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Abstract: The aim of this paper is to present a series of discoveries attributed to the Turkic nomadic populations (11th–12th centuries), resulting from
archaeological research conducted in 2018 and 2019 in several burial mounds placed in the localities of Târgșoru Nou and Inotești from Prahova
County, as well as Lunca from Buzău county. It includes descriptions of the investigated archaeological features, the results of the anthropological and
archaeozoological determinations as well as those of the physico-chemical investigations of some metal artefacts, and absolute chronology dates.
Given that artefacts were part of the archaeological features investigated, we briefly present information regarding their analogies and occurrence.
These discoveries highlight a time period which is otherwise scarcely known in this region and at the same time add weight to other materials already
published during past years.
Cuvinte-cheie: Muntenia, turanici, morminte, cai, clopoțel-pandantiv, amnar
Rezumat: Articolul prezintă o serie de descoperiri atribuite populațiilor turanice (sec. XI–XII), provenind din cercetări realizate în anii 2018 și 2019 în
tumuli dispuși în localitățile Târgșoru Nou, Inotești din județul Prahova, respectiv Lunca în județul Buzău. Sunt descrise complexele arheologice
cercetate, sunt redate rezultatele analizelor antropologice, arheozoologice, ale investigațiilor fizico-chimice asupra unor piese din metal; totodată sunt
prezentate date de cronologie absolută. Având în vedere că au fost descoperite și piese în inventarul complexelor arheologice cercetate, am inclus,
sintetic, și informații privind analogiile și ocurența acestora. Aceste descoperiri contribuie la conturarea epocii într-o zonă mai puțin cunoscută și în
același timp se adaugă la alte materiale deja publicate în ultima perioadă.

INTRODUCERE
Cercetarea insistentă a tumulilor de pământ din
județul Prahova a readus în prim-plan aceste complexe
funerare preistorice, mai puțin abordate după anul 19901.
Aceste construcții funerare datând din ultimul sfert al
mileniului IV î.Hr. și prima jumătate a mileniului următor
au devenit parte a unei dezbateri intense asupra unui
fenomen cu implicații majore asupra întregului continent
european, aflat într-o etapă post Vechea Europă2.
Identificarea unor complexe secundare datând de la
începutul mileniului II d.Hr., atribuite populațiilor
turanice, reprezintă un alt efect al cercetării tumulilor
preistorici. Au fost descoperite morminte turanice în
1
2

Frînculeasa et alii 2013; 2015; 2017a; 2017b; 2019.
Frînculeasa et alii 2019, p. 55.

tumuli cercetați în localitățile Păulești, Strejnicu și Coada
Izvorului. De asemenea, prin cercetări arheologice de
suprafață și apoi intruzive realizate în localitățile Inotești
și Mănești au fost identificate și alte artefacte specifice
aceleiași populații3.
În același timp, am putut constata dezastrul generat
de lucrările agricole care distrug sistematic complexele
secundare din tumuli, evident și pe cele turanice. Un
exemplu este un tumul (T.12, Pl. 9/2) din localitatea
Parepa (jud. Prahova) în care am identificat în pământul
arat resturi umane asociate cu oase de cal, materiale
provenind cel mai probabil de la un mormânt turanic
distrus4. De asemenea, mormântul turanic cercetat în

3
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Frînculeasa et alii 2012; 2013; 2018.
Frînculeasa et alii 2018, p. 83, nota 64.
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localitatea Coada Izvorului era parțial afectat de plug5, iar
scheletul uman din apropierea cenotafului de la Strejnicu
era în cea mai mare parte distrus6. De altfel, au trecut 40
de ani de când sunt cunoscute astfel de situații și în
localitățile Ziduri sau Știubei, ambele în județul Buzău,
unde lucrările agricole au scos la suprafață resturile unor
morminte turanice cu depuneri de cal și piese de metal7.
În acest articol abordăm o serie de descoperiri
atribuite populațiilor turanice provenind din săpături
arheologice derulate în anii 2018 și 2019 în tumuli din
județul Prahova, în localitățile Târgșoru Nou și Inotești, la
care se adaugă un mormânt parțial distrus, cercetat
într-un tumul aflat în satul Lunca, județul Buzău. Acest
studiu se dorește o contribuție la o temă mai puțin
abordată în ceea ce privește nordul Munteniei, asta și
datorită unui fond restrâns de descoperiri arheologice.

În anul 2019 a fost cercetat un tumul în localitatea
Târgșoru Nou – Movila de la Pădure, aflat la 170 m sud de
Pădurea Crângu lui Tei și la nord de Pădurea Beizadele
(coordonate geografice: 44°54'22.57"N, 25°53'19.57"E)
(Pl. 1). Movila (T.89) era parțial distrusă (treimea nordică)
(Pl. 2/b), avea circa 25 m diametru și un metru înălțime
maximă. Au fost descoperite două morminte dispuse în
centrul movilei, unul secundar – turanic (M.1) și celălalt
preistoric (M.2) (Pl. 2/3). Cel din urmă reprezenta
înmormântarea primară atribuită comunităților Iamnaia8.
Mormântul 1 (M.1) – descoperit în zona centrală a
movilei, la nord de martorul stratigrafic magistral (E–V).
Corpul uman, dar și oasele de cal se aflau la -0,43 -0,60 m.
Câteva oase de cal au fost descoperite la -10 cm adâncime,
cel mai probabil în poziție secundară. Nu a fost observat
conturul gropii mormântului. Defunctul era un individ
adult (40–50 ani) așezat dorsal-alungit, orientat
aproximativ V–E. Membrele superioare erau dispuse pe
lângă corp, ușor îndoite de la coate, palmele aduse
deasupra bazinului (Pl. 3/1–2). Lângă cotul drept se afla
depus un pandantiv-clopoțel realizat din bronz (Pl. 3/2–4)
conservat integral, inclusiv bila din interior. Piesa are
aspect piriform, corpul bitronconic, partea inferioară, ușor
aplatizată, are un număr de patru petale triunghiulare
care se strâng/închid spre centru. În fapt era tăiat în cruce,
descriind patru triunghiuri. Văzut de sus clopoțelul pare
ușor romboidal. O urechiușă de prindere (diametrul =
7 mm) era atașată în partea superioară a piesei. Era
decorat cu o șănțuire orizontală dispusă deasupra

diametrului maxim, două incizii paralele și patru incizii
perpendiculare/verticale realizate pe partea de
jos/petale. La exterior are un aspect lustruit (Pl. 4–5).
Dimensiunile piesei: H = 31 mm, diametrul = 24 mm,
grosime = 2 mm, greutate = 11,95 g. Pe suprafața piesei se
păstrează o depunere de culoare cenușie, cimentoasă
(impropriu
denumită
„cimentoasă”,
analiza
compozițională a zonei cu depunere (Pl. 4/3) nu indică
prezența siliciului sau calciului, ci mai curând a plumbului
în procente foarte ridicate (Tab. 2/4)). La nord de corpul
uman, de-a lungul și în paralel cu acesta, se aflau depuse
părţi dintr-un cal. Craniul de cal, parțial conservat, se afla
în imediata apropiere a umărului stâng al individului
uman, iar resturi aparținând membrelor inferioare ale
calului erau așezate atât la picioarele scheletului uman,
cât și la sud de craniul animalului (Pl. 3/1–2).
Mormântul 2 (M.2) – groapa mormântului preistoric
(M.2), identificată în centrul movilei, la -0,75 m adâncime
(baza gropii se afla la -1,50 m), avea formă
dreptunghiulară cu colțurile ușor rotunjite, dimensiuni de
1,55 × 1,00 m, orientată V–E. În groapă era depus un
subadult (vârsta 9 ani ± 24 luni), așezat dorsal cu
membrele superioare întinse pe lângă corp, membrele
inferioare erau îndoite cu genunchii ridicați, apoi căzute
lateral spre dreapta (sud). În apropierea umărului drept
era depus un bulgăre de ocru. Urme de ocru au fost
descoperite și la nord de umărul stâng, dar și pe alte oase
(Fig. 1/1)9. Datarea 14C-AMS a complexului: 4037±43 BP/
2620–2487 cal BC/sigma 1.
Tumulul suprapunea un nivel de locuire mai vechi,
identificat printr-un singur complex arheologic, respectiv
Cpl.1 descoperit în centrul movilei. Complexul care avea
forma unei movile neregulate (aproximativ 13,26 × 12,5 m),
cu o grosime maximă spre centru de 0,35 m, a fost tăiat
de groapa M.2 și suprapus de mantaua acestuia.
Complexul reprezenta un depozit cu resturi menajere
constând din cenușă, oase de mamifere, ceramică
fragmentară, unelte din os și piatră, reprezentări
zoomorfe modelate din lut. Ceramica era foarte
fragmentată, pasta bine amestecată/compactă cu nisip
fin. Există ceramică relativ fină cu aspect lustruit la
suprafață, dar și grosieră pseudo-barbotinată. Dintre
formele vaselor remarcăm castroanele cu gura evazată,
căni, vase amforoidale, borcane. În ceea ce privește
decorul, menționăm șiruri de crestături în registre dispuse
atât pe buză, cât și pe corp, uneori asociate pe același vas
(Fig. 1/2). Au fost descoperite și unelte realizate din os,
dintre care remarcăm împungătoarele, dar și dăltițele. Din
piatră, alături de o daltă, a apărut un fragment de topor
pană, dar și unul aflat în curs de prelucrare care probabil
avea orificiu de înmănușare. Materialul arheologic
poate fi

5

7

DESCRIEREA COMPLEXELOR ARHEOLOGICE CERCETATE
A. Tumulul de la Târgșoru Nou
(com. Ariceștii Rahtivani, jud. Prahova)

6

Frînculeasa et alii 2018, p. 80.
Frînculeasa et alii 2013, p. 27–28, pl. 11/3; Frînculeasa et alii 2015, pl.
14/4.

Constantinescu 1994, p. 168–169.
Frînculeasa 2019.
9 Frînculeasa 2019, pl. 10.
8
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Figura 1. Târgșoru Nou: mormântul 2 (1) și ceramică din complexul Cernavoda II (2) / Târgșoru Nou: prehistoric burial – Gr.2 (1) and pottery found in
the Cernavoda II feature (2).

încadrat în cultura Cernavoda II, fiind foarte apropiat de
cel descoperit în așezarea eponimă10. Din acest complex
au fost prelevate oase de mamifere și realizate trei date
14
C-AMS, care situează locuirea în ultimul sfert al
mileniului IV și începutul următorului.
B. Mormântul de la Lunca
(com. C. A. Rosetti, jud. Buzău)
În cursul unei cercetări de suprafaţă realizate în
lunile noiembrie–decembrie 2018, având drept scop
identificarea şi cartarea movilelor de pe raza comunei
C. A. Rosetti (jud. Buzău), la suprafaţa uneia dintre acestea
au fost observate resturi osteologice umane, indicând
prezenţa unui mormânt deranjat. Tumulul se găseşte la
circa 1,8 km NV faţă de sat şi la 580 m faţă de drumul nr.
22 (Lunca–Vizireni), pe un teren agricol (coordonate
geografice: 45°1'10.59"N, 27°11'21.65"E). Marcată pe
hărţi de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi din primele
decenii ale secolului următor11, movila nu figura la data
cercetării noastre în Repertoriul Arheologic Naţional și nici
în baza locală de date privind siturile din zona comunei
C. A. Rosetti. De altfel, movila asupra căreia ne-am
îndreptat atenţia nu constituie o apariţie izolată în peisajul
10
11

Berciu et alii 1973.
Planurile Directoare de Tragere, fila Strâmbu 1:20.000
(http://www.geo-spatial.org/harti – tipărit: 1952; suport topografic:
1897); harta militară 1:50.000 din 1901, fila Largu

plat de pe malul stâng al râului Strâmbu, între satele Bălteni,
Lunca şi C. A. Rosetti (Pl. 6/1). Am identificat, pe o rază de
circa 25 km2, nouă tumuli cu înălţimi cuprinse între 0,50 şi
4,00 m, majoritatea aflați în stare precară de conservare, fie
puternic aplatizaţi în urma lucrărilor agricole, fie parţial
distruşi de amenajarea unor drumuri de exploatare. O a
zecea movilă, marcată în toate sursele cartografice
menţionate, nu a mai putut fi identificată pe teren.
Aspectul actual al movilei – puternic aplatizată – este
mult influenţat de lucrările agricole desfăşurate pe
această parcelă. Are formă ovoidală, alungită pe direcţia
arăturii (N–S), ridicătura de pământ măsurând astăzi circa
26 × 30 m. Se înalţă cu mai puţin de un metru faţă de
terenul înconjurător, aceasta distingându-se cu dificultate,
doar în perioadele în care terenul este lipsit de vegetaţie
(Pl. 6/2–3).
În sectorul sudic al movilei erau vizibile la suprafaţă
la data cercetării de teren mai multe coaste corespunzând
jumătăţii drepte a cutiei toracice a unui individ, ce
fuseseră întoarse cu brazda plugului. Alte fragmente
osteologice zăceau în apropiere, iar pe unul dintre bulgării
de pământ dislocaţi de arătură se păstra o pigmentaţie
ruginie – urma unui obiect de fier aparţinând, foarte
probabil, aceluiaşi context arheologic. Situaţia impunea o
(http://igrek.amzp.pl/details.php?id=11808972); Harta 1:100.000 din
1917, fila Buzău (http://maps.mapywig.org/m/German_maps
/series/100K_WWII_Rumaenien/Rumänien@100K@4550@Buzau
@SGalA_GDdH@1917@univparis8id06573.jpg).
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săpătură de salvare, pentru recuperarea datelor privind
mormântul
parţial
distrus.
Pentru
cercetarea
mormântului, am deschis o casetă de 1,50 × 1,80 m, din
care am îndepărtat pământul arat. Complexul funerar s-a
conturat imediat dedesubtul acestui strat superficial,
după îndepărtarea brazdelor (Pl. 7/1–2).
Lucrările agricole au distrus o parte a complexului
care conținea scheletul unui individ adult, aşezat în
decubit dorsal, cu mâinile întinse pe lângă corp, orientat
V–E. Craniul a fost zdrobit, scheletul trunchiului fiind
parţial deranjat, iar jumătatea inferioară a corpului lipsea.
Dintre oasele membrelor inferioare, am identificat în
limitele mormântului doar femurul stâng, în poziţie
secundară (transversal, peste oasele bazinului) şi un
calcaneu (Pl. 7/2). Restul oaselor picioarelor au fost
dislocate şi purtate, probabil în cursul lucrărilor de
scarificare a terenului, care au răvăşit scheletul şi au lăsat
urmele adânci, vizibile în apropierea craniului, transversal
peste torace şi în zona femurelor (Pl. 7/3). Humerusul
drept se găsea răsturnat peste torace, iar din cel stâng,
zdrobit, s-au păstrat doar câteva aşchii in situ. Printre
oasele umane deranjate se aflau fragmente de oase
provenind de la scheletul unui cal, a căror poziţie iniţială
în raport cu defunctul nu a putut fi stabilită.
Singura piesă de inventar recuperată este un amnar
(Pl. 8) aflat sub oasele bazinului, spre stânga. Oxizi de fier
observaţi în zona toracelui, în dreapta, precum şi pe unii
din bulgării întorşi de plug deasupra mormântului
semnalează prezenţa altor obiecte, care nu s-au păstrat.
Amnarul are formă elipsoidală, cu capetele trase în afară,
înfăşurate concentric şi lipite între ele. Piesa este precar
conservată, acoperită pe întreaga suprafaţă cu oxizi de
fier, pe unele porţiuni observându-se amprente de
ţesătură, probabil provenite de la o pungă sau un alt
material textil. Dimensiuni amnar (nerestaurat): lungime
= 84 mm; lăţime = 45 mm; grosime = 11 mm; greutate =
40,3 g. Din prisma observațiilor rezultate în urma
tomografiei, lungimea şi lăţimea ar trebui să fie aproape
de dimensiunile reale, pe margini depunerea fiind ceva
mai subţire. Greutatea şi grosimea, în schimb, sunt uşor
exagerate, depunerea de oxizi fiind mai groasă pe margini.
C. Căldările de lut din tumulul de la Inotești – Movila
Inotești, comuna Colceag (jud. Prahova)
În anii 2016 și 2018 au fost recuperate, din arătură,
dintr-un tumul aflat pe raza localității Inotești (jud.
Prahova), fragmente ceramice provenind de la două
căldări realizate din lut12. Movila Inotești (T.16) are circa
3,00 m înălțime și 50 m diametru (Pl. 9/3); se află la 250 m
sud de calea ferată Ploiești–Mizil, la 470 m de DJ 101C, la
12

Frînculeasa et alii 2018, p. 84, nota 70; primele fragmente ceramice
din cele două vase au ajuns la muzeul din Ploiești, aduse de Virgil Niţu,
profesor în localitatea Gura Vadului (jud. Prahova). În anul 2018, în
urma unor verificări de suprafață realizate de A. Frînculeasa, au mai

limita dintre satele Inotești și Conduratu (coordonate
geografice: 44°59'03.74"N; 26°24'21.32"E) (Pl. 9/1–2).
Înțelegând importanța acestei descoperiri și perspectiva
distrugerii acestui complex, în anul 2018 (02.11.2018) am
realizat un sondaj arheologic în zona în care fuseseră
anterior recuperate de la suprafață fragmentele de
căldări. Sondajul a avut dimensiunile de 5,00 × 2,00 m,
orientat NE–SV, amplasat la 8,30 m SV de punctul
geodezic aflat în centrul movilei (Pl. 10/1–3). Au fost
descoperite resturi din cele două vase menționate,
identificate la -0,22 -0,23 m adâncime raportat la nivelul
actual de călcare de pe tumul, iar baza lor se afla la
-0,40 m. Orientate de la sud la nord de-a lungul sondajului,
erau dispuse la o distanță de 0,40 m unul de celălalt.
Ambele căldări erau deranjate/întoarse de plug, poziția lor
in situ fiind una aproximativă (Pl. 10/3; Pl. 11/1). În
apropierea vasului sudic (V.2) se aflau bucăți de lut ars
întoarse de plug. Alte cioburi au fost descoperite în
interiorul sondajului, dispersate de arătură, la -0,10 m
adâncime. Cele două vase au următoarele caracteristici:
Vasul 1 (Pl. 12/1–4) are forma unei căldări
tronconice, având partea superioară înaltă, cu pereții
înclinați spre interior, iar partea inferioară terminată întrun fund albiat, ușor convex. Este lucrat la mână din pastă
gălbui-roșiatică, suprafața exterioară fiind relativ
poroasă/nisipoasă. Deasupra diametrului maxim, care
reprezintă îmbinarea fundului cu pereţii, avea incizat un
registru de ghirlande13, combinat cu o canelură orizontală.
Deasupra acestui decor erau dispuse alte trei caneluri
orizontale (Pl. 13/4). Buza era îngroșată și partea
superioară orizontală avea amenajate suprafețe (lărgită,
devenea buză în forma literei T) pentru realizarea celor
două grupe de perforații verticale de prindere a torții
mobile, dispuse opus una de alta. Pe fund apare incizat în
pasta moale un semn, respectiv un V intersectat în partea
superioară de o altă incizie orizontală, descriind astfel un
triunghi (Pl. 12/2; Pl. 13/6). Dimensiuni vas: H = 18,5 cm,
diam. gură = 28 cm.
Vasul 2 (Pl. 12/5–6) are forma unei căldări
tronconice, având partea superioară înaltă, cu pereții
înclinați spre interior, iar partea inferioară terminată întrun fund albiat, ușor convex. Vasul este modelat la mână
din pastă nisipoasă, având culoarea roșiatică. Buza era
îngroșată și partea superioară orizontală avea amenajate
suprafețe (lărgită, devenea buză în forma literei T) pentru
realizarea celor două grupe de perforații verticale de
prindere a torții mobile, dispuse opus una de alta. Pe corp
prezintă un decor striat, cu incizii relativ largi dispuse
orizontal, la distanțe inegale (Pl. 13/5). Două rânduri de
incizii subțiri, dispuse paralel, apar sub marginea buzei, la
interiorul vasului. Pe fund apare incizat în pasta moale un
fost descoperite în arătură alte fragmente ceramice, toate dispuse în
sfertul de SV al tumulului, în partea superioară a acestuia.
13 Acest decor pare să imite un proces tehnologic, acela de ștemuire în
vederea îmbinării bucăților de metal (Ioniță 2005, p. 70); vezi și o
căldare de lut de la Dinogeția-Garvăn (Diaconu 1956, fig. 2/1).

Turanici la Dunărea Inferioară – Complexe cercetate recent în nordul Munteniei

semn, respectiv un V intersectat în partea superioară de o
altă incizie orizontală, descriind astfel un triunghi (Pl. 12/5;
Pl. 13/7). Dimensiuni vas: H = 16,5 cm, diam. gură = 23 cm.

DATE PALEOANTROPOLOGICE
Etapele studiului paleoantropologic au fost
următoarele: sortarea anatomică şi stabilirea lateralităţii
oaselor, aprecierea stării de conservare şi a gradului de
reprezentare14, observarea modificărilor tafonomice15,
estimarea vârstei biologice şi determinarea sexului16,
analiza biometrică, conformativă şi morfoscopică şi
încadrarea în categorii conform scărilor dimorfice,
estimarea staturii scheletice, aprecierea tipului
antropologic, identificarea traumatismelor, trăsăturilor
epigenetice, anomaliilor şi patologiilor dentare şi osoase17
şi indicatorilor ocupaţionali18.
Târgşoru Nou, mormântul 1
Scheletul este bine reprezentat, pentru analiză fiind
disponibile circa 80% din componente. Menţionăm o serie
de distrugeri cauzate postmortem (recent) în regiunea
coastelor, vertebrelor şi extremităţilor membrelor
superioare şi inferioare. Starea de conservare a
elementelor scheletice analizate este foarte bună.
Osemintele provin de la un individ de sex masculin de circa
40–50 ani (adult de vârstă mijlocie sau maturus II).
Caracteristici
biomorfometrice
craniene
şi
postcraniene (Anexe 1 şi 2): neurocraniu de formă ovoidă
(privit din plan vertical), lung, moderat de larg, scund (Pl.
14/1–4); indice cefalic dolico-mezocran; frunte largă,
moderat înclinată, cu eminenţe atenuate, eurimetopă,
ovală, de tip intermediar (Pl. 14/1–2); occipital moderat
de larg, scund, proeminent în segmentul suprainiac (Pl.
14/3–4); fosă canină şi rădăcină nazală superficiale; nas
foarte înalt şi foarte îngust, leptorin; orbite foarte înalte,
hipsiconci (Pl. 14/1); zigomatice înalte, dispuse în acelaşi
plan cu frontalul; profilare facială orizontală slabă; boltă
palatină cu adâncime mică (Pl. 14/6); proces mastoid
voluminos; mandibulă robustă, cu simfiză piramidală
moderată, ram vertical scurt şi larg, corp scund şi moderat
de gros (Pl. 14/5); relief cranian moderat; osatură
postcraniană gracilă; humerusuri platibrahice; femure
hiperplatimere, fără pilastrie; tibii plati-mezocneme;
statură scheletică cuprinsă între 158 cm (categoria
masculină mică) şi 163 cm (categoria masculină mijlocie);
amestec de trăsături tipologice est-europoide şi
mongoloide (Pl. 14/1–5).
14

Buikstra, Ubelaker 1994, p. 5–8.
Buikstra, Ubelaker 1994, p. 95–106.
16 Ubelaker 1979, p. 72–80, 93–114; Buikstra, Ubelaker 1994, p. 15–46.
15
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Trăsături epigenetice craniene şi dentare: incisivi
superiori centrali şi laterali de tip „lopăţică” (Pl. 14/6);
depresiune pre-lambdică, extinsă pe ambele parietale, în
proximitatea foramen parietale.
Procese patologice dentare: stare de sănătate
dentară bună; strat moderat de tartru supragingival
prezent pe feţele vestibulare ale coroanelor (Pl. 14/9);
retracţie alveolară moderată spre avansată (Pl. 14/9);
uzură avansată de tip atriţie (fiziologică) la nivelul
coroanelor masticatoare şi de tip abrazie (ocupaţională,
culturală) la nivelul celor frontale (Pl. 14/6–7); hipoplazie
liniară a smalţului, exprimată discret pe incisivii superiori
laterali şi accentuat pe caninii superiori (câte un singur
defect liniar) (Pl. 14/9), produsă în intervalul de vârstă
1,5–2,5 ani (în perioada înţărcării).
Traumatisme
dentare:
unul
pe
coroana
premolarului secundar inferior (Pl. 14/7) şi altul pe cea a
molarului primar superior (Pl. 14/8) (dinţi care iau contact
prin ocluzie), ambele produse perimortem (nu prezintă
urme de modificări posttraumatice).
Procese patologice osoase: hiperostoză porotică pe
oasele neurocraniului, activă în momentul decesului;
hipertrofiere accentuată a stratului diplöe – rezultat al
hiperostozei porotice; slabe modificări/reacţii periosteale
la nivelul diafizele tibiilor; hernie intervertebrală
incipientă la nivelul segmentului vertebral T8–T12–L1
(Pl. 14/10); osteofite moderate pe falangele palmare.
Indicatori
ocupaţionali:
inserţii
musculare
accentuate pe occipital (m. semispinalis capitis, obliquus
capitis superior, sternocleidomastoideus), femure (m.
gluteus maximus, gluteus medius, quadratus femoris,
biceps femoris) şi humerusuri (m. deltoideus,
coracobrachialis, latissimus dorsi, pectoralis major);
numeroşi indicatori ai activităţilor ecvestre, cum ar fi placa
femurală (Pl. 14/11), creasta şi fosa subtrohanteriene,
trohanterul suplimentar (de mari dimensiuni),
acetabulum-ul ovalizat şi cutele acetabulare; faţete
suplimentare pe articulaţiile tibio-talare.
Observaţii tafonomice: urme de oxidare pe epifizele
proximale ale radiusului şi cubitusului de pe partea
dreaptă (articulaţia cotului drept) (Pl. 14/12); deformări
postmortem ale formei neurocraniului.
Lunca, mormântul 1
Scheletul este parţial reprezentat. Din segmentul
cefalic sunt prezente doar mandibula (cu lipsuri în
regiunea ramului de pe partea stângă), parte din maxilarul
superior stâng (regiunea nazală), occipitalul, parietalul şi
temporalul de pe partea dreaptă. Din segmentul
postcefalic menţionăm prezenţa vertebrelor (unele arcuri
sunt rupte de la corpuri), coxalelor, sacrumului (doar
17

Aufderheide, Rodriguez-Martin 1998; Ortner 2003; Mann, Hunt 2005;
Waldron 2009; Barnes 1994; Mann et alii 2016.
18 Pálfi, Dutour 1996; Molleson 2007; Myszka, Piontek 2012.
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primele două segmente), mezosternului, manubriului,
claviculelor, scapulelor, humerusurilor (la stângul – doar
capul), radiusurilor, cubitusurilor, femurului drept şi unor
oase palmare şi plantare. Starea de conservare a
elementelor scheletice analizate este bună. Osemintele
provin de la un individ de sex masculin de circa 25–30 ani
(adult tânăr sau adultus).
Caracteristici
biomorfometrice
craniene
şi
postcraniene (Anexe 1 şi 2): occipital foarte larg, scund,
moderat de bombat (Pl. 15/2); proces mastoid foarte
voluminos (Pl. 15/3); mandibulă gracilă, cu simfiză
piramidală proeminentă, ram vertical scurt şi foarte larg,
corp foarte înalt şi gros (Pl. 15/4); relief cranian dezvoltat;
osatură postcraniană robustă; humerusuri euribrahice;
femure hiperplatimere, fără pilastrie; statură scheletică
cuprinsă între 174 şi 178 cm (categoria masculină mare);
amestec de trăsături tipologice mongoloide (după
trăsăturile epigenetice) şi est-europoide (după
caracteristicile mandibulei).
Trăsături epigenetice dentare şi craniene: molari
primari inferiori pentacuspidali; extensie de smalţ pe toţi
molarii inferiori, inclusiv pe cei terţiari (Pl. 15/7);
protostilid pe molarii primari inferiori (Pl. 15/5); tubercul
mezio-vestibular suplimentar pe molarul terţiar de pe
partea dreaptă (Pl. 15/5); torus mandibularis discret
(Pl. 15/6); osicul interparietal /sagital de mici dimensiuni
în porţiunea sagitală S4 (Pl. 15/1).
Procese patologice dentare: stare de sănătate
dentară foarte bună; strat consistent de tartru
supragingival prezent pe toate coroanele dentare, în
special pe feţele linguale (Pl. 15/6); uzură slabă de tip
atriţie (fiziologică) la nivelul coroanelor dentare (Pl. 15/5).
Anomalii osoase: anomalie de osificare la nivelul
mezosternului (linie de osificare absentă între stenebrele
I şi II) (Pl. 15/8).
Procese patologice osoase: început de coroziune
(osteoartrită) pe latura cefalică a corpului unei vertebre
cervicale (Pl. 15/10).
Indicatori ocupaţionali: asimetrie la nivelul
suprafeţelor de articulaţie manubrio-claviculare (Pl. 15/9),
humero-ulnare şi radio-ulnare (cele de pe partea stângă
sunt de dimensiuni mai mari); deformare a capătului
sternal al claviculei de pe partea stângă (Pl. 15/9); inserţii
musculare accentuate pe clavicule (m. trapezius,
subclavius,
deltoideus,
pectoralis
major,
sternocleidomastoideus, sternohyoid), femure (m. gluteus
maximus, gluteus medius, quadratus femoris, biceps
femoris) (Pl. 15/12) şi humerusuri (m. deltoideus,
coracobrachialis, latissimus dorsi, pectoralis major); câţiva
indicatori ai activităţilor ecvestre, cum ar fi placa femurală
19
20

Schmid 1972.
Preluate din Udrescu et alii 1999.

(Pl. 15/11), creasta şi fosa subtrohanteriene şi trohanterul
suplimentar; faţete suplimentare de articulaţie pe latura
dorsală a metacarpianului I de pe partea stângă.

DATE ARHEOZOOLOGICE
Târgşoru Nou, mormântul 1
Au fost identificate două categorii de resturi
faunistice: un schelet incomplet de cal (Equus caballus),
precum și un număr redus de oase de animale aflate inițial
în complexul Cernavoda II, antrenate ulterior în manta și
mormântul turanic. Scheletul de cal este reprezentat de
extremitățile sale (extremitatea cefalică și extremitățile
celor patru membre), elementele identificate fiind
reprezentate în tabelul 1 și figura 1. Oasele de cal
recuperate sunt relativ bine conservate, exceptând
fragmentările recente înregistrate mai ales la nivelul
craniului. Nu au fost identificate semne de intervenție
antropică, precum cele de tranșare sau ardere, și nici
patologii.
Pe baza dentiției, păstrată complet, a fost estimată
atât vârsta, cât și sexul. În cadrul dentiției, doar dinții
incisivi laterali Id3 sunt în forma deciduală (de lapte),
restul dinților sunt definitivi; de asemenea, dinții canini
sunt abia erupți, neuzați și cu rădăcina încă larg deschisă.
Considerând aspectul foarte uzat al dinților deciduali Id3,
care urmau să fie curând înlocuiți, putem estima o vârstă
tânără de circa 4–5 ani19. Prezența dintelui canin indică un
exemplar mascul.
Estimarea taliei la greabăn a fost realizată pe baza
dimensiunilor metacarpienelor III și a metatarsienelor III
(Fig. 2), cu ajutorul indicilor lui Kiesewalter. A fost calculată
talia separat pentru fiecare din cele patru oase lungi
menționate, după care a fost obținută o medie cu o valoare
de 143,13 cm. De asemenea, au fost calculaţi indicii diafizari
de gracilitate pentru aceleași oase lungi, raportându-se
valorile lor la scările lui Brauner20: atât metacarpienele III,
cât și metatarsienele III se încadrează în categoriile subțiri
(14,1, respectiv 11,1). Prin urmare, exemplarul de cal ar
putea fi considerat unul de elită, având o înălțime la
greabăn relativ mare și extremități gracile.
Lunca, mormântul 1
A fost identificat doar un fragment de maxilar cu un
canin aparținând speciei Equus caballus (cal). Prezența și
morfologia dintelui canin indică un exemplar mascul cu
vârsta de peste 5 ani21.
21

Estimare conform cu Schmid 1972.
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Element anatomic

Craniu

Carpian
Astragal
Tarsian
Metacarp III
Metatars III
Metapod rudimentar
Falanga I
Falanga II
Falanga III
Os sesamoid

Fragmentare
Fragment temporal
Fragment occipital
Fragment frontal
Fragment hioid
Maxilar + dentiție completă
Mandibulă + dentiția completă
Întreg
Întreg
Întreg
Întreg
Întreg
Întreg
Întreagă
Întreagă
Întreagă
Întreg

Număr
1
1
1
2
2
2
6
1
2
2
2
6
3
3
4
3

Lateralitate
Stânga+dreapta
Stânga+dreapta
Stânga+dreapta
Stânga
Stânga+dreapta
Stânga+dreapta
Stânga+dreapta
Stânga+dreapta
Stânga+dreapta
Stânga+dreapta
Stânga+dreapta
-

Tabel 1. Târgșoru Nou: elementele identificate din scheletul de cal / Târgșoru Nou: the identified bones of the horse skeleton.

Figura 2. Diagrama resturilor scheletice de cal identificate (marcate în roşu) / Diagram of the identified horse skeletal remains (marked in red).

INVESTIGAȚII FIZICO-CHIMICE
ASUPRA PIESELOR DIN METAL
Investigațiile asupra pieselor din metal descoperite
în mormintele de la Târgșoru Nou și Lunca au fost realizate
la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”. În cazul
pandantivului-clopoțel de la Târgșoru Nou au fost
realizate
analiza
compozițională
(determinarea
elementelor chimice ale aliajului din care a fost făcută
piesa), radiografia și tomografia (pentru vizualizarea
biluței din interior, observații pentru alte detalii privind
modul de manufacturare a obiectului). Pentru amnarul de
la Lunca a fost realizată o tomografie, investigație
necesară pentru a putea observa piesa dincolo de
imaginea oferită de oxidarea excesivă a acesteia, pentru a
putea identifica tipologia/forma reală a acestuia.
Analizele
compoziționale
realizate
asupra
clopoțelului descoperit în M.1 de la Târgșoru Nou au fost

făcute cu spectrometrul portabil Tracer 5i produs de
Bruker Instruments, al cărui principiu de funcționare se
bazează pe metoda Fluorescenței de Raze X și dispersie în
energie (EDXRF) cu viteză de analiză și sensibilitate
ridicate. Analiza spectrometrică a compoziției chimice
elementale a probelor este calculată pentru elementele
începând cu magneziu (Mg) până la uraniu (U).
Spectrometrul are ca sursă de excitație un tub de raze X
cu anod de Rh instalat în spatele ferestrei de beriliu,
tensiunea utilizată la analiza acestor probe este de 40 kV
și intensitatea curentului 4,5 microA. Adâncimea analizată
este de zeci de microni în funcție de compoziția probei.
Prezintă un sistem de detecție a radiațiilor X de
fluorescență, cu senzor de detecție și control al radiației
împrăștiate, cu preamplificator și circuite electronice
analoge. Este utilizat un software de achiziție și analiză
spectrometrică multicanal digitală, tip Bruker.
Obiectul prezintă pe întreaga suprafață un strat
de coroziune, analizele prin metoda XRF având ca scop
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Compoziţie
Zona analizată

1
2

3
4

Clopoțel zona curățată lângă agățătoare
Clopoțel zona cu coroziune (necurățată)
parte cu decor
Clopoțel - zona cu coroziune
(necurățată) parte cu
decor/petală
Clopoțel zonă cu depunere

Cu%

Sn%

Pb%

As%

Sb%

Ag%

Ni%

Fe%

Zn%

Alte
elemente

49,4

9,29

39,57

N.D

0,3

0,86

0,08

0,17

0,3

Mn 0,02%

20,03

24,22

50,5

N.D

0,68

1,69

0,12

0,58

0,75

P 1,44%

16,44

26,18

51,63

N.D

1,23

1,69

0,12

0,7

0,48

-

2,08

2,84

93,52

N.D

N.D

0,14

N.D

1,33

N.D

Ti 0,08%

Tabel 2. Analiza compozițională a clopoțelului-pandantiv descoperit la Târgșoru Nou (N.D. = nedeterminat) / Compositional analysis of the bellpendant discovered in Târgșoru Nou (N.D. = undetermined).

identificarea tipului de aliaj folosit pentru realizarea piesei
(elementele majore Cu, Sn, Pb și minore As, Sb, Ag, Ni, Fe,
Zn din aliaj). S-au analizat atât zone ale artefactului care
erau lipsite de coroziune, zone unde coroziunea a fost
îndepărtată mecanic pentru a descoperi metalul proaspăt,
cât și zonele care prezentau diferite tipuri de coroziune.
Analizele au fost făcute în aer, fără filtru, folosindu-se
software-ul incorporat Alloy 2, durata fiecărei măsurători
fiind de 40 secunde, dimensiunea petei focale de 3 mm,
artefactul fiind așezat deasupra ferestrei detectorului.
Radiografia și tomografii ale clopoțelului-pandantiv
de la Târgșoru Nou (M.1) și amnarului de la Lunca (M.1).
Piesele au fost analizate în cadrul Institutului Național de
Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară
„Horia Hulubei”, în Departamentul de Fizică Nucleară
Aplicată, folosind sistemul de tomografie computerizată
Nikon XTH225. Fiind echipat cu o sursă de raze X de tip
microfocus, împreună cu un detector Varian 2520 de tip
flat-panel, precum și un sistem precis de poziționare pe
cinci axe, dispozitivul permite inspectarea obiectelor de
volum relativ mari, cu rezoluție ridicată a imaginilor și o
reconstrucție ultrarapidă. Toate aceste caracteristici
permit astfel vizualizarea cât mai clară a detaliilor
interioare, furnizând informații esențiale despre modul de
manufacturare a obiectelor.
Tomografia computerizată presupune doi pași,
respectiv achiziția datelor și reconstrucție în imagine 3D a
obiectului. Obiectele au fost scanate folosind următorii
parametri: tensiune 200 kV la o intensitate a curentului de
60 μA, utilizând un filtru de cupru plus aluminiu cu grosimea
de 1 mm. Pentru fiecare obiect au fost achiziționate 360 de
proiecții cu 8 cadre/proiecție. După scanare, datele sunt
introduse într-un program performant de vizualizare și
analiză numit Volume Graphics VGStudio 3.0 care
furnizează reconstrucția tridimensională a obiectului, dar și
secțiuni 2D. În programul VGStudio există mai multe tipuri
de rendering (rendering = redarea sau sinteza imaginii este
procesul automat de generare a unei imagini fotorealiste
sau non-fotorealiste dintr-un model 2D sau 3D cu ajutorul
22

Despre metodologie, vezi Sava et alii 2019.

unor programe computerizate). Există mai mulți algoritmi
de generare/rendering a imaginii în VGStudio, iar fiecare se
concentrează pe o anumită caracteristică. În cazul
obiectelor arheologice folosim doar două metode de
rendering: hardware rendering și isosurface rendering,
prima este cea mai puternică, se concentrează pe toate
detaliile volumului 3D întreg, în timp ce a doua metodă se
axează mai mult pe suprafața obiectelor. Altă diferență ar fi
faptul că prima folosește placa video, în timp ce restul
utilizează procesorul calculatorului, iar acest lucru oferă cea
mai bună performanță de redare a imaginii.
Prin radiografie și tomografie am putut vizualiza
obiectul din interiorul clopoțelului (biluța), inclusiv forma
acesteia, care din prisma semnalului are o consistență
asemănătoare cu a piesei, fiind probabil realizată din
același material (Pl. 4/4). De asemenea, am obținut
informații privind modul de realizare a piesei, de atașare a
tortiței (Pl. 5/1), detalii legate de depunerea de pe
suprafața clopoțelului (Pl. 4/3). În ce privește amnarul de
la Lunca, a putut fi precizată forma acestuia înainte de
curățarea de resturile grosiere provenind de la oxidare,
acțiune ce va duce la distrugerea parțială a artefactului,
tomografia contribuind la stabilirea tipologiei acestei
piese (Pl. 8/4).

DATĂRI ABSOLUTE
Au fost realizate două date 14C-AMS pentru
complexul M.1 de la Târgșoru Nou (Tab. 3). Au fost
prelevate probe de os provenind din scheletul uman
(femur) și cel de cal (metapod). Analizele au fost realizate
la Departamentul Acceleratoare Tandem – Laborator
RoAMS din cadrul Institutului Naţional de CercetareDezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia
Hulubei”22. Rezultatul, în cazul probei pe os uman, este de
992±22 BP/993–1154 cal BC (sigma 2, 95,4%), iar pentru
cea prelevată din os de mamifer este de 927±32 BP/1032–
1206 cal BC (sigma 2, 95,4%) (Tabel 3).
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ID
laborator

Context

RoAMS
1672.105
RoAMS
1673.105

Târgșoru Nou,
M.1
Târgșoru Nou,
M.1

Probă

Dată
în ani BP

Ani calibrați,
Sigma 1
68,2%

Ani calibrați,
Sigma 2
95,4%

Valoare
medie

Os uman

992±22

997–1147

993–1154

1071

927±32

1045–1162

1032–1206

1109

Os cal

Tabel 3. Târgșoru Nou: mormântul 1, date 14C-AMS / Târgșoru Nou: grave 1, 14C-AMS date.

Înmormântările cu resturi osoase de cai sunt bine
reprezentate în mediul turanic, un număr de 116
complexe fiind inventariate în spațiul cuprins între Nistru
– exteriorul arcului carpatic – și Dunărea de Jos, în secolele
X–XIII23. În zona Prahova-Buzău sunt cunoscute câteva
descoperiri de morminte/complexe, în care apar oase
umane și/sau resturi osoase de cabaline, asociate cu piese
din metal/fier (zăbală cal, vârfuri de săgeți, amnar, verigi).
Toate au fost identificate în tumuli preistorici reutilizați. În
anul 2011 au fost descoperite două morminte turanice în
tumuli cercetați în localitățile Păulești și Strejnicu, județul
Prahova. În ambele situri au fost găsite resturi scheletice
de cai, alături de piese din fier specifice, respectiv zăbale,
vârfuri de săgeți și verigi. Dacă la Păulești a fost descoperit
un schelet uman așezat dorsal-întins, lângă care se aflau
depuse oase de cal și piese de inventar din categoria celor
menționate, în tumulul de la Strejnicu au fost identificate
numai oase de cal și piese din fier asemănătoare cu cele
din complexul amintit anterior24. Cel mai probabil
complexul de la Strejnicu este un cenotaf25.
Din județul Buzău menționăm M.11 din localitatea
Ulmeni – Movila lui Reteșan în care apar asociate un
schelet uman și resturi osoase de cal, la care se adaugă
piese din fier (zăbală, cuțit, cataramă, amnar, vârf de
săgeată), silex (lamă) și lut (fusaiolă). În lipsa scheletului
uman, dar luând în considerare prezența unui craniu de
cal cu zăbală de fier, M.8 a fost considerat un cenotaf26. În
M.4, care era un inhumat orientat VNV–ESE, era depus un
vas roșu-cărămiziu lucrat la roată, decorat pe umăr și corp
cu striuri orizontale. M.9, care era un inhumat orientat
V–E, cu inventar format dintr-o mărgică și un obiect de

fier, a fost atribuit unui creștin din secolele X–XI27. Tot în
Buzău, în localitățile Ziduri și Știubei, au fost identificate
două morminte distruse, care conţineau material
osteologic uman, oase de cal și piese din metal28. De la
Sudiți – Crucea lui Ștefan provine M.4, în care a fost
descoperit un pandantiv globular bivalv/nasture din bronz
specific perioadei analizate29. Din apropierea arealului
discutat, amintim și mormintele din tumulul de la
Adâncata, în care M.7 conţinea printre alte piese și două
pandantive-clopoțel30.
Pandantivul-clopoțel de la Târgșoru Nou – acest tip
de podoabă are o circulație pe un areal întins, fiind
prezent în morminte turanice din secolele X–XII şi nu
numai31. În spațiul cuprins între Nistru, Carpați și Dunărea
Inferioară sunt cunoscute 38 de exemplare realizate din
bronz, dispuse în 19 morminte (Adâncata M.7 – două
exemplare; Bârlad – Parc – cinci exemplare; Bădragii
Vechi/Noi T.10/M.5; Červonoarmejskoe T.1/M.1; Chirileni
T.1/M.6 – trei exemplare; Divizija II T.5/M.5; Grădiştea
M.11b – trei ex; Gura Bîcului T.1/M.1 – trei exemplare;
Kalančiak T.1/M.2 – două exemplare; Limanskoe T.1/M.1
– două exemplare; Olăneşti T.2/M.11 – trei exemplare;
Pomazany T.3/M.2; Šyroke T.5/M.10 – trei exemplare;
Tudora T.1/M.9 – trei exemplare; Ursoaia T.2/M.7;
Utkonosovka T.2/M.1; Vadul lui Isac T.1/M.5; Zîrneşti M.7,
M.2)32. La acestea se adaugă piesa de la Târgşoru Nou,
rezultând astfel 39 de clopoței repartizaţi în 20 de
morminte, din care numai trei păstrează biluța din interior
(Adâncata M.7, Ursoaia T.2/M/7, precum şi cea amintită
mai sus)33. Le găsim și în situri precum cele de la Dinogeția
sau Păcuiul lui Soare34. Au forma aproximativ globulară
(eventual aspect piriform), la partea inferioară fiind tăiați
în cruce şi decoraţi prin incizie cu linii paralele. Piesa de la
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Ioniţă 2019, p. 129–130, cu bibliografia aferentă; Ioniță 2013, p. 116,
unde erau înregistrate doar 112 morminte conform stadiului
cercetărilor de atunci.
24
Frînculeasa et alii 2012, p. 141–142, pl. 9–10.
25
Ioniță 2013, p. 146. În apropierea oaselor de cal se aflau câteva oase
umane pe care le-am atribuit unei înmormântări preistorice (M.2).
Proba prelevată din acest schelet și trimisă la Bristol (UK) (ID BRAMS3585) pentru o analiză 14C-AMS nu a păstrat suficient colagen pentru a
putea obține o dată validă care să confirme/infirme prezența unui
cenotaf.

Constantinescu 1994, p. 165–166.
Constantinescu 1999, p. 260.
28 Constantinescu 1994, p. 168–169.
29
Frînculeasa 2011, fig. 3/5; Frînculeasa et alii 2017b, p. 45, nota 54.
30
Simion et alii 2004, p. 98, fig. 5/6–7.
31
Spinei 1985, p. 111, 113–114, 118, 121; Ioniță 2005, p. 85.
32 Ioniță 2018, p. 134; Ioniţă 2019, p. 138–139, 175, pl. 7/III.
33 Simion et alii 2004, p. 98; Čebotarenko et alii 1989, p. 124, fig. 51/3–4.
34 Barnea 1967, p. 278; Diaconu, Vîlceanu 1972, p. 139.
27
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Târgșoru Nou are analogii, inclusiv în ce privește decorul,
cu cele două din M.7 de la Adâncata (jud. Ialomița), din
care, așa cum am menționat, una păstrează și biluța din
interior35.
Amnarul de la Lunca are formă elipsoidală, cu
capetele trase în afară, înfăşurate concentric şi lipite între
ele. Conform clasificării întocmite de către A. Ioniţă36,
exemplarul de la Lunca se încadrează tipului Ia, aflându-şi
bune analogii în descoperirile de la Tangâru37, Vităneşti
T.II/M.238, eventual Vitănești T.I/M139. Pe unele porţiuni ale
piesei se observă amprente de ţesătură, provenite de la un
material textil, probabil o pungă în care se afla amnarul, sau
de la îmbrăcămintea individului inhumat (Pl. 8/2–3). Cazuri
excepţionale în care au putut fi recuperate fragmente
textile din astfel de complexe sunt menţionate la
Lişcoteanca – Movila Olarului (M.9)40 sau Vităneşti
T.II/M.241.
Căldările de la Inotești – astfel de vase analizate într-o
serie de studii de caz sau de sinteză sunt cunoscute pe
mare parte din teritoriul României42, dar sunt relativ rare
în sudul României, lipsind din Oltenia43. Cu o singură
excepție aflată la est de Prut (Cîrnățeni)44, căldările sunt
descoperite în așezări. Exemplarele de la Inotești
reprezintă pentru nordul Dunării de Jos primele
descoperiri în tumuli.
Astfel de vase binecunoscute la începutul mileniului
al II-lea d.Hr. au fost descoperite şi în arealul abordat în
acest studiu. Amintim cercetările din situl de la Târgşoru
Vechi din care provin vase asemănătoare unor căldări,
elementul comun fiind urechile interioare. Ele au formă
tronconică, fundul drept, pereții drepți, cu torți interioare
cu o singură perforație, decorate cu striuri orizontale sau
în val. Se aflau în interiorul unei locuințe adâncite45.
Aceste vase cu urechi interioare sunt considerate ușor mai
timpurii decât căldările apărute odată cu prezența la nord
de Dunăre a pecenegilor în secolul XI46.
O altă descoperire provine din localitatea Măneşti –
Movila Mare, sit arheologic aflat la 1,10 km est de un tumul
cercetat în satul Coada Izvorului, în care a fost descoperit

un mormânt turanic de inhumație, în care nu se aflau oase
de cal, ci doar un vârf de săgeată și o verigă, ambele din
fier47. Fragmentul de căldare a fost descoperit în anul 2017
în urma unor cercetări de suprafață48. Avea formă uşor
bitronconică, cu baza albiată care se îngroaşă spre centru.
Buza vasului este răsfrântă spre exterior, perforată vertical
pentru atașarea torții. Dimensiunile vasului reconstituit: H
= 20,2 cm; diametrul gurii la exteriorul buzei = 29 cm;
diametrul maxim = 28,5 cm) (Pl. 13/1). Căldarea este
modelată cu mâna, în pastă gălbuie, compactă, cu nisip fin
spre grosier. Sub buză, dispus pe orizontală, apare un decor
incizat vălurit, întrerupt. Imediat sub acest decor se observă
o canelură largă orizontală. O incizie subţire trasată
orizontal separă decorul vălurit de canelură. Corpul vasului
apare împărţit în registre realizate prin şănţuiri adâncite,
dispuse vertical şi orizontal, care se întâlnesc şi se întretaie.
În interiorul unei astfel de suprafeţe s-au păstrat două incizii
circulare realizate în pasta moale cu un instrument tubular
(diametrul = 0,7 cm). Cel mai probabil nu e un simplu decor,
ci s-a încercat să se redea imaginea tehnologică a unei alte
maniere de confecționare sau reparare a unui cazan din
bronz, respectiv marcarea niturilor și plăcilor de cupru din
care a fost făcută căldarea49. Linii verticale sunt prezente pe
piese descoperite la Păcuiul lui Soare50 sau Răducăneni51.
Din județul Buzău menționăm un fragment de
căldare din situl de la Gherăseni – Grindul Cremenea52 (Fig.
3/1; Pl. 13/2). De asemenea, de la nord de Edificiul cu
hypocaust cercetat în localitatea Pietroasele provine un
fragment de căldare de lut descoperit în anul 2010 (STN,
carou 5, -0,90 m)53 (Fig. 3/2; Pl. 13/3).
Amintim și cazanul confecționat din cupru descoperit
întâmplător în localitatea Plopu (jud. Prahova). În
interiorul cazanului se aflau mai multe obiecte de fier,
între care un topor, mai multe piese provenind de la
armăturile unui car şi 11 monede bizantine54. Căldările de
lut sunt considerate imitații ale celor din metal, situație
determinată de lipsa accesului la materia primă într-un
context istoric specific55.

35

46

36 Ioniţă 2005,

47

Simion et alii 2004, p. 98, fig. 5/6–7.
p. 99, 190, 192, fig. 18/20, 20/12; Ioniţă 2019, p. 139–140,
176, pl. 8/Ia.
37 Berciu 1959, p. 152, fig. 10/1.
38 Leahu, Trohani 1978, p. 533, fig. 2/5.
39
Leahu, Trohani 1978, p. 530, fig. 2/5 (conform descrierii şi nu din
desenul publicat).
40
Harţuche, Anastasiu 1980, p. 269, fig. 5/9.
41 Leahu, Trohani 1978, p. 533–534, fig. 4; 1979, p. 134.
42
Diaconu 1956; 1958; 1994; Teodor 1963; Comșa 1967; Baraschi 1974;
Păunescu 1976; Lukács 1984; Spinei 1985, p. 131; Szekely 1986; Ioniță
1998; Ioniţă 2005, p. 70–73; Ioniţă 2009, p. 32–33; Oța 2004, p. 502;
Oţa 2007; Crișan 2012; Urduzia 2015; Craiovan 2017.
43 Lukács 1984, p. 321, fig. 1; Ioniță 1998, p. 309.
44 Ioniță 2005, p. 73.
45 Păunescu 1975, p. 233, fig. 5; Păunescu 1976, p. 305, fig. 1–2.

Păunescu 1976, p. 308; Ioniță 2005, p. 71.
Frînculeasa et alii 2018, p. 83.
48 Frînculeasa et alii 2018, p. 83, nota 67.
49 Ioniță 2005, p. 72.
50 Baraschi 1974, p. 467, fig. 6/2.
51
Teodor 1963.
52 Garvăn et alii 2018, p. 281, pl. XV/9
53
Constantinescu et alii 2010, p. 171, fig. 19/2.
54 Ioniţă, Ciupercă 2003. Într-un film fotografic din arhiva arheolog Victor
Teodorescu (MJIAP) se observă, la interior, pe fundul cazanului urmele
pieselor, inclusiv ale unor monede. Imaginile confirmă că piesele erau
depuse în cazan (Fig. 4/2–4), așa cum de altfel autorii studiului
menționează. Conform imaginilor de pe film (inclusiv cele cu interiorul
cazanului), probabil depozitul conținea și alte piese în afara celor
publicate de autorii menționați mai sus.
55 Ioniță 2005, p. 73.
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Așa cum au fost realizate clasificările acestui tip de
vas de diverși autori56, căldările din arealul discutat se
încadrează în tipul I, caracterizat prin forma tronconică cu
partea inferioară convexă. Semnele incizate prezente pe
fundul celor două vase de la Inotești cunosc analogii în
situl de la Dridu – La Metereze57, sit aflat la circa 32 km
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sud. Nu ar trebui exclusă posibilitatea producerii în același
atelier, fiind eventual vehiculate de același grup uman.
Menționăm că în imediata apropiere a tumulului de la
Inotești am recuperat de la suprafață câteva fragmente
ceramice, care par să indice prezența unei așezări
contemporane cu cele două căldări.

Figura 3. Fragmente de căldări de lut descoperite la Gherăseni (1) și Pietroasele (2) / Fragments of clay cauldrons discovered in Gherăseni (1) and
Pietroasele (2).

Figura 4. Cazanul de la Plopu (1) cu detalii privind urmele de piese (2–4) (arhivă V. Teodorescu, MJIAP) / The metal cauldron from Plopu (1); details
inside the cauldron with traces left by the objects (2–4) (V. Teodorescu archive, MJIAP).

56

Cei mai mulți autori identifică două tipuri (tronconice și sferoidale)
(Lukács 1984, p. 320; Ioniță 1998, p. 310–311; Ioniţă 2005, p. 72–73;
Cursaru-Herlea 2011, p. 86), dar există și alți cercetători care

menționează tipul cilindric (Diaconu 1956, p. 421) sau cel bitronconic
(Teodor 1963, p. 197).
57 Ioniță 1998, p. 345, fig. 15/3, 14.
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CONCLUZII
Până recent, descoperirile funerare turanice tumulare
nu erau reprezentate în zona Prahova, fiind menționat doar
un mormânt plan descoperit la Cireșanu58. Pentru Buzău
aveam acces la un studiu publicat la începutul anilor ’90,
care valorifica descoperiri mai vechi59. Cercetările
arheologice constante din ultimii ani par să schimbe această
perspectivă (Pl. 16). La Păulești, cu scheletul uman erau
asociate oase de cal, iar la Strejnicu a fost descoperit un
cenotaf. Un mormânt de la Coada Izvorului cercetat în anul
2017 prezintă la rândul său elemente de ritual și inventar
specifice înmormântărilor turanice în tumuli (vârf de
săgeată și verigă din fier), dar lipsesc oasele de cal60. Prin
urmare, la Păulești, Strejnicu și Coada Izvorului, într-un
areal foarte restrâns, avem trei exemple diferite,

elementele comune fiind reprezentate de contextul
înmormântării – tumulul, respectiv două categorii de piese
din inventar – vârf de săgeată și verigă din fier. În inventarul
mormântului de la Târgșoru Nou există o piesă inedită în
acest areal, respectiv clopoțelul-pandantiv. Prezența
resturilor de oase de cal se înscrie în modelul de la Păulești
sau Strejnicu. Mormântul de la Lunca prezintă elemente de
inventar, rit şi ritual specifice complexelor funerare
turanice61, având analogii cu alte descoperiri de acest fel de
pe teritoriul Munteniei, atribuite populaţiilor pecenegocumane şi datate în general în primele două secole ale
mileniului II d.Hr62. Descoperirea de la Lunca se adaugă
altora din județul Buzău, precum cele de la Ulmeni, Ziduri,
Știubei63, Sudiți64, iar prin poziția sa geografică mormântul
poate fi legat și de complexele funerare cercetate în județul
Brăila în localitățile Râmnicelu și Lișcoteanca65.

Figura 5. Reprezentarea pachetului turanic în nordul Munteniei. 1. Păuleşti M.1; 2. Sinteză a artefactelor din diferite complexe atribuite turanicilor
(Păulești, Independența, Târgșoru Nou, Sudiți, Lunca, Plopu); 3. Cazanul de metal de la Plopu (sus); căldarea de lut de la Inoteşti (jos); 4. Independenţa
M.2 / Representation of the Turkic package in northern Muntenia: 1. Păuleşti Gr.1; 2. Overview of the Turkic nomads discoveries from: Păulești,
Independența, Târgșoru Nou, Sudiți, Lunca, Plopu; 3. Cauldron of metal from Plopu (up); clay cauldron from Inoteşti (down); 4. Independenţa Gr.2.

Din județul Prahova pot fi menționate și cele cinci
morminte plane de la Independența – Borosu, singurele
elemente de inventar fiind reprezentate de o cataramă de
tip „liră” de bronz din M.7 și piese din fier (cataramă și
verigi) prezente în M.266. Alte două morminte plane
provin de la Cireșanu, din care unul (M.1) avea ca inventar
un vârf de săgeată și o verigă din fier67. La aceste complexe

funerare mai putem aduce completări, care nu au
neapărată legătură cu turanicii, inclusiv menţionarea unor
monede datând din primul sfert al mileniului al II-lea
d.Hr.68, depozitul descoperit întâmplător în localitatea
Plopu69, eventual piese și complexele arheologice de la
Târgşoru Vechi70. Remarcăm și două morminte de
inhumație (M.2, M.9) cu poziție și „orientare creștină”

58

65

59

66

Ioniță 2004, p. 461; Ioniţă 2005, p. 123, 196, fig. 24/3.
Constantinescu 1994.
60
Frînculeasa et alii 2018, p. 83–84.
61
Ioniţă 2005, p. 57.
62 Sâmpetru 1973; Diaconu 1978, p. 14–21; Ioniţă 2005, p. 58–59;
Frînculeasa et alii 2012, p. 144–145; Frînculeasa et alii 2018, p. 83–84.
63 Constantinescu 1994.
64 Frînculeasa 2011, p. 254, 258–259; fig. 3/5.

Harţuche, Anastasiu 1980, p. 263–280.
Frînculeasa et alii 2014, p. 51–52, 84, 93, pl. 14/1–3, 23/1–7.
67
Teodorescu et alii 1993, p. 389, nota 2; Ioniță 2004, p. 461; Ioniţă 2005,
p. 123, 196, fig. 24/3; Frînculeasa et alii 2018, p. 83, fig. 2c.
68 Frînculeasa et alii 2012, p. 140.
69 Ioniţă, Ciupercă 2003.
70 Harhoiu 1972; Păunescu 1975; 1976.
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descoperite în movila II de la Ploiești – Triaj71. Înhumarea
în tumul în poziție dorsal-alungită cu orientare V–E sunt
elemente de ritual care ne apropie de complexele
funerare turanice. Și la Parepa sau Râfov există morminte
care ar putea fi legate de același fenomen72. Căldările din
lut de la Inotești, Mănești, Gherăseni, Pietroasele se
adaugă și ele unui context local integrat epocii și
evenimentelor petrecute la Dunărea Inferioară în primele
secole ale mileniului al II-lea d.Hr.
Pachetul ideal al înmormântării de călăreț turanic,
deja conturat de alți autori73, este reprezentat de
următoarele elemente de ritual și inventar: tumul,
înmormântare secundară, groapă rectangulară, defunct
așezat dorsal-întins cu brațele pe lângă corp, orientare vestest. La aceste repere se adaugă depunerea unor oase de cal
(segmente precum craniul și membrele inferioare),
inventarele precum zăbala, vârf de săgeată, cuțit, amnar,
cataramă, scări de şa, plăci de os, oase de oaie. Așa cum
arată descoperirile din nordul Munteniei, imaginea este
una complexă, înmormântările tumulare cu sau fără resturi
de cai, dar și plane fără oase de cai, apariția unor căldări din
lut (Fig. 5), existența probabilă a unor așezări, indică o
prezență consistentă și impactul culturii turanice în această
zonă, o anumită dinamică locală/regională, dar și un posibil
curs evolutiv al ritualului de înmormântare al acestei
populații din secolul al XI-lea până în secolul al XIII-lea.
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Planșa 1. Județul Prahova și comuna Ariceștii Rahtivani (baza hărții Bogdan Olariu) (1) cu amplasarea tumulilor cartați (2); Târgșoru Nou, plan de încadrare (3) cu poziționarea tumulului cercetat (2–3) /
Prahova County and Ariceștii Rahtivani locality (map base Bogdan Olariu) (1) with the location of the mapped mounds (2); Târgșoru Nou, framing plan (3) with the location of the investigated mound (2–3).
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Planșa 2. Tumulul de la Târgșoru Nou văzut de la sud (a), de sus (b) de la nord (c) (1); vedere aeriană din timpul cercetării (2) și planul general (3) (1.b. săgețile indică conturul sfertului nordic distrus al movilei)
/ The mound from Târgșoru Nou seen from the south (a), from above (b) from the north (c) (1); aerial view taken during excavation (2) and general plan (3) (1.b. the arrows indicate the destroyed northern
quarter of the mound).
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Planșa 3. Târgșoru Nou, mormântul turanic (M.1) (1–2) și clopoțelul-pandantiv in situ (3–4) / Târgșoru Nou, Turkic burial (Gr.1) (1–2) and the bell-pendant in situ (3–4).
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Planșa 4. Clopoțelul descoperit în M.1 de la Târgșoru Nou; redarea /sinteza imaginii în VGStudio (3) și tomografie (4) / The bell-pendant found in Gr.1
from Târgșoru Nou; image rendering/synthesis in VGStudio (3) and tomography (4).
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Planșa 5. Radiografie și modelare 3D ale clopoțelului-pandantiv de la Târgșoru Nou / Radiography and 3D modelling of the bell-pendant from Târgșoru
Nou.
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Planșa 6. 1. Extras din fila Strâmbu a Planurilor Directoare de Tragere – movilele aflate în apropierea satelor Bălteni şi Lunca (a – movila cercetată;
b – movile puternic aplatizate de arătură; c – movile parţial afectate de drumuri; d – movilă distrusă, neidentificată în teren); imagine Google Earth cu
zona tumulului (2); vedere dinspre sud asupra movilei de la Lunca înainte de cercetare (3) / 1. Extract from the Strâmbu map sheet of the Military
Shooting Plans – the mounds located near Bălteni and Lunca villages (a – investigated mound; b – mounds strongly affected by plough; c – mounds
partially affected by roads; d – destroyed mound, not identified in the field); Google Earth image with the mound area (2); view from the south of the
mound from Lunca before research (3).
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Planșa 7. Lunca, imagini din cursul cercetării mormântului (1) cu detalii ale scheletului distrus (2–3) / Lunca, images taken during the burial research
(1) with details of the destroyed skeleton (2–3).
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Planșa 8. Amnarul (1) descoperit în mormântul de la Lunca cu detalii ale țesăturii (2–3); radiografia amnarului (4) / The iron strike-a-lights (1)
discovered in the grave from Lunca with details of the textile (2–3); radiography of the iron strike-a-lights (4).
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Planșa 9. Județul Prahova și comuna Colceag (suport hartă Bogdan Olariu) (1), Colceag plan de încadrare cu amplasarea tumulilor și a altor situri
cartate, cerc (T.16) – poziționarea tumulului cercetat la Inotești în care au fost găsite căldările de lut (2), vedere dinspre sud asupra tumulului (3) /
Prahova County and Colceag locality (map base Bogdan Olariu) (1), Colceag, framing plan with the location of the mounds and other mapped
archaeological sites; circle (T.16) – the location of the investigated mound from Inotești in which the clay cauldrons were discovered (2), view from the
south of the mound (3).
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Planșa 10. Tumulul de la Inotești (1) cu detalii din timpul cercetării (1, 4) și imagini aeriene (2–3) / The mound from Inotești (1) with details of the
research (1, 4) and aerial images (2–3).
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Planșa 11. Complexul de la Inotești (1) și căldările de lut in situ (2–4) / The feature from Inotești (1) and the clay cauldrons in situ (2–4).
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Planșa 12. Fotografii ale căldărilor de lut descoperite la Inotești (1–6); semne incizate pe căldările de la Inotești (2, 5); detalii cu găurile pentru torți,
vasul 1 (3–4) / Photographies of the clay cauldrons discovered in Inotești (1–6); incised signs on the cauldrons from Inotești (2, 5); details with the holes
for handles, cauldron 1 (3–4).
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Planșa 13. Căldări de lut descoperite la Mănești (1), Gherăseni (2), Pietroasele (3); Inotești (4–7); semne incizate pe căldările de la Inotești (6-7) /
Cauldrons discovered in Mănești (1), Gherăseni (2), Pietroasele (3); Inotești (4–7); incised signs on the cauldrons from Inotești (6–7).
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Planșa 14. Segmente din scheletul descoperit în M.1 de la Târgșoru Nou / Parts of the skeleton discovered in Gr.1 from Târgșoru Nou.
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Planșa 15. Segmente din scheletul descoperit în mormântul de la Lunca / Parts of the skeleton discovered in the burial from Lunca.
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Planșa 16. Sudul României cu descoperirile atribuite populației turanice din nordul Munteniei: 1. Adâncata; 2. Cireșanu; 3. Coada Izvorului; 4. Dridu; 5. Gherăseni; 6. Independența; 7. Inotești; 8. Lișcoteanca;
9. Lunca; 10. Mănești; 11. Parepa; 12. Păulești; 13. Pietroasele; 14. Ploiești; 15. Plopu; 16. Râfov; 17. Râmnicelu; 18. Strejnicu; 19. Sudiți; 20. Știubei; 21. Târgșoru Nou; 22. Târgșoru Vechi; 23. Ulmeni; 24.
Ziduri / Map of Southern Romania on which there are marked the discoveries assigned to Turkic populations from northern Muntenia: 1. Adâncata; 2. Cireșanu; 3. Coada Izvorului; 4. Dridu; 5. Gherăseni; 6.
Independența; 7. Inotești; 8. Lișcoteanca; 9. Lunca; 10. Mănești; 11. Parepa; 12. Păulești; 13. Pietroasele; 14. Ploiești; 15. Plopu; 16. Râfov; 17. Râmnicelu; 18. Strejnicu; 19. Sudiți; 20. Știubei; 21. Târgșoru
Nou; 22. Târgșoru Vechi; 23. Ulmeni; 24. Ziduri.

228
Alin FRÎNCULEASA et alii

ABREVIERI / ABRÉVIATIONS / ABBREVIATIONS

AAC – Acta Archaeologica Carpatica, Kraków
ACMI – Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice, Bucureşti
ACSS – Ancient Civilisations from Scythia to Siberia, Leiden
ActaArch – Acta Archaeologica. København
ActaArchHung – Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae, Budapest
AJA – American Journal of Archaeology, Boston
Alba Regia – Alba Regia. Annales Musei Stephani regis, Székesferhérvár
Altertum – Das Altertum, Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin Sektion für Altertumswissenschaft Akademie
der Wissenschaften der DDR Zentralinstitut für Alte Geschichte und Archäologie, Berlin
Aluta – Aluta. Revista Muzeului Național Secuiesc Sfântu Gheorghe
AM – Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Athenische Abteilung, Berlin
AMI(T) – Archäologische Mitteilungen aus Iran (und Turan)
ANRW – Aufstieg und Niedergang der römischen Welt. Geschichte und Kultur Roms im Spiegel der neueren Forschung,
Berlin – New York, 1972–1998
Antaeus – Antaeus. Communicationes ex Instituto Archaeologico Academiae Scientiarum Hungaricae, Budapest
Antiquity – Antiquity. A Review of World Archaeology, Durham, UK
Anuarul MJIAP– Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova, Ploiești
AnUCraiova – Analele Universităţii din Craiova
AnUVT – Annales d'Université "Valahia" Târgoviște, Section d'Archéologie et d'Histoire
Apulum – Acta Musei Apulensis. Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
ARA – Annuaire Roumain d'Anthropologie
ArchBulg – Archaeologia Bulgarica, Sofia
ArchÉrt – Archaelogiai Értesítő. A Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat tudományos folyóirata, Budapest
ArchHist – Archeologia Historica, Brno
ArchKorr – Archäologisches Korrespondenzblatt, Mainz
ArchRozhledy – Archeologické Rozhledy, Praha
Area – Area, Royal Geographical Society, London
ArheologijaSofia – Arheologija. Organ na Archeologičeskija Institut i Muzej, Sofia
ArhMold – Arheologia Moldovei, Iași
ArhVestLjubljana – Arheološki vestnik. Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Ljubljana
ASC – Archeologica Slovaca Catalogi, Bratislava
AVANS – Archeologické Vyskumy a Nálezy na Slovensku, Nitra
BARIntSer – British Archaeological Reports. International Series, Oxford
BARSupSer – British Archaeological Reports. Supplementum Series, Oxford
BASOR – Bulletin of the American Schools of Oriental Research, University of Chicago
BCH – Bulletin de Correspondance Hellénique, Athènes-Paris
BiblIstrPont-SA - Biblioteca Istro-Pontică. Seria Arheologie. Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion”, Tulcea
BiblMemAnt – Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, Piatra-Neamţ
BiblMusNap – Bibliotheca Musei Napocensis, Cluj-Napoca
BiblMuzNaț-SCP – Biblioteca Muzeului Naţional – Seria Cercetări Pluridisciplinare, Bucureşti
BiblThrac – Bibliotheca Thracologica, Bucureşti
BiEtud IFAO –Bibliothèque d’étude, Institut français d'archéologie orientale, le Caire
BMJT – Buletinul Muzeului Judeţean Teleorman, Alexandria
Bonner Jarbücher – Bonner Jahrbücher des Rheinischen Landesmuseums in Bonn, Bonn
BSA – British School at Athens, Athens
BSNR – Buletinul Societăţii Numismatice Române, Bucureşti
CA – Cercetări arheologice, București
Caiete ARA – Caietele ARA, Revistă de Arhitectură, Restaurare şi Arheologie, Asociaţia ARA, Bucureşti
CAPH – Cemeteries of the Avar Period (567‒829) in Hungary, Budapest
Carpica – Carpica. Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău, Bacău

MATERIALE ŞI CERCETĂRI ARHEOLOGICE (serie nouă), XVI, 2020, p. 281–284

282

Abrevieri / Abréviations / Abbreviations

CCA – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Bucureşti
CCDJ – Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos, Călăraşi
ClAnt – Classical Antiquity, University of California, Berkeley
Collegium Antropologicum – Collegium Antropologicum. Journal of the Croatian Antropological Society
Crisia – Crisia. Muzeului Ţării Crişurilor, Oradea
Dacia – Dacia (Nouvelle Série). Revue d’archéologie et d’histoire ancienne. Académie Roumaine. Institut d’archéologie
« V. Pârvan », Bucarest
DMÉ – A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve, Debrecen
Documenta Praehistorica – Documenta Praehistorica, University of Ljubljana, Faculty of Arts, Department of
Archaeology, Ljubljana
Drobeta – Drobeta. Muzeul Regiunii Porțile de Fier, Drobeta-Turnu Severin
EphemNap – Ephemeris Napocensis. Academia Română, Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj-Napoca
ERAUL – Études et Recherches archéologiques de l’Université de Liège
eTopoi – Journal for Ancient Studies, Berlin
EurAnt – Eurasia Antiqua. Deutsche Archäologisches Institut, Berlin
Expedition – Expedition. The Magazine of Archaeology, Anthropology
FAH – Fontes archaeologici Hungariae, Budapest
FolArch – Folia Archaeologica. A Magyar Nemzeti Múzeum Évkönyve. Annales Musei Nationalis Hungarici, Budapest
Gallia – Gallia. Archéologie de la France antique
Germania – Germania. Anzeiger der Römisch-Germanischen Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts,
Frankfurt
Gladius – Gladius. Estudios sobre armas antiguas, armamento, arte militar y vida cultural en Oriente y Occidente,
España
GNMP – Glasnik Narodnog muzeja Pančevo, Pančevo
GSAD – Glasnik Srpskog arheološkog društva, Beograd
Gymnasium – Gymnasium. Zeitschrift für Kultur der Antike und humanistische Bildung
Habis – Habis. Arqueología, filología clásica, Universidad de Sevilla
Hesperia – Hesperia. Journal of the American School of Classical Studies at Athens, Cambridge
Historia – Historia. Zeitschrift für Alte Geschichte, Franz Steiner Verlag, Stuttgart
Histria archaeologica – Histria archaeologica. Časopis Arheološkog muzeja Istre, Pula, Croatia
HMÉ – A Hajdúsági Múzeum Évkönyve, Hajdúböszörmény
IAA Reports – Israel Antiquities Authority Publications, Israel
Ialomița – Ialomița. Studii de cercetări de arheologie, istorie, etnografie și muzeologie, Slobozia
IARPotHP – International Association for Research on Pottery of the Hellenistic Period e. V.
IJA – International Journal of Archaeology
IJO – International Journal of Osteoarchaeology, Journal online
Iran – Journal of the British Institute of Persian Studies
Istros – Istros, Muzeul Brăilei, Brăila
IzvestijaSofia – Izvestija na Nacionalnija Arheologičeski Institut, Sofia
JAMÉ – A nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve, Nyíregyháza
JAS – Journal of Archaeological Science
JDAI – Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts, Deutsches Archäologisches Institut, Berlin
JEMAHS – Journal of Eastern Mediterranean Archaeology and Heritage Studies, Pennsylvania State University
JFA – Journal of Field Archaeology
JHRE – Journal of Housing and Rural Environment, Iran
JNES – Journal of Near Eastern Studies
JPMÉ – A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve, Pécs
JRGZM – Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz, Mainz
Klio – Klio. Beiträge zur Alten Geschichte, Berlin
Kühn-Archiv – Kuhn-Archiv. Arbeiten aus dem Landwirtschaftlichen Institut der Universität Halle
MAIASK – Materialy po arheologii i istorii antichnogo i srednevekovogo Kryma, Moskva – Tyumen – Nizhnevartovsk
MAInstUngAK – Mitteilungen des Archäologischen Instituts der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, Budapest
MAN – MAN. Journal of the Royal Anthropological Institut, London
Marisia – Marisia. Studii şi materiale. Arheologie – Istorie – Etnografie. Târgu Mureş
MCA – Materiale şi Cercetări Arheologice, Bucureşti
MEFRA – Mélanges de l’Ecole française de Rome. Antiquité, Roma
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MFMÉ-SA – A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve – Studia Archaelogica, Szeged
MHÁS – Magyarország honfoglalás kori és kora Árpád-kori sírleletei, Miskolc–Budapest–Szeged–Szombathely
Minerva – Minerva. Revista de filología clásica, Universidad de Valladolid
Monographie du CRA – Monographie du Centre de Recherches archéologiques, Valbonne
MŐTK – Magyar Őstörténeti Témacsoport Kiadványok. Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi
Kutatóközpont, Budapest
Mousaios – Mousaios. Buletinul Ştiinţific al Muzeului Judeţean Buzău
MR – Magyar Régészet. Online Magazin (Archaeolingua)
NM – Natura Montenegrina, Podgorica
Oltenia – Oltenia. Studii și Comunicări, Craiova
Padusa – Padusa. Bolletino del Centro polesano di studi storici, archeologi et etnografici, Rovigo
PamArch – Památky Archeologické, Praha
Peuce – Peuce, Studii şi cercetări de istorie şi arheologie, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale, Tulcea
Phoenix – Phoenix. The Journal of the Classical Association of Canada
Pontica – Pontica. Studii şi materiale de istorie, arheologie şi muzeografie, Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie
Constanţa
PZ – Präehistorische Zeitschrift, Berlin-Mainz
Quaternary International – Quaternary International. The Journal of the International Union for Quaternary Research
RA – Revue Archéologique, Paris
Radiocarbon – An International Journal of Cosmogenic Isotope Research, Cambridge
RÉL – Revue des études latines
RMM.MIA – Revista Muzeelor şi Monumentelor, seria Monumente Istorice şi de Artă, Bucureşti
RMV – Rad muzeja Vojvodine, Novi Sad
RT – Régészeti Tanulmányok. A Közép-Duna-medence honfoglalás- és kora Árpád-kori sírleletei, Budapest
RVM – Rad vojvođanskih muzeja, Novi Sad
SAM – Studia Archaeologica et Mediaevalia, Bratislava
Sargetia – Sargetia. Acta Musei Devensis, Buletinul Muzeului judeţean Hunedoara, Deva
SAP – Studia ad Archaeologiam Pazmaniensia. A PPKE BTK Régészeti Tanszékének kiadványai, Budapest
SCA – Studii și Cercetări de Antropologie, București
SCIV(A) – Studii şi Cercetări de Istorie Veche (şi Arheologie), Bucureşti
SCN – Studii şi Cercetări de Numismatică, Bucureşti
SlovArch – Slovenská Archeológia, Nitra
SP – Studii de Preistorie, Bucureşti
Starinar – Starinar. Arheološki institut Beograd
StCl – Studii Clasice, București
Studia Hercynia – Studia Hercynia, Univerzita Karlova
Studia praehistorica – Studia praehistorica, National Institute of Archaeology with Museum, Sofia
Študnijné zvesti – Študijné zvesti. Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied, Nitra
Syria – Syria. Revue d'art oriental et d'archéologie
Th-D – Thraco-Dacica, București
Tisicum – A Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Múzeumok Évkönyve, Szolnok
TNYSc – Transactions of the New York Academy of Sciences, New York
Transilvania – Transilvania. Centrul Cultural Interetnic Transilvania, Sibiu
TRW – Transformation of the Roman World, Leiden
TYCHE – TYCHE. Beiträge zur Alten Geschichte, Papyrologie und Epigraphik
Tyragetia – Tyragetia. Anuarul Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei, Chişinău
VAH – Varia Archaeologica Hungarica V. Redigit Csanád Bálint. Publicationes Instituti Archaeologici Academiae
Scientiarum Hungaricae, Budapest
Valachica – Valachica. Studii şi cercetări de istorie şi istoria culturii, Complexul Muzeal Naţional Curtea Domnească
Târgovişte
VAMZ – Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu, Zagreb
ŽA – Živa Antika / Antiquité Vivante. Društvo za antički studii na SRM, Seminar na klasična filologija, Filozofski fakultet,
Skopje
ZAM – Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters, Bonn
ZfA – Zeitschrift für Archäologie, Berlin
Ziridava – Ziridava. Studia Archaeologica. Complexul Muzeal Arad
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ZMS – Zbornik muzeja Srema, Sremska Mitrovica
ZNM Beograd – Zbornik Narodnog Muzeja, Beograd

