD
Ac de păr de os cu extremitatea
proximală sferică; fragmentar –
lipsește PD
Ac de păr de os cu extremitatea
proximală de formă neregulată;
fragmentar – lipsește PD
Ac de păr de os cu extremitatea
proximală ovală; fragmentar –
lipsește PD
Ac de păr de os cu extremitatea
proximală ovală; fragmentar –
lipsește PD
Ac de păr de os cu extremitatea
proximală ovală; fragmentar –
lipsește PD
Ac de păr de os cu extremitatea
proximală în curs de prelucrare,
care nu poate fi inclus în nicio
categorie; fragmentar – lipsește ED
Ac de păr de os cu extremitatea
proximală în formă de statuetă;
fragmentar – lipsesc PD și EP
Ac de păr de os cu extremitatea
proximală în formă de statuetă;
fragmentar – lipsește EP

Context
S I/2016; carou 5;
-0,68 m
S I/2016; carou 33; -0,33 m

Sector sit, nivel, datare
Apulum/Municipium Septimium Apulense,
sector sudic, nivel roman, sec. III
Apulum/Municipium Septimium Apulense,
sector sudic, nivel roman, sec. III

S II/2017; Cx 3; -2,30 m

Apulum/Municipium Septimium Apulense,
sector sudic, nivel roman, sec. III

S II/2017; Cx 21; -3,30 m

Apulum/Municipium Septimium Apulense,
sector sudic, nivel roman, sec. III

S II/2017; Cx 21; -3,30 m

Apulum/Municipium Septimium Apulense,
sector sudic, nivel roman, sec. III

S II/2017; Cx 25; -3,70 m
S II/2017; Cx 21; -3,10 m
S II/2017; Cx 3; -1,15 m
S II/2017; Cx 21; -3,80 m

Apulum/Municipium Septimium Apulense,
sector sudic, nivel roman, sec. III
Apulum/Municipium Septimium Apulense,
sector sudic, nivel roman, sec. III
Apulum/Municipium Septimium Apulense,
sector sudic, nivel roman, sec. III
Apulum/Municipium Septimium Apulense,
sector sudic, nivel roman, sec. III

S II/2017; Cx 3; -2,50 m

Apulum/Municipium Septimium Apulense,
sector sudic, nivel roman, sec. III

S II/2017; Cx 1; -1,30 m

Apulum/Municipium Septimium Apulense,
sector sudic, nivel roman, sec. III

S II/2017; Cx 1; -1,30 m

Apulum/Municipium Septimium Apulense,
sector sudic, nivel roman, sec. III

S II/2017; Cx 17; -1,40 m

Apulum/Municipium Septimium Apulense,
sector sudic, nivel roman, sec. III

S II/2017; Cx 20; -2,15 m

Apulum/Municipium Septimium Apulense,
sector sudic, nivel roman, sec. III

S II/2017; Cx 3; -0,95 m

Apulum/Municipium Septimium Apulense,
sector sudic, nivel roman, sec. III

S II/2017; Cx 21; -3,30 m

Apulum/Municipium Septimium Apulense,
sector sudic, nivel roman, sec. III

S II/2017; carou 1C; -0,70 m

Apulum/Municipium Septimium Apulense,
sector sudic, nivel roman, sec. III

S II/2017; Cx 20; -5,20 m

Apulum/Municipium Septimium Apulense,
sector sudic, nivel roman, sec. III

S II/2017; Cx 20; -3,30 m

Apulum/Municipium Septimium Apulense,
sector sudic, nivel roman, sec. III

S II/2017; Cx 6; -1,40 m

Apulum/Municipium Septimium Apulense,
sector sudic, nivel roman, sec. III

S II/2017; Cx 3; -1,10 m

Apulum/Municipium Septimium Apulense,
sector sudic, nivel roman, sec. III

S II/2017; Cx 21; -4,20 m

Apulum/Municipium Septimium Apulense,
sector sudic, nivel roman, sec. III

S II/2017; Cx 20; -4,20 m

Apulum/Municipium Septimium Apulense,
sector sudic, nivel roman, sec. III

S II/2017; Cx 21; -1,95 m

Apulum/Municipium Septimium Apulense,
sector sudic, nivel roman, sec. III
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Indicativ
APL/2017-MSA 23

APL/2017-MSA 24

APL/2017-MSA 25

APL/2017-MSA 26

APL/2017-MSA 27

APL/2017-MSA 28

APL/2017-MSA 29

APL/2017-MSA 30

APL/2017-MSA 31

APL/2017-MSA 32

APL/2017-MSA 33

APL/2017-MSA 34

APL/2017-MSA 35

APL/2017-MSA 36

APL/2017-MSA 37

APL/2017-MSA 38

APL/2017-MSA 39

APL/2017-MSA 40

APL/2017-MSA 41

Tip
Ac de păr de os cu extremitatea
proximală în formă de statuetă;
fragmentar – lipsește EP
Ac de păr de os, care nu poate fi
inclus în nicio categorie; fragmentar
– lipsesc PD și PP
Ac de păr de os, aflat în curs de
prelucrare, care nu poate fi inclus
în nicio categorie; fragmentar –
lipsește PD
Ac (de cusut?, de păr?) de os, cu
partea proximală rotunjită și
perforație la partea proximală;
fragmentar – lipsește PD
Ac (de cusut?, de păr?) de os cu
partea proximală rotunjită și
perforație la PP; întreg
Ac (de cusut?, de păr?) de os, cu
partea proximală conică și peforație
la PP; întreg
Ac (de cusut?, de păr?) de os, cu
extremitatea proximală
triunghiulară (ascuțită) și perforație
la PP; întreg
Ac (de cusut?, de păr?) de os, cu
extremitatea proximală
triunghiulară (ascuțită) și perforație
la PP; fragmentar – lipsește PD
Ac (de cusut?, de păr?) de os, cu
extremitatea proximală
triunghiulară (ascuțită) și perforație
la PP; întreg
Ac (de cusut?, de păr?) de os, cu
partea proximală rotunjită și
perforație la PP; fragmentar –
lipsește PD
Ac (de cusut?, de păr?) de os, cu
partea proximală rotunjită și
perforație la PP; fragmentar –
lipsește ED
Ac (de cusut?, de păr?) de os, cu
extremitatea proximală conică și
perforație la PP; fragmentar –
lipsește PD
Ac (de cusut?, de păr?) de os, cu
partea proximală rotunjită și
perforații la PP; fragmentar –
lipsește PD
Ac (de cusut?, de păr?) de os, cu
partea proximală rotunjită și
perforații la PP; întreg
Ac (de cusut?, de păr?) de os, care
nu poate fi inclus în nicio categorie;
fragmentar – lipsesc ED și PP
Ac (de cusut?, de păr?) de os, care
nu poate fi inclus în nicio categorie;
fragmentar – lipsește PP
Ac (de cusut?, de păr?) de os, care
nu poate fi inclus în nicio categorie;
fragmentar – lipsesc PD și EP
Ac (de cusut?, de păr?) de os, care
nu poate fi inclus în nicio categorie;
fragmentar – lipsesc PD și EP
Ac (de cusut?, de păr?) de os, care
nu poate fi inclus în nicio categorie;
fragmentar – lipsesc PD și EP

Context

Sector sit, nivel, datare

S II/2017; Cx 20; -5,90 m

Apulum/Municipium Septimium Apulense,
sector sudic, nivel roman, sec. III

S II/2017; Cx 21; -3,30 m

Apulum/Municipium Septimium Apulense,
sector sudic, nivel roman, sec. III

S II/2017; Cx 22; -1,85 m

Apulum/Municipium Septimium Apulense,
sector sudic, nivel roman, sec. III

S II/2017; carou 5E; -0,45 m

Apulum/Municipium Septimium Apulense,
sector sudic, nivel roman, sec. III

S II/2017; Cx 3; -1,65 m

Apulum/Municipium Septimium Apulense,
sector sudic, nivel roman, sec. III

S II/2017; Cx 3; -1,20 m

Apulum/Municipium Septimium Apulense,
sector sudic, nivel roman, sec. III

S II/2017; Cx 8; -1,70 m

Apulum/Municipium Septimium Apulense,
sector sudic, nivel roman, sec. III

S II/2017; Cx 25; -2,60 m

Apulum/Municipium Septimium Apulense,
sector sudic, nivel roman, sec. III

S II/2017; carou 7C; -0,60 m

Apulum/Municipium Septimium Apulense,
sector sudic, nivel roman, sec. III

S II/2017; Cx 21; -1,10 m

Apulum/Municipium Septimium Apulense,
sector sudic, nivel roman, sec. III

S II/2017; Cx 3; -1,70 m

Apulum/Municipium Septimium Apulense,
sector sudic, nivel roman, sec. III

S II/2017; Cx 17; -1,40 m

Apulum/Municipium Septimium Apulense,
sector sudic, nivel roman, sec. III

S II/2017; Cx 3; -1,90 m

Apulum/Municipium Septimium Apulense,
sector sudic, nivel roman, sec. III

S II/2017; Cx 3; -2,05 m

Apulum/Municipium Septimium Apulense,
sector sudic, nivel roman, sec. III

S II/2017; Cx 8; -2,50 m

Apulum/Municipium Septimium Apulense,
sector sudic, nivel roman, sec. III

S II/2017; Cx 25; -2,30 m

Apulum/Municipium Septimium Apulense,
sector sudic, nivel roman, sec. III

S II/2017; Cx 3; -3,00 m

Apulum/Municipium Septimium Apulense,
sector sudic, nivel roman, sec. III

S II/2017; Cx 21; -4,20 m

Apulum/Municipium Septimium Apulense,
sector sudic, nivel roman, sec. III

S II/2017; Cx 21; -3,30 m

Apulum/Municipium Septimium Apulense,
sector sudic, nivel roman, sec. III
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Indicativ

APL/2017-MSA 42

APL/2017-MSA 43

APL/2017-MSA 44

APL/2017-MSA 45

APL/2017-MSA 46
APL/2017-MSA 47
APL/2017-MSA 48

Tip
Ac (de cusut?, de păr?) de os, care
nu poate fi inclus în nicio categorie;
fragmentar – lipsesc PD și EP
Ac (de cusut?, de păr?) de os, care
nu poate fi inclus în nicio categorie;
fragmentar – lipsește EP
Ac (de cusut?, de păr?) de os, care
nu poate fi inclus în nicio categorie;
fragmentar – lipsesc PD și EP
Ac (de cusut?, de păr?) de os, care
nu poate fi inclus în nicio categorie;
fragmentar – lipsește EP
Ac (de cusut?, de păr?) de os, care
nu poate fi inclus în nicio categorie;
fragmentar – lipsește EP
Cutie de os pentru păstrarea
acelor; întreagă
Cutie de os pentru păstrarea
acelor; întreagă

Context
S II/2017; Cx 21; -4,20 m

Apulum/Municipium Septimium Apulense,
sector sudic, nivel roman, sec. III

S II/2017; Cx 1; -0,95 m

Apulum/Municipium Septimium Apulense,
sector sudic, nivel roman, sec. III

S II/2017; carou 6F; -0,50 m

Apulum/Municipium Septimium Apulense,
sector sudic, nivel roman, sec. III

S II/2017; Cx 3; -3,20 m

Apulum/Municipium Septimium Apulense,
sector sudic, nivel roman, sec. III

S II/2017; Cx 17; -1,15 m

Apulum/Municipium Septimium Apulense,
sector sudic, nivel roman, sec. III

S II/2017; Cx 25; -4,25 m
S II/2017; Cx 20; -4,20 m

APL/2017-MSA 49

Străpungător de os; întreg

S II/2017; carou 5B; -0,70 m

APL/2017-MSA 50

Străpungător de os; fragmentar –
lipsește PP

S II/2017; Cx 4; -1,55 m

APL/2017-MSA 51

Străpungător de os; întreg

S II/2017; Cx 3; -1,20 m

APL/2017-MSA 52

Jeton de os; întreg

S II/2017; Cx 17; -1,30 m

APL/2017-MSA 53

Jeton de os; întreg

S II/2017; carou 4B; -0,45 m

APL/2017-MSA 54

Jeton de os; întreg

S II/2017; carou 4D

APL/2017-MSA 55
APL/2017-MSA 56
APL/2017-MSA 57

APL/2017-MSA 58

APL/2017-MSA 59

APL/2017-MSA 60

APL/2017-MSA 61

APL/2017-MSA 62

APL/2017-MSA 63

APL/2017-MSA 64

APL/2017-MSA 65

APL/2017-MSA 66

Fluier de os; fragmentar – lipsește o
mică bucată din EM
Instrument medical (spatulă) de os;
întreg
Ac (de păr? de cusut?) de os, care
nu poate fi inclus în nicio categorie;
fragmentar – lipsesc PD și PP
Ac (de păr? de cusut?) de os, care
nu poate fi inclus în nicio categorie;
fragmentar – lipsește PP
Ac (de păr? de cusut?) de os, care
nu poate fi inclus în nicio categorie;
fragmentar – lipsește PP
Ac (se păr? de cusut?) de os, care
nu poate fi inclus în nicio categorie;
întreg (reamenajat)
Ac (de păr? de cusut?) de os, care
nu poate fi inclus în nicio categorie;
fragmentar – lipsesc PD și PP
Ac (de păr? de cusut?) de os, care
nu poate fi inclus în nicio categorie;
fragmentar – lipsesc PD și PP
Ac (de păr? de cusut?) de os, care
nu poate fi inclus în nicio categorie;
fragmentar – lipsesc PD și PP
Ac (de păr? de cusut?) de os, care
nu poate fi inclus în nicio categorie;
fragmentar – lipsește PP
Ac (de păr? de cusut?) de os, care
nu poate fi inclus în nicio categorie;
fragmentar – lipsesc PD și PP
Ac (de păr? de cusut?) de os, care
nu poate fi inclus în nicio categorie;
fragmentar – lipsește PP

Sector sit, nivel, datare

S II/2017; Cx 20; -1,60 m
S II/2017; Cx 3; -1,75 m

Apulum/Municipium Septimium Apulense,
sector sudic, nivel roman, sec. III
Apulum/Municipium Septimium Apulense,
sector sudic, nivel roman, sec. III
Apulum/Municipium Septimium Apulense,
sector sudic, nivel roman, sec. III
Apulum/Municipium Septimium Apulense,
sector sudic, nivel roman, sec. III
Apulum/Municipium Septimium Apulense,
sector sudic, nivel roman, sec. III
Apulum/Municipium Septimium Apulense,
sector sudic, nivel roman, sec. III
Apulum/Municipium Septimium Apulense,
sector sudic, nivel roman, sec. III
Apulum/Municipium Septimium Apulense,
sector sudic, nivel roman, sec. III
Apulum/Municipium Septimium Apulense,
sector sudic, nivel roman, sec. III
Apulum/Municipium Septimium Apulense,
sector sudic, nivel roman, sec. III

S II/2017; Cx 25; -3,70 m

Apulum/Municipium Septimium Apulense,
sector sudic, nivel roman, sec. III

S II/2017; Cx 20; -1,85 m

Apulum/Municipium Septimium Apulense,
sector sudic, nivel roman, sec. III

S II/2017; carou 8F, din
fundația unui zid; -0,65 m

Apulum/Municipium Septimium Apulense,
sector sudic, nivel roman, sec. III

S II/2017; Cx 21; -3,80 m

Apulum/Municipium Septimium Apulense,
sector sudic, nivel roman, sec. III

S II/2017; Cx 20; -6,20 m

Apulum/Municipium Septimium Apulense,
sector sudic, nivel roman, sec. III

S II/2017; Cx 3; -1,30 m

Apulum/Municipium Septimium Apulense,
sector sudic, nivel roman, sec. III

S II/2017; Cx 3; -0,95 m

Apulum/Municipium Septimium Apulense,
sector sudic, nivel roman, sec. III

S II/2017; Cx 3; -0,95 m

Apulum/Municipium Septimium Apulense,
sector sudic, nivel roman, sec. III

S II/2017; Cx 21; -3,30 m

Apulum/Municipium Septimium Apulense,
sector sudic, nivel roman, sec. III

S II/2017; Cx 21; -3,30 m

Apulum/Municipium Septimium Apulense,
sector sudic, nivel roman, sec. III

Contribuții la cunoașterea obiectelor de os și corn de cerb din Municipium Septimium Apulense
Indicativ
APL/2017-MSA 67

APL/2017-MSA 68

APL/2017-MSA 69

APL/2017-MSA 70

APL/2017-MSA 71

APL/2017-MSA 72

APL/2017-MSA 73

APL/2017-MSA 74

APL/2017-MSA 75

APL/2017-MSA 76

APL/2017-MSA 77
APL/2017-MSA 78
APL/2017-MSA 79

Tip
Ac (de păr? de cusut?) de os, care
nu poate fi inclus în nicio categorie;
fragmentar – lipsesc PD și PP
Ac (de păr? de cusut?) de os, care
nu poate fi inclus în nicio categorie;
fragmentar – lipsesc PD și PP
Ac (de păr? de cusut?) de os, care
nu poate fi inclus în nicio categorie;
fragmentar – lipsește PP
Ac (de păr? de cusut?) de os, care
nu poate fi inclus în nicio categorie;
fragmentar – lipsește PP
Ac (de păr? de cusut?) de os, care
nu poate fi inclus în nicio categorie;
fragmentar – lipsesc PD și PP
Ac (de păr? de cusut?) de os, care
nu poate fi inclus în nicio categorie;
fragmentar – lipsește PD
Ac (de păr? de cusut?) de os, care
nu poate fi inclus în nicio categorie;
fragmentar – lipsește PP
Ac (de păr? de cusut?) de os, care
nu poate fi inclus în nicio categorie;
fragmentar – lipsește EP
Ac (de păr? de cusut?) de os, care
nu poate fi inclus în nicio categorie;
fragmentar – lipsește PP
Ac (de păr? de cusut?) de os, care
nu poate fi inclus în nicio categorie;
fragmentar – lipsesc PD și PP
Ac (de păr? de cusut?) de os, care
nu poate fi inclus în nicio categorie;
fragmentar – lipsesc PD și PP
Manșon de os; fragmentar –
fracturat pe lungimea piesei
Eboșă de os; întreagă

Context

Sector sit, nivel, datare

S II/2017; Cx 21; -3,30 m

Apulum/Municipium Septimium Apulense,
sector sudic, nivel roman, sec. III

S II/2017; Cx 21; -4,20 m

Apulum/Municipium Septimium Apulense,
sector sudic, nivel roman, sec. III

S II/2017; Cx 21; -4,20 m

Apulum/Municipium Septimium Apulense,
sector sudic, nivel roman, sec. III

S II/2017; Carou 6C; -0,40 m

Apulum/Municipium Septimium Apulense,
sector sudic, nivel roman, sec. III

S II/2017; Cx 25; -2,42 m

Apulum/Municipium Septimium Apulense,
sector sudic, nivel roman, sec. III

S II/2017; Cx 1; -1,30 m și
1,50 m

Apulum/Municipium Septimium Apulense,
sector sudic, nivel roman, sec. III

S II/2017; Cx 3; -0,95 m

Apulum/Municipium Septimium Apulense,
sector sudic, nivel roman, sec. III

S II/2017; Cx 20; -4,30 m

Apulum/Municipium Septimium Apulense,
sector sudic, nivel roman, sec. III

S II/2017; Carou 8E; -0,90 m

Apulum/Municipium Septimium Apulense,
sector sudic, nivel roman, sec. III

S II/2017; Cx 17; -1,40 m

Apulum/Municipium Septimium Apulense,
sector sudic, nivel roman, sec. III

S II/2017; Cx 12; -1,70 m

Apulum/Municipium Septimium Apulense,
sector sudic, nivel roman, sec. III

S II/2017; carou 7A; -0,40 m
S II/2017; Cx 7; -1,95 m

Apulum/Municipium Septimium Apulense,
sector sudic, nivel roman, sec. III
Apulum/Municipium Septimium Apulense,
sector sudic, nivel roman, sec. III

Tabel 2. APL/2016-2017 – MSA. Repertoriu / APL/2016–2017 – MSA. Repertory.
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Planşa 1. Încadrarea în zonă a cercetărilor (hărți prelucrate după Google Maps) / Framing into the area of the research (maps processed after Google Maps).
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Planşa 2. Suprafața S II/2017 la finalul cercetării: 1. fotografie aeriană cu suprafața cercetată; 2. desen / Trench S II/2017 to the end of the research:
1. aerial photo of the investigated surface; 2. drawing.
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Mihaela BLEOANCĂ, Florin CIULAVU

Planşa 3. Obiecte de os și corn descoperite în anul 2016 (APL-MSA): 1. ac de păr; 2a–c. pandantiv de corn de cerb / Items of bone and antler discovered
in 2016 (APL-MSA): 1. hairpin; 2a–c. pendant of deer antler.
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Planşa 4. Obiecte de os descoperite în anul 2017 (APL-MSA) / Bone objects discovered in 2017 (APL-MSA).
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Mihaela BLEOANCĂ, Florin CIULAVU

Planşa 5. Obiecte de os descoperite în anul 2017 (APL-MSA) / Bone objects discovered in 2017 (APL-MSA).
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Planşa 6. Obiecte de os descoperite în anul 2017 (APL-MSA) / Bone objects discovered in 2017 (APL-MSA).
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Mihaela BLEOANCĂ, Florin CIULAVU

Planşa 7. Obiecte de os descoperite în anul 2017 (APL-MSA) / Bone objects discovered in 2017 (APL-MSA).
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Planşa 8. Obiecte de os descoperite în anul 2017 (APL-MSA) / Bone objects discovered in 2017 (APL-MSA).
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Mihaela BLEOANCĂ, Florin CIULAVU

Planşa 9. Obiecte de os descoperite în anul 2017 (APL-MSA) / Bone objects discovered in 2017 (APL-MSA).
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Planşa 10. Obiecte de os descoperite în anul 2017 (APL-MSA) / Bone objects discovered in 2017 (APL-MSA).
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Mihaela BLEOANCĂ, Florin CIULAVU

Planşa 11. Obiecte de os descoperite în anul 2017 (APL-MSA) / Bone objects discovered in 2017 (APL-MSA).
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Planşa 12. Obiecte de os descoperite în anul 2017 (APL-MSA) / Bone objects discovered in 2017 (APL-MSA).
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Mihaela BLEOANCĂ, Florin CIULAVU

Planşa 13. Obiecte de os descoperite în anul 2017 (APL-MSA) / Bone objects discovered in 2017 (APL-MSA).
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Planşa 14. Obiecte de os descoperite în anul 2017 (APL-MSA) / Bone objects discovered in 2017 (APL-MSA).
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Mihaela BLEOANCĂ, Florin CIULAVU

Planşa 15. Obiecte de os descoperite în anul 2017 (APL-MSA) / Bone objects discovered in 2017 (APL-MSA).
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Planşa 16. Obiecte de os descoperite în anul 2017 (APL-MSA) / Bone objects discovered in 2017 (APL-MSA).
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ABREVIERI / ABRÉVIATIONS / ABBREVIATIONS

AAC – Acta Archaeologica Carpatica, Kraków
AAS – Archaeological and Anthropological Sciences
ACMI – Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice, Bucureşti
ActaArchHung – Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae, Budapest
ActaMB – Brukenthal. Acta Musei, Sibiu
ActaMM (Brno) – Acta Musei Moraviae, Scientiae Sociales, Brno
ActaMN – Acta Musei Napocensis, Cluj
ActaMP – Acta Musei Porolissensis, Zalău
ActaTS – Acta Terrae Septemcastrensis, Universitatea Lucian Blaga, Sibiu
AHB - The Ancient History Bulletin (digital version only: http://ancienthistorybulletin.org/)
AIGR – Anuarul Institutului Geologic al României, București
AISC – Anuarul Institutului de Studii Clasice, Cluj-Napoca
AJPA – American Journal of Physical Anthropology
Alba Regia – Alba Regia. Annales Musei Stephani regis, Székesferhérvár
Aluta – Aluta. Revista Muzeului Național Secuiesc Sfântu Gheorghe
l’Anthropologie (Paris) – l’Anthropologie, Paris
AnB – Analele Banatului, Muzeul Banatului, Timişoara
AnUA-SH – Annales Universitatis Apulensis, Series Historica, Alba Iulia
AnUCDC – Analele Universității Creștine "Dimitrie Cantemir", București
AnUVT – Annales d'Université "Valahia" Târgoviște, Section d'Archéologie et d'Histoire
Antiquity – Antiquity. A Review of World Archaeology, Durham, UK
AO – Arhivele Olteniei, Craiova
Apulum – Acta Musei Apulensis. Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
ARA – Annuaire Roumain d'Anthropologie
ArchBulg – Archaeologia Bulgarica, Sofia
ArchÉrt – Archaeológiai Értesítő, Budapest
ArheologijaSSSR – Arheologija SSSR. Svod Archeologičeskih Istočnikov, Moscova
ArchHist – Archeologia Historica, Brno
Argesis – Argesis. Muzeul Judeţean Argeş. Piteşti
ArhMold – Arheologia Moldovei, Iaşi
BA – Biblioteca de Arheologie, Bucureşti
BAI – Bibliotheca Archaeologica Iassiensis, Iași
BARIntSer – British Archaeological Reports. International Series, Oxford
Be-JA – Bulgarian e-Journal of Archaeology
BHAUT – Bibliotheca Historica et Archaeologica Universitatis Timisiensis, Timișoara
BiblEphemNap – Bibliotheca Ephemeris Napocensis, Cluj-Napoca
BiblMemAnt – Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, Piatra Neamţ
BiblMusAp – Bibliotheca Musei Apulensis, Alba Iulia
BiblThrac – Bibliotheca Thracologica, Bucureşti
BMJT – Buletinul Muzeului Judeţean Teleorman, Alexandria
BSNR - Buletinul Societăţii Numismatice Române, Bucureşti
București.MIM – Materiale de Istorie şi Muzeografie, Bucureşti
CAB – Cercetări arheologice în București
CAJ – Cambridge Archaeological Journal
Carpica – Carpica. Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău, Bacău
CCA – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Bucureşti
CCDJ – Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos, Călăraşi
CMNH-SA – Catalogi Musei Nationalis Hungarici, Series Archaeologica, Budapest
CN – Cercetări numismatice, București
CsSzMÉ – Csíki Székely Múzeum Évkönyve, Miercurea Ciuc
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Abrevieri / Abréviations / Abbreviations

Dacia – Dacia (Nouvelle Série). Revue d’archéologie et d’histoire ancienne. Académie Roumaine. Institut d’archéologie
« V. Pârvan », Bucarest
DolgCluj – Dolgozatok az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárából, Kolozsvar
EJA – European Journal of Archaeology
EphemNap – Ephemeris Napocensis. Academia Română, Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj-Napoca
ERAUL – Études et Recherches archéologiques de l’Université de Liège
EurAnt – Eurasia Antiqua. Deutsche Archäologisches Institut, Berlin
FolArch – Folia Archaeologica, Budapest
IJO – International Journal of Osteoarchaeology
Janat – Journal of Anatomy
JAS – Journal of Archaeological Science
JDAI. AA – Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts, Archäologischer Anzeiger, Berlin
JFS – Journal of Forensic Sciences
JHE – Journal of Human Evolution
JMC – Journal of Material Culture, University College London
KVHAA Konferenser – Kungl. Vitterbets Historie och Antikvitets Akademien Konferenser, Stockholm
LJPS – Leiden Journal of Pottery Studies, Leiden University
Lucr.Inst.Speol./ Trav.Inst.Spéol. – Lucrările Institutului "Emil Racoviță", București / Travaux de l’Institut de Spéologie
« Emile Racovita », Bucarest
MAA – Monumenta Avarorum Archaeologica
Marisia – Marisia. Studii şi materiale. Arheologie – Istorie – Etnografie. Târgu Mureş
MCA – Materiale şi Cercetări Arheologice, Bucureşti
MEFR – Mélanges de l’Ecole française de Rome
MEFRM – Mélanges de l’Ecole française de Rome. Moyen Âge
MFMÉ-StudArch – A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, Szeged
MIA – Materialy i issledovanija po arheologii SSSR, Moscova-Leningrad (St. Petersburg)
Mousaios – Mousaios. Buletinul Ştiinţific al Muzeului Judeţean Buzău
MuzNaţ – Muzeul Naţional, Bucureşti
Oltenia – Oltenia. Studii și Comunicări, Craiova
PA – Patrimonium Apulense, Alba Iulia
PBF – Prähistorische Bronzefunde, Stuttgart
Peuce – Peuce, Studii şi cercetări de istorie şi arheologie, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale, Tulcea
PhTRS – Philosophical Transactions of the Royal Society
Pontica – Pontica. Studii şi materiale de istorie, arheologie şi muzeografie, Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
Probleme Küstenforsch. süd. Nordseegebiet – Probleme der Küstenforschung im südlichen Nordseegebiet, Oldenburg
Quartär – International Yearbook for Ice Age and Stone Age Research
Quaternaire – Quaternaire. Revue de l’Association Française pour l’Étude du Quaternaire, Paris
Quaternary International – Quaternary International. The Journal of the International Union for Quaternary Research
Radiocarbon – An International Journal of Cosmogenic Isotope Research, Cambridge
RAN – Revue archéologique de Narbonnaise, Montpellier
REL – Revue des Études Latines, Paris
RevMuz – Revista Muzeelor, Bucureşti
RMM.MIA – Revista Muzeelor şi Monumentelor, seria Monumente Istorice şi de Artă, Bucureşti
RossArh – Rossijskaya Arheologiya. Institut arheologii Rossijskoj akademii nauk, Moskva
Sargetia – Sargetia, Buletinul Muzeului judeţean Hunedoara, Deva
SCA – Studii și Cercetări de Antropologie, București
SCIA – Studii și Cercetări de Istoria Artei
SCIV(A) – Studii şi Cercetări de Istorie Veche (şi Arheologie), Bucureşti
SCN - Studii şi Cercetări de Numismatică, Bucureşti
SP – Studii de Preistorie, Bucureşti
SlovArch – Slovenská Archeológia, Nitra
SovArch – Sovetskaja Arheologija, Moscova
StCl – Studii Clasice, București
SympThrac – Symposia Thracologica
Terra Sebus – Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis, Anuarul Muzeului Municipal „Ioan Raica”, Sebeş
Ziridava – Ziridava. Studia Archaeologica, Arad
ZPE – Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, Köln

