
 

 

ACADEMIA ROMÂNĂ 

INSTITUTUL DE ARHEOLOGIE „VASILE PÂRVAN” 

 

 

 

 

 

 

MATERIALE ŞI CERCETĂRI 

ARHEOLOGICE 
 

SERIE NOUĂ 

NR. XVII, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDITURA ACADEMIEI ROMÂNE 
  



 
Colegiul de redacţie 

 
Dr. STEFAN ALEXANDROV (National Institute of Archaeology and Museum, Sofia), Dr. SANDA BALESCU (Université des 
Sciences et Technologies de Lille, Laboratoire de Préhistoire et Quaternaire, CNRS, France), Dr. CONSTANTIN BĂJENARU 
(Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța), Dr. RADU BĂJENARU (Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, 
Bucureşti), Dr. LUMINIȚA BEJENARU (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași; Centrul de Antropologie „Olga Necrasov” 
al Academiei Române - Filiala Iaşi), Prof. Dr. CLIVE BONSALL (University of Edinburgh, U.K.), Prof. Dr. NIKOLAUS BOROFFKA 
(Deutsches Archäologisches Institut – Eurasien Abteilung, Berlin, Germany), Dr. PIERRE DUPONT (Université de Lyon, CNRS, 
France), Dr. UWE FIEDLER (Berlin, Germany), Dr. RADU HARHOIU (Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, Bucureşti),  
Dr. DOMINIC MOREAU (Université de Lille, Centre de recherche HALMA-UMR 8164, France), Dr. EUGEN NICOLAE 
(Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, Bucureşti), Dr. CORIOLAN OPREANU (Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj-
Napoca), Prof. Dr. ANNIE RENOUX (Université du Maine, Le Mans), Dr. ALEXANDER RUBEL (Institutul de Arheologie, Iaşi),  
Dr. VIORICA RUSU-BOLINDEŢ (Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca), Dr. ANGELA SIMALCSIK (Centrul 
de Antropologie „Olga Necrasov” al Academiei Române - Filiala Iaşi), Academician VICTOR SPINEI (Institutul de Arheologie, 
Iaşi), Prof. Dr. ERIK TRINKAUS (Department of Anthropology, Washington University), Prof. Dr. ALAIN TUFFREAU 
(Université des Sciences et Technologies de Lille, Laboratoire de Préhistoire et Quaternaire, CNRS, France) 
 

 
Comitetul de redacţie 

 
ROXANA DOBRESCU – redactor şef 
ADRIAN IONIŢĂ – redactor-şef adjunct 
 
IRINA ACHIM, ADINA BORONEANŢ, MIRCEA DABÎCA, ADRIAN DOBOŞ, RADU-ALEXANDRU DRAGOMAN, ANDREI 
MĂGUREANU, LIANA OŢA, ADRIANA PANAITE, DANIEL SPÂNU, VLAD VINTILĂ ZIRRA – membri 
 
RALUCA KOGĂLNICEANU – secretar de redacţie 
 
RALUCA KOGĂLNICEANU, OFELIA COŞMAN – prelucrare ilustraţie şi aşezare în pagină 
PIERRE DUPONT (limba franceză), ROXANA DOBRESCU (limba franceză), CLIVE BONSALL (limba engleză), ADINA 

BORONEANŢ (limba engleză) – consultanţi limbi străine 
ROMEO CÎRJAN – design copertă 
 
www.mcajournal.ro  
Orice corespondenţă se va trimite Comitetului de redacţie pe adresa: Str. Henri Coandă nr. 11, 010667 Bucureşti, tel./fax 
4021 212 88 62 şi iab.redactie@gmail.ro. 
 
 

Toate lucrările publicate în revista Materiale şi Cercetări Arheologice sunt recenzate de specialişti în domeniu. 
(peer-reviewed journal) 

Revista Materiale şi Cercetări Arheologice este indexată în următoarele baze de date:  
Persée, Copernicus, ERIH PLUS, Scopus, CEEOL, EBSCO şi DOAJ. 

 
 
Redactori Editura Academiei Române: ADRIAN MIRCEA DOBRE, VIRGINIA PETRICĂ, ANA BOROŞ 
Tehnoredactor Editura Academiei Române: MARIANA MOCANU 
 
Revista se poate procura contracost la sediul EDITURII ACADEMIEI ROMÂNE, Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5, 
050711, Bucureşti, România; tel. 4021-318 8146, 4021-318 8106, Fax 4021-318 2444, e-mail: edacad@ear.ro. 
 
ORION PRESS IMPEX 2000 S.R.L., P.O. Box 77-19, Bucureşti, România, Tel./Fax: 4021-610 6765, 4021-210 6787, Tel.: 
0311 044 668, e-mail: office@orionpress.ro. 
 
S.C.MANPRESS DISTRIBUTION S.R.L. , Piaţa Presei Libere nr. 1, Corp B, Etaj 3, Cam. 301-302, sector 1, Bucureşti, România, 
tel./fax: 4021-314 6339, e-mail: abonamente@manpres.ro, office@manpres.ro, www.romanianjournals.com. 
 
DEREX COM S.R.L., e-mail: derex_com@yahoo.com. 

 
  © 2021, EDITURA ACADEMIEI ROMÂNE 



 

SUMAR / SOMMAIRE / CONTENTS 
 
 
 
 
 
 

EPOCA METALELOR / L’ÂGE DU BRONZE ET L’ÂGE DU FER / BRONZE AND IRON AGES 
  

Stefan ALEXANDROV, Vladimir SLAVCHEV, Eva TONKOVA 
Rescue Excavations of Bronze Age Barrows in Vetrino Region, northeast Bulgaria …………..……………………. 

 
5 

Nona PALINCAŞ 
The new structure of the dava at Popeşti (Giurgiu County, southern Romania, 2nd century BC – ca. AD 6), 
based on the 2019–2020 preventive excavations. The first data ..…………………………............................... 

 
 

49 
 
 

 

EPOCA GREACĂ / ÉPOQUE GRECQUE / GREEK PERIOD 
  
Pierre DUPONT 

Lesbos wine: ΟΙΝΟΣ ΑΥΘΙΓΕΝΗΣ or regional vintage spread throughout the Lesbian sphere? ................... 
 

71 
 
 

 

EPOCA ROMANĂ / ÉPOQUE ROMAINE/ ROMAN PERIOD 
  
Bianca GRIGORAȘ, Adriana PANAITE  

The Late Roman Amphorae from Tropaeum Traiani, Sector A (north of the Basilica A), 2005–2016 .......... 
 

87 
Mircea DABÎCA, Cătălin PAVEL, Andrei SOFICARU  

New data on the Late Roman Cemetery (4th–5th centuries AD) from the Extra Muros Basilica at Histria: 
burial and reburial of two young people .................................................................................................... 

 
 

115 
Constantin C. PETOLESCU, Florian MATEI-POPESCU, Ion DUMITRESCU  

Noi cercetări arheologice din castrul de la Câmpulung (Pescăreasa, punct Jidova) (2010–2015) ........... 
New archaeological research at the Roman fort from Câmpulung (Pescăreasa, Jidova location) (2010–
2015) 

 
129 

Nicolae URSULESCU, Valeriu SÎRBU, Liana OȚA, †Paul ȘADURSCHI, Maria DIACONESCU  
Mormintele sarmatice de la Prăjeni (județul Botoșani) .............................................................................. 
The Sarmatian graves from Prăjeni (Botoșani County) 

 
165 

 
 

 

EPOCA MEDIEVALĂ / ÉPOQUE MÉDIEVALE / MIDDLE AGES 
  
Daniela MARCU ISTRATE, Sebastian DOBROTĂ, Horațiu GROZA 

Biserica reformată din Turda Veche: cercetările arheologice din anii 2018–2020 ...................................... 
The Reformed Church of Turda Veche: the archaeological  research between 2018 and 2020 

 
201 

Florin-Gabriel PETRICĂ, Minodora CÂRCIUMARU, Mihai Claudiu NĂSTASE 
Cercetările arheologice de la biserica „Adormirea Maicii Domnului” – Strâmbeanu din Pitaru (com. 
Potlogi, jud. Dâmbovița) ............................................................................................................................ 
Archaeological research at the “Dormition of the Virgin” – Strâmbeanu Church in Pitaru (Potlogi comm., 
Dâmbovița County) 

 
 

235 



Gabriel VASILE 
Analiza antropologică a resturilor scheletice descoperite în pronaosul bisericii „Adormirea Maicii 
Domnului” – Strâmbeanu din Pitaru (com. Potlogi, jud. Dâmbovița) ........................................................ 
The anthropological analysis of the skeletal remains discovered in the narthex of the “Dormition of the 
Virgin” – Strâmbeanu Church in Pitaru (Potlogi comm., Dâmbovița County) 

 
 

249 

Adina BORONEANȚ, Andrei MĂGUREANU, Meda TODERAȘ, Vlad CĂRĂBIȘI, Adrian BĂLĂȘESCU, Gabriel VASILE 
Alba sau Băneasa – La Stejar? Reidentificarea unui sit arheologic din nord-vestul Bucureștiului ............... 
Alba or Băneasa – La Stejar? Re-identifying an archaeological site in northwestern Bucharest 

 
267 

 
 

 

Abrevieri / Abréviations / Abbreviations ………………………………………………………………………………………………………… 329 

 



 

MATERIALE ŞI CERCETĂRI ARHEOLOGICE (serie nouă), XVII, 2021, p. 249–265 

ANALIZA ANTROPOLOGICĂ A RESTURILOR SCHELETICE DESCOPERITE ÎN 
PRONAOSUL BISERICII „ADORMIREA MAICII DOMNULUI” – 

STRÂMBEANU DIN PITARU (COM. POTLOGI, JUD. DÂMBOVIȚA) 

Gabriel VASILE 
Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”; e-mail: gabriel.vasile@iabvp.ro  

Keywords: Middle Ages, Greater Wallachia, 18th century, church, Strâmbeanu family, anthropological analyses 
Abstract: Preventive archaeological research at the “Dormition of the Virgin” – Strâmbeanu Church in Pitaru (dated to the 18th century) revealed, in 
addition to the archaeological material specific to the Middle Ages, the existence of seven inhumation tombs. The graves were identified in the narthex 
of the church. Most of them certainly belong to the Strâmbeanu family, a fact justified both by the votive painting, also represented in the narthex, in 
which the faces of the founding family members are present, and, especially, by two seal rings with the insignia of the founders’ family. The 
anthropological analysis showed that the skeletal remains came from a minimum number of 17 individuals (10 subadults and seven adults – five 
females and one male), the likely result of disturbances and reburials carried out in a relatively limited space. The large number of deaths among the 
subadults has been attributed to diseases that lead to a deficiency in vitamins (A, B6, B9, B12, C, D) and minerals (Fe), essential for the growth and 
development of the body. 

 
Cuvinte-cheie: Ev Mediu, Muntenia, secolul al XVIII-lea, biserică, familia Strâmbeanu, analiză antropologică 
Rezumat: Cercetările arheologice preventive de la Biserica Strâmbeanu „Adormirea Maicii Domnului” de la Pitaru (secolul al XVIII-lea) au scos la 
lumină, pe lângă materialul arheologic specific epocii, șapte morminte de inhumație. Gropile mormintelor au fost identificate în pronaosul bisericii. 
Majoritatea aparțin cu certitudine familiei Strâmbeanu, fapt justificat atât prin tabloul votiv, reprezentat tot în pronaos, în care sunt reliefate chipurile 
membrilor familiei fondatoare, cât și, mai ales, prin două inele sigilare cu însemne ale familiei ctitor. Analiza antropologică a evidențiat faptul că 
resturile scheletice provin de la un număr minim de 17 indivizi (10 subadulți și șapte adulți – cinci femei și un bărbat), rezultatul probabil al 
deranjamentelor și reînhumărilor efectuate într-un spațiu relativ limitat. Numărul mare de decese în rândul subadulților a fost pus pe seama unor boli 
care conduc la un deficit de vitamine (A, B6, B9, B12, C, D) și minerale (Fe) esențiale creșterii și dezvoltării organismului.         

INTRODUCERE 

La sfârșitul anului 2020 și începutul anului 2021 au 
avut loc la Pitaru (com. Potlogi, jud. Dâmbovița) cercetări 
arheologice preventive conduse de o echipă de arheologi1 
de la Complexul Național Muzeal „Curtea Domnească” din 
Târgoviște, care au urmărit restaurarea, consolidarea și 
punerea în valoare cultural-turistică a monumentului 
istoric Biserica „Adormirea Maicii Domnului” Strâmbeanu. 
Autorii cercetării au ajuns la concluzia că biserica a fost 
ridicată într-o singură etapă, fiind edificată în secolul al 
XVIII-lea (anul 1757) şi aparținând unei familii de boieri. 
Săpăturile arheologice au fost efectuate atât în exteriorul 
bisericii, cât și în interiorul acesteia. Elementul-cheie în 
jurul căruia a gravitat cercetarea arheologică l-a constituit 
pictura din pronaos, unde sunt zugrăviți membrii familiei 
Strâmbeanu. Tot în pronaos, au fost identificate și șapte 
morminte de inhumație (M.1–M.7), dintre care numai 
două (M.2 și M.7) au fost nederanjate de reînhumări. În 

 
1 Din echipă au făcut parte Dr. Florin Gabriel Petrică (responsabil 

științific), Dr. Minodora Cârciumaru și Drd. Mihai Claudiu Năstase, 
cărora le mulțumesc și pe această cale pentru amabilitatea cu care mi-
au încredințat spre studiu materialul scheletic.  

patru (M.2, M.5, M.6, M.7) dintre cele şapte morminte a 
fost identificat inventar funerar, care constă în obiecte de 
podoabă (printre care două inele sigilare, unul dintre ele 
inscripționat cu numele Bălașa), accesorii vestimentare 
(copci, bumbi, fire metalice de la veşminte) şi monede 
(probabil depuse ca obol funerar)2.  

MATERIAL ȘI METODE DE LUCRU 

Au fost analizate resturile scheletice ce provin din 
șapte complexe funerare, exclusiv de inhumație. În prezent, 
materialul scheletic face parte din patrimoniul cultural al 
Complexului Național Muzeal „Curtea Domnească” din 
Târgoviște (jud. Dâmbovița). Analiza antropologică a 
urmărit evidențierea mai multor parametri, descriși succint 
în continuare și pentru care au fost utilizate numeroase 
studii din literatura de specialitate.  

Într-o primă fază, resturile scheletice au fost curățate 

2 Pentru informații complete în legătură cu istoricul monumentului, 
cercetările arheologice din exteriorul și din interiorul bisericii sau 
analiza inventarului funerar, vezi Petrică et alii 2021, în prezentul 
volum. 
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și spălate3. Deși au existat piese osoase care se pretau 
operației de restaurare, aceasta s-a efectuat doar în cazul 
individului I.1 din mormântul M.5. În cazul celorlalți 
indivizi, reconstituirea nu a fost necesară, deoarece 
aceasta nu ar fi adus un plus în ceea ce privește 
evidențierea unor caracteristici scheletice (aspecte 
tafonomice, prelevarea unor măsurători sau observații 
patologice). În ceea ce privește I.1 din M.3, cu toate că 
restaurarea craniului s-ar fi putut realiza, o parte dintre 
oasele neurocraniului fiind în conexiune anatomică, 
operația nu a fost efectuată, oasele fiind mai mult sau mai 
puțin deformate, din cauze naturale. 

Un aspect care a necesitat foarte multă atenție l-a 
reprezentat stabilirea numărului minim de indivizi (în 
continuare NMI) și realocarea unor piese scheletice din 
cadrul mormintelor, pe baza acestor operații fiind stabilit 
inventarul scheletic al indivizilor4. Prin prisma gradului de 
eroziune/abraziune5, a fost evaluată starea generală de 
conservare a scheletelor. De asemenea, au fost 
înregistrați câțiva dintre cei mai importanți markeri 
tafonomici6 observați pe oase.  

Sexul biologic a fost determinat exclusiv în cazul 
adulților, în principal pe baza diferențelor morfologice 
discriminante de la nivelul pelvisului și craniului7, sectoare 
care conferă o acuratețe foarte ridicată. Atunci când 
aceste elemente nu s-au păstrat, sexul a fost determinat 
pe baza altor piese scheletice cu potențial discriminant 
(humerus8, astragal și calcaneu9), care, deși nu prezintă o 
precizie foarte ridicată, sunt necesare în astfel de situații. 
În completare, pentru diagnoza sexului, am urmărit o serie 
de caracteristici morfometrice precum aspectul general al 
oaselor, dimensiunea epifizelor sau relieful osos10.  

Pentru estimarea vârstei la deces a subadulților (I, 
infant = 0,0–3,0 ani; C, copil = 3,0–12,0 ani; Ad, adolescent 
= 12,0–20,0 ani), am utilizat următoarele metode: gradul de 
erupție și de dezvoltare dentară11, ecuații de regresie ce 
cuprind lungimile maxime ale diafizelor tuturor oaselor 
lungi12 sau, atunci când au lipsit dinții și diafizele, unele 
morfologii osoase corelate cu vârsta, specifice 
subadulților13. În cazul indivizilor adulți, estimarea cu 
precizie a vârstei la deces nu mai este la fel de exactă ca în 
cazul subadulților. Aceasta derivă din faptul că modificările 
degenerative ale scheletului la vârste adulte implică și o 
mare variabilitate inter- și intrapopulațională, corelată cu 

 
3 Mulțumim și pe această cale colaboratoarei noastre Andrea Toma 

(Master Criminalistică și Psihologie Judiciară, Universitatea „Titu 
Maiorescu”, București) pentru ajutorul oferit.   

4 Schaefer et alii 2009; White, Folkens 2005. 
5 Brickley, McKinley 2004, p. 15–17. 
6 Fernández-Jalvo, Andrews 2016; Cole, Waldron 2016; Dupras, Schultz 

2013. 
7 Buikstra, Ubelaker 1994, p. 16–21. 
8 Vance et alii 2011. 
9 Gualdi-Russo 2007, p. 152, tab. 1. 
10 Ferembach et alii 1980, p. 517–527; Acsádi, Nemeskéri 1970, p. 75–87.  
11 Ubelaker 1980, p. 47, fig. 62. 
12 Facchini, Veschi 2004, p. 93, tab. 2. 
13 Schaefer et alii 2009. 

stilul de viață al indivizilor. Pentru indivizii medievali adulți 
(AT, adult tânăr = 20,0–35,0 ani; AM, adult matur = 35,0–
50,0 ani; AB, adult bătrân = > 50,0 ani) de la Pitaru au fost 
diagnosticate pentru estimarea vârstei: modificările 
morfologice degenerative ale simfizei pubiene14 și 
suprafețele auriculare ale oaselor coxale15, gradul de 
obliterare al suturilor bolții craniene16 sau gradul de 
uzură/atriție dentară a suprafeței ocluzale a molarilor17. Au 
existat și situații în care vârsta nu a putut fi precizată cu 
exactitate, lipsind acești indicatori. În acest caz, am apreciat 
vârsta pe baza modificărilor degenerative generale ale 
întregului schelet, prin statusul sudării epifizelor la diafize 
(os epifizat/neepifizat) sau prin comparație dimensională 
cu oase umane din colecția de referință a laboratorului 
nostru. Prin aceste observații, indivizii au putut fi plasați 
într-una din clasele de vârstă specifice sau au fost încadrați 
generic în grupa adulților, fără a face alte precizări.  

Alte informații despre scheletele analizate le-am 
obținut prin prelevarea de măsurători, craniene18 și 
postcraniene19, atât pentru subadulți, cât și pentru adulți. 
Prin intermediul datelor metrice, pe lângă obținerea de 
detalii morfologice legate de forma și dimensiunea 
oaselor, au fost calculate, cu ajutorul unor ecuații de 
regresie, statura20 (prin lungimile maxime ale unor oase 
lungi) și greutatea scheletică (pe baza unor diametre ale 
oaselor lungi)21. 

Stilul de viață al indivizilor analizați a fost redat prin 
evidențierea unor patologii dentare și osoase22, precum și 
prin observarea unor zone de inserție pe os (enteze) a 
ligamentelor, tendoanelor, fasciilor sau capsulelor 
articulare. În acest sens, dar și pentru a evita pe cât posibil 
subiectivismul, markerii musculo-scheletici au fost 
încadrați în trei categorii principale: slab (1), mediu (2) și 
puternic exprimați (3), în conformitate cu gradul lor de 
dezvoltare23. Evaluarea s-a efectuat la nivelul a 27 de 
suprafețe osoase postcraniene localizate fie numai în 
stânga (s) sau în dreapta (d), ori bilateral (b), după cum 
urmează: claviculă (C); omoplat (O); humerus (H); radius 
(R); ulnă (U); femur (F); rotulă (r); tibie (T) și calcaneu (c). 

Nu în ultimul rând, am urmărit și aspecte legate de 
variabilitatea populațională și de distanțele genetice 
existente între indivizi, prin observarea și înregistrarea 
unor caractere epigenetice dentare (numai pe dentiția 
definitivă), craniene și postcraniene (subadulți și adulți)24.  

14 Brooks, Suchey 1990. 
15 Lovejoy et alii 1985. 
16 Meindl, Lovejoy 1985, p. 63. 
17 Steckel et alii 2006, p. 408, fig. 14/7. 
18 Bräuer 1988, p. 160–192; Martin 1928, p. 625–678. 
19 Bräuer 1988, p. 193–232; Martin 1928, p. 1005–1052. 
20 Visser 1998, p. 415 – pentru subadulți (doar pentru indivizii cu vârste 

între 0,5–12,0 ani); Rösing 1988, p. 597 – pentru adulți. 
21 Visser 1998, p. 417 – pentru subadulți (doar pentru indivizii cu vârste 

între 3,0–12,0 ani); Auerbach, Ruff 2004, p. 336, tab. 3 – pentru adulți. 
22 Mann, Hunt 2005; Ortner 2003. 
23 Myszka, Piontek 2012; Mariotti et alii 2007; al-Oumaoui et alii 2004.  
24 Mann et alii 2016; Hauser, De Stefano 1989; Finnegan 1978. 
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REZULTATELE ANALIZEI ANTROPOLOGICE 

M.1: Adâncime: -0,75 m; deranjat puternic de o 
groapă de reînhumare; se păstrau vizibile amprentele 
sicriului din lemn; fără inventar25. 

NMI = 5: M.1 (I.1). Inventar scheletic și aspecte 
morfometrice. Din craniul neural s-a păstrat, în conexiune 
anatomică, un fragment ce cuprinde parietalele, 
temporalele și occipitalul. Prezintă distrugeri la nivelul 
frontalului; lipsesc sfenoidul și etmoidul. Craniul este 
foarte îngust, iar occipitalul, larg. Lipsește și scheletul 
feței, iar mandibula are ramurile ascendente distruse, 
gonioanele șterse și lărgime intergonională îngustă. 
Dentiția este definitivă. Nu au fost recuperați dinți, cu 
excepția unui rest radicular, probabil P2 drept; I1, C# stângi 
și I2 drept au fost pierduți postmortem. Din scheletul 
postcranian26 s-au păstrat patru vertebre cervicale, cinci 
toracale, cinci lombare și un fragment din corpul primei 
sacrale. Au mai fost identificate clavicula stângă (de 
robusticitate moderată), radiusul drept, ulna dreaptă 
(eurolenică), un fragment din ilionul stâng și femurul drept 
(platimer, cu pilastru slab). 
 

 
Figura 1. Colorații verzui de diferite intensități pe suprafața unor oase din 
scheletul mâinii drepte [M.1, I.1] / Green staining of different intensities 
on  some of the right hand bones [M.1, I.1]. 

 
Generalități. Stare de conservare bună (grad 2); stare 

de reprezentare (parțial reprezentat); sex (feminin – 
craniu); vârstă la deces (> 51,5 ani, adult bătrân – suturi 
craniene); statură scheletică (156,4 ± 3,7 cm, 
supramijlocie); greutate scheletică (67,1 ± 0,2 kg).    

Patologie. Resturi radiculare (P2 drept); pierderi 
dentare antemortem (I2, P1–M2, M3? stângi; I1, C#–P1, M1–

 
25 Pentru fiecare din cele șapte morminte au fost preluate câteva 

caracteristici arheologice (Petrică et alii 2021).  
26 Facem precizarea că o serie de resturi scheletice (fragmente costale și 

oasele scheletului mâinilor și picioarelor) nu au putut fi atribuite cu 
certitudine unuia sau altuia dintre cei doi indivizi adulți (I.1 și I.2). 
Menționăm prezența unei colorații verzui, mai evidente, la nivelul a 

M2, M3? drepți); osteoartroză (osteofite: ușoare exprimări 
la nivelul corpurilor vertebrale a trei cervicale și unei 
toracale); hernie intervertebrală (noduli Schmorl: pe un 
corp toracal lombar).  

Enteze. [C]: l. costoclavicular (3s), l. conoid (1s), l. 
trapezoid (1s), m. mare pectoral (2s), m. deltoid (2s); [R]: 
m. biceps brahial (2d), m. rotund pronator (1d), 
membrană interosoasă (2d); [U]: m. triceps brahial (2d), 
m. brahial (2d), m. supinator (2d); [F]: m. fesier mare (1d), 
m. vast medial (2d), linie aspră (1d).  

Caractere epigenetice. a) craniene – foramen 
supraorbital (unul, bilateral), osicule lambdoide (stânga), 
canal condilar (nedeschis, bilateral), curbură sulcus sagital 
superior (bifurcată), foramen mastoidal (două, sutural și 
pe temporal, stânga; trei, pe temporal, dreapta), sutură 
petrosqvamoasă (bilateral), proces stiloid (bilateral), 
foramen mental (unul, bilateral); b) postcraniene – fosă 
Allen (dreapta), exostoze la fosa trohanterică (dreapta), 
fosă romboidă (stânga), foramen transvers bipartit C3–C7 
(stânga). 

M.1 (I.2). Inventar scheletic și aspecte morfometrice. 
Din craniul neural a fost recuperată doar piramida 
pietroasă dreaptă, iar din scheletul feței, fragmente din 
cele două maxile. Din mandibulă s-au păstrat fragmente 
din ramurile orizontale. Dentiția este definitivă. Au fost 
recuperați 18 dinți (C#–P1 stângi; I1–P2 drepți; I2–P2 stângi; 
C#–M2 drepți + 1 M1 și 1 M2, fără simetrie). Din scheletul 
postcranian au fost recuperate diafizele tuturor oaselor 
lungi: humeruși, radiusuri, ulne, femure (cel drept este 
platimer), tibii (platicnemice) și peronee. 

Generalități. Stare de conservare precară (grad 4); 
stare de reprezentare (parțial reprezentat); tafonomie 
(colorație verzui/negricioasă: diafizele oaselor lungi, pe 
suprafețe întinse; periost puternic exfoliat: diafizele oaselor 
lungi); sex (probabil feminin – craniu, aspect general oase 
lungi); categorie de vârstă (adult tânăr – uzură dentară). 

Patologie. Pierderi dentare antemortem (M1–M2 
stângi); tartru dentar (ușoare depuneri pe suprafețele 
labiale, respectiv bucale ale incisivilor, caninilor și 
premolarilor și pe toată suprafața molarilor). 

Caractere epigenetice. a) dentare – hipoconulid 
(mediu, M1 drept); b) craniene – foramen mental (unul, 
stânga); c) postcraniene – fațete articulare laterale tibiale 
(bilateral).  

M.1 (I.3). Inventar scheletic. Este reprezentat printr-
un fragment din hemimandibula dreaptă și unul din diafiza 
tibială stângă. 

Generalități. Stare de reprezentare (slab reprezentat); 
vârsta la deces (0,0–0,5 ani, nou-născut/infant – morfologie 
mandibulă, lungime maximă diafize oase lungi). 

două metacarpiene drepte (Mc2, Mc5) și pe o falangă proximală de la 
mâini (Fig. 1). Pentru repartizarea fragmentelor vertebrale, am ținut 
cont de prezența modificărilor proliferative (exostoze) sau 
degenerative (noduli Schmorl), aflate în strânsă dependență cu 
înaintarea în vârstă. 
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M.1 (I.4). Inventar scheletic. Prezintă două fragmente 
din diafiza humerală dreaptă, marele trohanter femural 
drept, epifiza distală tibială dreaptă și o falangă proximală 
de la mâini.  

Generalități. Stare de reprezentare (slab 
reprezentat); tafonomie (periost puternic exfoliat: diafiză 
humerală dreaptă); categorie de vârstă (copil, infans II – 
oase neepifizate, comparație dimensională). 

M.1 (I.5). Inventar scheletic. Este documentat printr-
un fragment dintr-o diafiză femurală, fără extremități.  

Generalități. Stare de reprezentare (slab reprezentat); 
categorie de vârstă (copil, infans I – comparație 
dimensională). 

 
M.2: Adâncime: -0,85 m; amprentă a sicriului de lemn 

vizibilă; decubit dorsal; brațele îndoite şi aduse pe 
abdomen; picioarele întinse; orientare V–E; inventar 
funerar: patru bumbi globulari de argint, monedă de argint. 

NMI = 1. Inventar scheletic. Aspecte morfometrice. 
Din craniul neural (lung) s-au păstrat două fragmente din 
frontal (frunte lată conform lărgimii minime) și un 
fragment, în conexiune anatomică, din parietalul stâng, 
temporalul stâng și occipital. Au mai fost recuperate 
fragmente din parietalul drept și din temporalul drept, 
întreg. Lipsește cea mai mare parte a bazei craniului, cu 
excepția unui fragment din sfenoid. Din scheletul feței au 
fost identificate lacrimalul drept, nazalale, zigomaticele, 
fragmente din maxile și mandibulă. Orbita dreaptă este 
lată, are înălțime moderată și este mezoconchă. Dentiția 
este definitivă. Au fost recuperați 18 dinți (C#–M2 stângi, 
C#, 1 P, M2 drepți; C#–M2 stângi; C#–P2, M2 drepți +1 I); doi 
dinți au fost pierduți postmortem (I2 stâng; I2 drept). 
Scheletul postcranian se remarcă prin distrugeri ale 
majorităţii oaselor, dar și printr-o serie de lipsuri. Din 
coloana vertebrală a fost recuperat o parte din segmentul 
cervico-toracal, sternul (manubriul fuzionat la corp, Fig. 2), 
iar dintre coaste au fost recuperate numai patru 
fragmente. Lipsesc omoplatul stâng, oasele bazinului, ulna 
și rotula dreaptă. Dintre oasele lungi, doar radiusul stâng 
și tibia dreaptă sunt complete. Ulna stângă este 
eurolenică. Femurul stâng este hiperplatimer, iar cel 
drept, platimer. Tibia stângă este euricnemică, iar cea 
dreaptă, mezocnemică. 

Generalități. Stare de conservare mediocră (grad 3); 
stare de reprezentare (aproximativ complet); tafonomie 
(colorație negricioasă: parietal stâng și occipital – 
endocranian, prima coastă stângă, humerus drept, radius 
drept, diafize femurale, Fig. 3; colorație verzuie: ulnă 
stângă – distal; periost cu ușoare exfolieri: prima coastă 
stângă, claviculă dreaptă, radius stâng, humeruși, diafize 
femurale); sex (feminin – craniu); vârstă la deces (> 51,5 
ani, adult bătrân – suturi craniene); statură scheletică 
(163,5 ± 3,8 cm, mare).  

Patologie. Carii dentare (P2 stâng, distal; M1–M2 

stângi, mezial); resturi radiculare (P2 drept); pierderi 
dentare antemortem (M1 drept); tartru dentar (ușoare 

depuneri pe toate suprafețele dentare); osteoartroză 
(osteofite și suprafețe poroase: manifestări intense pe 
corpurile vertebrale a patru cervicale, Fig. 4; la nivelul 
cotului stâng; tibiei stângi, proximal și posterior; 
peroneelor, distal; pe majoritatea suprafețelor articulare 
ale oaselor din scheletul mâinilor și picioarelor); 
entezopatii (creșteri osoase bilaterale în extremitatea 
distală peroneală; creșteri osoase și porozitate accentuată 
pe calcanee, în aria de inserție a tendonului lui Ahile și pe 
fața plantară, Fig. 5). 

 

 
Figura 2. Fuzionarea completă a manubriului cu corpul sternal [M.2] / 
Complete fusion of the manubrium with the sternal body [M.2].  

 
 

 
Figura 3. Colorații negricioase pe diafiza femurală dreaptă, rezultat al 
depunerilor de mangan (MnO2) [M.2] / Black staining on the right 
femoral shaft as a result of manganese (MnO2) deposits [M.2].  

 

 
Figura 4. Osteoartroză cervicală: manifestări osteofitice (săgeți) și 
suprafețe poroase (cerc) [M.2] / Cervical osteoarthritis: osteophytic 
manifestations (arrows) and porous surfaces (circle) [M.2]. 
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Figura 5. Entezopatii calcaneene: posibil traumatism de țesut moale 
evidențiat prin creșteri osoase și suprafețe poroase [M.2] / Calcaneal 
enthesopathies: possible soft tissue trauma highlighted by bone growths 
and porous surfaces [M.2]. 

 
Enteze. [C]: l. costoclavicular (1s), m. mare pectoral 

(3s); [H]: m. mare pectoral (2s), m. lat dorsal, m. rotund 
mare (2s), m. deltoid (1b), m. brahioradial (2s); [R]: m. 
biceps brahial (2s), m. rotund pronator (2s), membrană 
interosoasă (3s); [U]: m. triceps brahial (2s), m. brahial 
(2s), m. supinator (2s); [F]: m. fesier mare (1b), m. vast 
medial (1b), linie aspră (1b); [r]: t. cvadricipital (2s); [T]: l. 
patelar (3b), m. solear (1b); [c]: t. adductor haluce, t. flexor 
scurt degete (3b). 

Caractere epigenetice. a) dentare – absență 
congenitală (M3 și M3, bilateral); b) craniene – șanț 
supraorbital (dreapta), foramen supraorbital (unul, 
stânga), curbură sulcus sagital superior (la dreapta), 
foramen mastoidal (unul, pe temporal, bilateral), proces 
stiloid (bilateral), foramen mental (unul, dreapta); c) 
postcraniene – extensie talară medială (stânga), suprafaţă 
articulară talară inferioară (bilateral), faţetă dublă 
calcaneală anterioară (bilateral). 

 
M.3 Adâncime: -0,40 m; urme de sicriu de lemn; 

suprapune M.4; fără inventar. 
NMI = 2. M.3 (I.1). Inventar scheletic. Aspecte 

morfometrice. Craniul neural este reprezentat prin 
scuamele frontală (ortometopă), parietale (moderat 
aplatizate) și occipitală, piramida pietroasă stângă și 
fragmente din sfenoid. Din craniul visceral au fost 
recuperate nazalul și lacrimalul drept, zigomaticele și 
mandibula. Dentiția este definitivă. Au fost recuperați 10 
dinți (C#, P2–M2 stângi; I2–M2 drepți); patru dinți au fost 
pierduți postmortem (I1–I2, P1 stângi; I1 drept). Scheletul 
postcranian este relativ bine păstrat; au fost identificate 
câteva lipsuri: trei vertebre toracale, coccisul, corpul 
sternal, rotulele, tibia dreaptă, peroneul drept și oasele 
din scheletul picioarelor. Claviculele sunt gracile, 
omoplații mezomorfi, humerușii euribrahi, iar ulnele 
eurolenice. Sacrumul este dolicohieric, femurul stâng 
platimer și cu pilastru nul, femurul drept platimer cu 
pilastru slab, iar tibia stângă mezocnemică. 

Generalități. Stare de conservare mediocră (grad 3); 
stare de reprezentare (aproximativ complet); tafonomie 
(colorație violet: frontal, parietale – endocranian, diafiză 
radială dreaptă – medial; colorație verzuie: Mc4 stâng, Mc5 
drept); vârstă la deces (10,0–12,0 ani, copil, infans II – grad 
de erupție și dezvoltare dentară, lungime maximă diafize 
oase lungi); statură scheletică (1326,8 ± 97,0 mm); 
greutate scheletică (25,0–31,2 ± 0,2 kg).   

Patologie. Tartru dentar (depuneri consistente pe 
suprafețele labiale și linguale ale I2 drept și C#, bilateral); 
rahitism (deformare moderată a diafizelor ulnare și 
femurale și arcuire marcată la nivelul diafizelor radiale și 
peroneală stângă, Fig. 6). 
 

 

Figura 6. Rahitism: arcuire tipică a diafizelor radiale și peroneale stângi 
[M.3, I.1] / Rickets: typical bowing of the left radial and fibular shafts 
[M.3, I.1]. 

 

Enteze. [C]: l. costoclavicular (3b), l. conoid (2b),  
l. trapezoid (3b), m. mare pectoral (2b), m. deltoid (3b, Fig. 
7); [O]: m. rotund mic (1b), m. triceps brahial (1b); [H]: m. 
mare pectoral (1b), m. lat dorsal, m. rotund mare (2b), m. 
deltoid (1b); [R]: m. biceps brahial (1d), m. rotund pronator 
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(1b), membrană interosoasă (1b); [U]: m. brahial (1b), m. 
supinator (1b); [F]: m. iliopsoas (1b), m. fesier mare (2b), m. 
vast medial (1b), linie aspră (1b); [T]: m. solear (1s). 
 

 
Figura 7. Entesofite: Dezvoltare puternică a mușchiului deltoid pe 
clavicule [M.3, I.1] / Enthesophytes: Strong development of the deltoid 
muscle on the clavicles [M.3, I.1]. 

 
Caractere epigenetice. a) dentare – fovee anterioară 

(M1 stâng, M2 drept), hipoconulid (M1, bilateral), absență 
congenitală (M3, bilateral); b) craniene – foramen 
zigomatico-facial (unul larg și unul îngust, stânga; absent, 
dreapta), curbură sulcus sagital superior (bifurcată), 
foramen mental (unul, bilateral); c) postcraniene – fosa 
Allen (bilateral), fosă hipotrohanterică (bilateral), faţetă 
superioară articulară atlas (singulară, bilateral). 

M.3 (I.2). Inventar scheletic. Aspecte morfometrice. 
Din neurocraniu s-au păstrat fragmente din parietale și 
temporalul drept. Lipsesc oasele feței (cu excepția 
zigomaticului drept) și aparatul dento-maxilar. Din scheletul 
postcranian au fost recuperate doar unele dintre diafizele 
oaselor lungi, mai mult sau mai puțin întregi: un fragment 
dintr-un humerus, radiusurile, ulna stângă, femurele, tibiile 
(euricnemică pe stânga) și peroneele.  

Generalități. Stare de conservare foarte bună (grad 1); 
stare de reprezentare (parțial reprezentat); tafonomie 
(colorație violet: parietale, Fig. 8, temporal drept – 
endocranian); vârstă la deces (3,1 ani, copil, infans I – 
lungime maximă diafize oase lungi); statură scheletică 
(824,4 ± 97,0 mm); greutate scheletică (10,3 ± 0,2 kg). 

Patologie. Periostită (leziuni active pe diafizele tibiale 
– medial și inferior, Fig. 9 și pe diafiza peroneală stângă). 

Caractere epigenetice. a) craniene – foramen 
zigomatico-facial (unul larg, dreapta), dehiscență timpanică 
(dreapta, Fig. 10). 
 

 

Figura 8. Colorații violet pe parietale, endocranian, rezultat al 
depunerilor de mangan (KMnO4) [M.3, I.2] / Purple staining on the 
parietals, endocranial, result of manganese (KMnO4) deposits [M.3, I.2]. 

 
Figura 9. Periostită: Leziuni infecțioase active caracterizate prin os nou 
format pe diafizele tibiale [M.3, I.2] / Periostitis: Active infectious lesions 
characterized by new bone formation on the tibial shafts [M.3, I.2]. 

 

 
Figura 10. Dehiscență timpanică (foramen Huschke): perforație în 
porțiunea timpanică a temporalului drept [M.3, I.2] / Tympanic 
dehiscence (Huschke foramen): perforation on the tympanic plate of the 
right temporal [M.3, I.2]. 

 
M.4: Adâncime: -0,55 m; groapă de reînhumare; 

suprapus de M.3; au fost observate și urme parțiale ale 
sicriului; fără inventar. 

NMI = 4. M.4 (I.1). Inventar scheletic. Aspecte 
morfometrice. Craniul (inclusiv mandibula) este cvasiîntreg 
(lipsesc fragmente din frontal și parietalul drept). Este 
criptozig, ultrabrahicran, hipsicran și tapeinocran. Fruntea 
are margini divergente și este stenometopă și 
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camemetopă. Parietalele sunt aplatizate, iar occipitalul este 
larg și are foramen megosemic. Etajul facial total este 
euriprosop, cel facial superior, eurien, iar etajul facial 
mijlociu, leptoprosop. Orbitele sunt mezoconche, iar nasul, 
mezorin. Arcada alveolară superioară este brahiurană. 
Palatul este leptostafilin, ortostafilin pe stânga și 
chemostafilin în dreapta. Indicele dentar este ortognat, iar 
mandibula, dolicostenomandibulară, cu gonioanele șterse. 
Dentiția este definitivă. Au fost recuperați 20 de dinți (I2, P1–
M2 stângi; C#–P2 drepți; I1–C#, M1-M2 stângi; I2–C#, P2–M2 
drepți); opt dinți au fost pierduți postmortem (I1, C# stângi, 
I1–I2 drepți, P1-P2 stângi; I1, P1 drepți). Din scheletul 
postcranian s-au păstrat prima vertebră sacrală, câteva 
fragmente costale, manubriul sternal, ilionul drept, epifiza 
distală femurală stângă, epifiza proximală tibială stângă și 
un tarsian.  

Generalități. Stare de conservare bună (grad 1); stare 
de reprezentare (aproximativ complet); tafonomie 
(colorație violet: frontal, parietal stâng, temporale, 
sfenoid – exocranian; ilion drept – lateral și medial); vârstă 
la deces (12,0–15,0 ani ± 30-36 luni, adolescent – grad de 
erupție și dezvoltare dentară).   

Patologie. Hiperostoză porotică (leziuni active ale 
cribrei orbitalia pe plafonul orbitelor, Fig. 11). 

Caractere epigenetice. a) dentare – incisiv lopățică (I2 
stâng, Fig. 12), cuspid mezial (P1 drept), fovee anterioară 
(M2, bilateral), hipoconulid (M1, bilateral); b) craniene – 
șanț supraorbital (bilateral), foramen zigomatico-facial 
(dreapta), foramen parietal (bilateral), osicule lambdoide 
(dreapta), canal condilar (deschis), foramen mastoidal 
(unul, pe temporal, stânga; unul, pe occipital, dreapta), 
foramen mental (unul, bilateral). 

M.4 (I.2). Inventar scheletic. Aspecte morfometrice. 
Din neurocraniu s-au păstrat frontalul, temporalul stâng, 
un fragment din piramida pietroasă dreaptă, 
bazioccipitalul și fragmente din sfenoid. Din craniul 
visceral au fost recuperate zigomaticul stâng, fragmente 
din maxile și mandibula (dolicostenomandibulară). 
Dentiția este mixtă. Au fost recuperați 18 dinți (m1-M1 
stângi; i1-M1 drepți, i1-i2, m1-m2 stângi, i1-m2 drepți), 
niciunul, definitiv, erupt; patru dinți au fost pierduți 
postmortem (i1-c# stângi, c# stâng). Din scheletul 
postcranian au fost recuperate câteva fragmente de arcuri 
vertebrale, fragmente costale, resturi din omoplați, dintr-
un femur și dintr-o tibie și oase de la mâini/picioare.  

Generalități. Stare de conservare bună (grad 2); stare 
de reprezentare (parțial reprezentat); tafonomie 
(colorație violet/negricioasă: frontal – exocranian); vârstă 
la deces (2,0 ani ± 18 luni, infant – grad de erupție și 
dezvoltare dentară). 

Patologie. Hiperostoză porotică (leziuni active ale 
cribrei orbitalia pe plafonul orbitelor); periostită (leziuni 
active pe o diafiză tibială). 

Caractere epigenetice. a) craniene – foramen 
zigomatico-facial (două largi, stânga), foramen mental 
(dreapta). 

Pe lângă rămășițele osteologice ale acestor doi 
indivizi, au mai fost identificate câteva resturi scheletice, 
ce provin de la alți doi indivizi:  
 

 
Figura 11. Cribra orbitalia: zone poroase și os îngroșat pe plafonul 
orbitelor [M.4, I.1] / Cribra orbitalia: porous areas and thickened bone on 
the orbital roof [M.4, I.1] 

 

 
Figura 12. Incisiv superior lateral stâng de tip lopățică, cu creste pe 
marginile linguale [M.4, I.1] / Shovel-shaped upper left lateral incisor, 
with lingual marginal ridges [M.4, I.1]. 

 
M.4 (I.3). Inventar scheletic. Din schelet au fost 

recuperate câteva resturi osteologice: temporalul stâng, 
un fragment vertebral, extremitatea distală peroneală 
stângă și câteva oase de la mâini și de la picioare.  

Generalități. Stare de reprezentare (slab 
reprezentat); categorie de vârstă (adult – oase epifizate, 
comparație dimensională).  

M.4 (I.4). Inventar scheletic. Este documentat prin 
epifizele distale femurale, nesudate, apreciate ca 
aparținând unui individ adolescent. 

Generalități. Stare de reprezentare (slab 
reprezentat); categorie de vârstă (adolescent – oase 
neepifizate, comparație dimensională).  

 
M.5: Adâncime: -0,70 m; groapă de reînhumare; 

suprapune M.6.; inventar funerar: copcă de bronz, fire 
metalice aurite de la veşminte, monedă de argint.  

NMI = 2. M.5 (I.1). Inventar scheletic. Aspecte 
morfometrice. Craniul este bine păstrat, cvasiîntreg, în 
conexiune anatomică; prezintă distrugeri la nivelul feței, 
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pe linie mediană, în dreptul maxilelor. Este moderat în 
lungime, foarte îngust și mezocran. Are înălțimi mijlocii și 
este orto–/hipsicran și metriocran. Fruntea este îngustă 
conform lățimii minime, foarte îngustă, potrivit lățimii 
maxime, cu margini ovale, metriometopă și camemetopă. 
Parietalele au aplatizare mijlocie. Occipitalul este larg și 
are foramen megosemic. Fața este foarte lată. Orbita 
dreaptă este îngustă, înaltă și hipsiconchă, iar palatul este 
chemostafilin. Mandibula este îngustă, intercondilar și 
intergonional, are gonioanele ușor răsfrânte și este 
dolicostenomandibulară. Dentiția este definitivă. Au fost 
recuperați 20 de dinți (C#, M2–M3 stângi, I1–P1, M1–M3 
drepți, I2–M2 stângi, I2–P2, M2 drepți); patru dinți au fost 
pierduți postmortem (I1–I2 stângi, I1 stâng, I1, M1 drepți). 
Scheletul postcranian este aproximativ complet și prezintă 
câteva distrugeri (coaste27, vertebre, omoplați) și lipsuri 
(fragmente din extremitatea proximală humerală stângă, 
treimea distală ulnară dreaptă, pubisurile, extremitățile 
tibială și peroneală stângă și falangele de la picioare). 
Claviculele sunt gracile, iar cea dreaptă este scurtă. 
Humerusul drept este euribrah, radiusul drept, relativ 
scurt, iar ulnele sunt eurolenice. Sacrumul este platihieric. 
Femurul stâng este eurimer și are pilastrul slab, iar 
femurul drept este platimer și are pilastru nul. Rotulele 
sunt largi, tibia stângă este mezocnemică, iar cea dreaptă, 
platicnemică și dolicocnemică.  

Generalități. Stare de conservare mediocră (grad 3); 
stare de reprezentare (aproximativ complet); tafonomie 
(colorație violet-negricioasă: pe cea mai mare parte a 
oaselor – de la mici „insule”, până la suprafețe puțin mai 
exinse; colorație intens verzuie: două falange din rândul 
proximal de la mâini; exfolieri marcate: lamină externă – 
pe partea dreaptă a craniului); sex (feminin – coxale, 
craniu); vârstă la deces (44,8 ani, adult matur – suprafețe 
auriculare, suturi craniene); statură scheletică (155,4 ± 3,6 
cm, mijlocie); greutate scheletică (56,8 ± 0,2 kg).  

Patologie. Sacralizarea Ccg1 (completă, bilaterală, 
simetrică, Fig. 13); carii dentare (I2, P1 drepți, I2 stâng, I2, 
P2 drepți – distal; C# drept – mezial); resturi radiculare (M2 
stâng); pierderi dentare antemortem (P1–M1 stângi; P2 
drept); anchiloza piciorului drept (parțială, exprimată prin 
sudarea navicularului, cuneiformelor I, II și III, Mt2 și Mt3 
(Fig. 14).  

Enteze. [C]: l. costoclavicular (3s/2d), l. conoid 
(1s/2d), l. trapezoid (2b), m. mare pectoral (1b), m. deltoid 
(2b); [O]: m. rotund mic (1s/2d), m. triceps brahial (1s/d2); 
[H]: m. lat dorsal, m. rotund mare (3d), m. deltoid (1b), m. 
brahioradial (2b); [R]: m. biceps brahial (2s), m. rotund 
pronator (1b), membrană interosoasă (2s/1d); [U]: m. 
triceps brahial (3b), m. brahial (2b), m. supinator (2b); [F]: 
mare trohanter (3b), m. iliopsoas (2b), m. fesier mare (3b), 
m. vast medial (2s/1d), linie aspră (1b); [r]: t. cvadricipital 
(1b); [T]: l. patelar (1b), m. solear (2b). 

 
27 Fragmentele costale nu au putut fi alocate cu exactitate unuia dintre 

cei doi indivizi descoperiți în M.5. 

 
Figura 13. Sacralizare: sudarea completă a primei vertebre coccigiene la 
sacrum [M.5, I.1] / Sacralization: complete fusion of the first coccygeal 
vertebra to the sacrum [M.5, I.1]. 

 

 
Figura 14. Anchiloza poliarticulară parțială a piciorului drept, exprimată 
prin fuziunea unor tarsiene (navicular, cuneiforme I, II și III) și 
metatarsiene (Mt2, Mt3) [M.5, I.1] / Partial polyarticular ankylosis of the 
right leg, expressed by the fusion of some tarsals (navicular, cuneiform I, 
II and III) and metatarsals (Mt2, Mt3) [M.5, I.1]. 

 

Caractere epigenetice. a) dentare – absență 

congenitală (M3, bilateral); b) craniene – sutură 

supranazală, șanț supraorbital (bilateral), foramen 

zigomatico-facial (unul îngust, dreapta), foramen parietal 

(bilateral), foramen spinos (incomplet), foramen 

mastoidal (unul, sutural, stânga), proces stiloid (bilateral), 

foramen mental (unul, bilateral); c) postcraniene – fosă 

Allen (stânga), sulcus preauricular (bilateral), fosă 

romboidă (stânga), faţetă articulară acromială (stânga), 

sulcus circumflex (dreapta). 
M.5 (I.2). Inventar scheletic. Aspecte morfometrice. 

Au fost recuperate trei fragmente vertebrale (o cervicală, 
o toracală și o lombară), câteva fragmente costale, 
elemente de pe partea stângă a corpului (diafiza 
humerală, rotula, tibia și peroneul), precum și oase din 
scheletul picioarelor. Tibia stângă este euricnemică. 

Generalități. Stare de conservare bună (grad 2); stare 

de reprezentare (slab reprezentat); tafonomie (colorație 

verzui/negricioasă: diafiza humerală dreaptă); vârstă la 
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deces (10,6–10,8 ani, copil, infans II – lungime maximă 

diafize oase lungi); statură scheletică (1328,3 ± 97 mm); 

greutate scheletică (29,6 ± 0,2 kg). 

Caractere epigenetice. b) postcraniene – suprafaţă 

articulară talară inferioară (singulară, bilateral). 

 

M.6: Adâncime: -0,80 m; deranjat parțial; decubit 

dorsal; brațele așezate pe bazin; anterior lui M.5; inventar 

funerar: inel sigilar de argint.  

NMI = 2. M.6 (I.1). Inventar scheletic. Aspecte 

morfometrice. De la nivelul craniului s-a păstrat un 

fragment din dreptul condilului mandibular stâng și I1 

stâng, definitiv. Din segmentul postcranian s-au păstrat 

câteva fragmente vertebrale și costale, claviculele, 

omoplații, fragmente din ilioane, rotula stângă și oase din 

scheletul mâinilor și picioarelor. Dintre oasele lungi lipsesc 

radiusul, ulna și femurul drept. Humerușii sunt euribrahi, 

iar ulna stângă, eurolenică. Femurul stâng este platimer și 

are pilastru slab. Tibiile sunt platicnemice, iar cea stângă 

este dolicocnemică.  

Generalități. Stare de conservare foarte bună (grad 

1); stare de reprezentare (aproximativ complet); 

tafonomie (colorație intens verzuie: două falange din 

rândul proximal și una din rândul intermediar de la mâini); 

sex (masculin – morfologie distală humerus, dimensiuni 

astragal și calcaneu, caracteristici generale); categorie de 

vârstă (adult matur/adult bătrân – modificări 

degenerative în general avansate la nivelul întregului 

schelet); greutate scheletică (64,4 ± 0,2 kg).  

Patologie. Osteoartroză (osteofite și suprafețe 

poroase: exprimări marcate pe corpurile a trei vertebre 

cervicale și pe un corp vertebral toracal; la nivelul 

capetelor primelor coaste; în extremitatea laterală 

claviculară dreaptă; pe acromionul drept; eburnație: pe 

fațetele articulare inferioare a unei vertebre toracale și 

uneia lombare, Fig. 15); periostită (leziuni vindecate în 

treimea diafizară humerală stângă, anterior, Fig. 15).  

Enteze. [C]: l. costoclavicular (1d), l. conoid (1d), l. 

trapezoid (1d), m. mare pectoral (1b), m. deltoid (2b); [O]: 

m. rotund mic (3b), m. triceps brahial (3b); [H]: m. mare 

pectoral (2b), m. lat dorsal, m. rotund mare (2b), m. 

deltoid (3b, Fig. 16), m. brahioradial (3b); [R]: m. rotund 

pronator (2s), membrană interosoasă (2s); [U]: m. triceps 

brahial (2s), m. brahial (2s); [F]: m. fesier mare (2s), m. vast 

medial (2s), linie aspră (2s); [r]: t. cvadricipital (2d); [T]: l. 

patelar (1b), m. solear (2b); [c]: t. Ahile (2b), t. adductor 

haluce, t. flexor scurt degete (1b). 

Caractere epigenetice. a) postcraniene – faţete 

articulare laterale tibiale (bilateral), apertură septală 

(bilateral), sulcus circumflex (bilateral), şanţ muşchi vast 

lateral (dreapta, Fig. 17), suprafaţă articulară talară 

inferioară (singulară, bilateral), formă faţetă superioară 

articulară atlas (singulară, bilateral). 
 

 
Figura 15. Osteoartroză vertebrală: eburnație pe fațetele articulare 
inferioare a unei vertebre lombare [M.6, I.1] / Vertebral osteoarthritis: 
eburnation on the lower articular facets of a lumbar vertebra [M.6, I.1]. 

 

 
Figura 16. Leziuni periostitice vindecate (dreptunghi) și dezvoltare 
puternică a mușchiului deltoid pe diafizele humerale (oval) [M.6, I.1] / 
Healed periosteal lesions (rectangle) and strong development of the 
deltoid muscle on the humeral shafts (oval) [M.6, I.1]. 

 

 
Figura 17. Șant muschi vast lateral pe rotula dreaptă, anterior [M.6, I.1] 
/ Vastus lateralis notch on right patella, anterior [M.6, I.1]. 
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M.6 (I.2). Inventar scheletic. Aspecte morfometrice. 
Craniul este documentat doar prin zigomaticul drept. Din 
scheletul postcranian s-au păstrat resturi din coloana 
vertebrală (trei vertebre cervicale, cinci toracale, trei 
lombare și prima vertebră sacrală), câteva fragmente 
costale, clavicula stângă, fragmente din coxale, diafizele 
oaselor lungi (fără ulna stângă) și câteva oase de la mâini 
și picioare. Dintre oasele lungi, doar diafizele radială 
stângă, femurale (femurul stâng este eurimer și are 
pilastru puternic, iar femurul drept este platimer și are 
pilastru mediu) și tibială dreaptă sunt întregi. Tibiile sunt 
euricnemice. 

Generalități. Stare de conservare mediocră (grad 3); 
stare de reprezentare (parțial reprezentat); tafonomie 
(colorație violet-negricioasă: tibii, peroneu drept – în 
extremitatea distală; exfolieri și decolorări: pe majoritatea 
suprafețelor osoase postcraniene); vârstă la deces (12,2–
13,0 ani, adolescent – lungime maximă diafize oase lungi). 

Patologie. Periostită (leziuni active, slab exprimate, 
pe diafizele tibiale – anterior și medial, pe astragalul stâng 
și pe calcanee).  

Enteze. [C]: l. costoclavicular (1s), l. conoid (1s), l. 
trapezoid (1s), m. mare pectoral (1s), m. deltoid (1s); [R]: 
m. biceps brahial (1s), m. rotund pronator (1s), membrană 
interosoasă (1s); [F]: m. fesier mare (1b), m. vast medial 
(1b), linie aspră (1b); [T]: l. patelar (1b), m. solear (1b). 

Caractere epigenetice. a) craniene – foramen 
zigomatico-facial (multiple foramene înguste, drepta); b) 
postcraniene – fosă Allen (bilateral), fosă hipotrohanterică 
(bilateral), suprafaţă articulară talară inferioară (dublă, 
bilateral), faţetă dublă calcaneală anterioară (bilateral), 
faţetă superioară articulară atlas (singulară, bilateral). 

 
M.7: Adâncime: -0,80 m; decubit dorsal; braţele 

încrucișate pe abdomen; picioarele întinse; orientare V–E; 
inventar funerar: inel sigilar din argint aurit inscripționat 
cu numele „BĂLAȘA”, pe inelarul mâinii stângi; NMI = 1. 

Inventar scheletic. Aspecte morfometrice. Din 
craniul neural s-au păstrat fragmente din calvarie, din 
temporale și din porțiunea bazală a occipitalului. Fruntea 
este foarte îngustă conform lărgimilor minimă și maximă 
și are margini ovale. Scheletul feței este fragmentar; au 
fost identificate zigomaticele, maxilele și mandibula. 
Dentiția este definitivă. Au fost recuperați nouă dinți (I1–
P1 stângi, P1–P2 drepți, C# stâng, C# drept +1 M superior); 
patru dinți au fost pierduți postmortem (P2 stâng, I1–I2 
stângi, I1 drept). Scheletul postcranian este în general 
foarte fragmentar, cu numeroase distrugeri și lipsuri (în 
special în jumătatea superioară). Lipsește cea mai mare 
parte a vertebrelor și coastelor, sternul, clavicula stângă, 
omoplații, ischioanele, pubisul stâng și rotulele. Singurul 
os lung întreg este femurul drept (hiperplatimer și cu 
pilastru nul). Tibia dreaptă este mezocnemică. 

Generalități. Stare de conservare precară (grad 4); 
stare de reprezentare (aproximativ complet); tafonomie 
(colorație negricioasă: pe parietalul drept – exocranian; 

colorație violet: în special exocranian, penetrând și 
diplœa; colorație verzuie: claviculă dreaptă – extremitatea 
medială); sex (feminin – coxale, craniu); vârstă la deces 
(57,1 ani, adult bătrân – simfize pubiene, suprafețe 
auriculare, suturi craniene); statură scheletică (150,3 ± 3,3 
cm, submijlocie); greutate scheletică (61,6 ± 0,2 kg). 

Patologie. Carii dentare (P1 stâng – mezial și distal; 1 
molar superior – distal); resturi radiculare (C# stâng); 
pierderi dentare antemortem (P1–M2, M3? stângi; I2, P1–P2 
drepți, Fig. 18); osteoartroză (osteofite și suprafețe 
poroase: pe corpurile vertebrale a trei cervicale; pe două 
fațete articulare toracale/lombare).  
 

 
Figura 18. Pierderi dentare antemortem (P1–M2, M3? stângi; I2, P1–P2 
drepți), mandibulă, anterior [M.7] / Antemortem tooth loss (left P1–M2, 
M3?; right I2, P1–P2), mandible, anterior [M.7]. 

 
Enteze. [F]: mare trohanter (2s), m. iliopsoas (2s), m. 

fesier mare (3s), m. vast medial (2s), linie aspră (2b); [T]: l. 
patelar (1d), m. solear (2d); [c]: t. adductor haluce, t. flexor 
scurt degete (1b).  

Caractere epigenetice. a) craniene – șanț 
supraorbital (bilateral), foramen zigomatico-facial (unul 
larg, stânga), foramen parietal (dreapta), curbură sulcus 
sagital superior (la dreapta), foramen mastoidal (unul, pe 
temporal, stânga), foramen mental (unul, stânga); b) 
postcraniene – placă femurală (stânga), exostoze la fosa 
trohanterică (stânga), faţete articulare laterale tibiale 
(stânga), suprafaţă articulară talară inferioară (dublă, 
bilateral), faţetă dublă calcaneală anterioară (bilateral), 
faţetă superioară articulară atlas (singulară, stânga). 
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CÂTEVA DISCUȚII ȘI CONCLUZII 

În urma stabilirii NMI pentru fiecare dintre cele șapte 
complexe funerare în parte și realocării unor piese 
scheletice din cadrul mormintelor, au rezultat 17 indivizi. 
În baza descrierii arheologice a complexelor funerare, dar 
și, în aceeași măsură, a observațiilor antropologice, au fost 
efectuate trei reatribuiri, care fac referire la trei 
morminte: M.3, M.4 (deranjat de M.3) și M.5. Astfel, o 
mandibulă din M.3 s-a dovedit a fi cea a individului 
numerotat M.4 (I.1). O diafiză femurală identificată în M.5 
a fost repartizată lui M.3 (I.2). O ultimă realocare a fost 
cea a unei epifize distale femurale stângi, tot din M.5, care 
a fost împerecheată cu cea din M.4 (I.4). În ceea ce 
privește resturile scheletice din M.2 și din M.7, acestea 
provin de la câte un singur individ, aspect care confirmă și 
observațiile arheologice. Din M.1, M.5 și M.6 (deranjat de 
M.3 și de M.5), ultimele două reînhumări, nu a fost 
posibilă nicio atribuire. Facem precizarea că, în realitate, 
numărul indivizilor descoperiți în pronaosul bisericii de la 
Pitaru ar putea fi mai mic, în schimb, nu avem suficiente 
argumente care să ne permită să repartizăm cu exactitate 
și alte fragmente scheletice, în special ale indivizilor 
documentați prin câteva oase, cum ar fi, de exemplu, cele 
din M.1 (I.3, I.4 și I.5) sau din M.4 (I.3 și I.4). Pentru a nu 
crea confuzie, menționăm faptul că în aceste două 
complexe funerare, majoritare sunt resturile scheletice de 
la doi indivizi. Pe lângă rămășițele osteologice ale 
acestora, au mai putut fi identificate câteva piese 
scheletice, puține la număr, ceea ce ne face să credem că 
au fost antrenate, din vechime, în timpul 
reînhumării/reînhumărilor sau accidental, în timpul 
cercetărilor arheologice sau analizei oaselor în laborator.  

Cu excepția M.1 (deranjat și reînhumat), în fiecare 
dintre celelalte șase morminte (M.2-M.7) a fost identificat 
un schelet aproximativ complet. Aceasta cu toate că, așa 
cum am precizat, doar M.2 și M.7 sunt nederanjate, restul 
fiind afectate mai mult sau mai puțin de intervenții 
postdepoziționale, ulterioare înhumărilor. Celelalte 
resturi scheletice însumează indivizi parțial reprezentați 
(cinci) și slab reprezentați (șase).  

Starea de conservare a osemintelor a fost evaluată 
pentru 11 dintre indivizi, în special pentru cei parțial 
reprezentați și cei aproximativ compleți. În patru cazuri 
întâlnim schelete mediocru conservate (grad 3), în câte 
trei situații indivizi foarte bine (grad 1) și bine păstrați 
(grad 2), iar două schelete au o stare precară de 
conservare (grad 4). 

La 11 indivizi au fost înregistrați și câțiva markeri 
tafonomici, în general asociați cu acțiunea diferiților 
agenți și procese din solul/mediul în care s-au descompus. 
Facem precizarea că felurite modificări tafonomice pot 

 
28 Fernández-Jalvo, Andrews 2016, p. 156. 
29 Dupras, Schultz 2013, p. 325. 
30 Cole, Waldron 2016. 

afecta același individ, aspect constatat și în lotul analizat. 
Astfel, cel mai frecvent apar diverse colorații/pigmentări 
dispuse eterogen pe suprafața oaselor. Dintre acestea 
culoarea verde apare la șase indivizi, doar pe scheletul 
postcranian (în două situații intens exprimată) și 
reprezintă rezultatul probabil al impregnării cu oxizi de 
cupru proveniți din inventarul funerar al defuncților. Alte 
două colorații de bază identificate în lotul de la Pitaru sunt 
cea violet, destul de rar întâlnită în materialele scheletice 
fosile umane și care a fost observată la patru indivizi 
(întotdeauna pe oasele craniului, endo- și exocranian, dar 
și postcranian, în două cazuri) și pigmentația neagră, 
prezentă la doi subiecți (cranian și postcranian). Ambele 
colorații sunt puse pe seama manganului, element 
abundent în sol, prezent în multe minerale și care, în 
funcție de starea sa, poate forma compuși cu culori 
diferite, care pot colora și oasele în culori diferite. De 
exemplu, dioxidul de mangan (MnO2) va păta oasele cu 
negru28, iar ionul permanganat (KMnO4) poate conferi 
osului o culoare violet29. Culoarea purpurie mai poate 
constitui și rezultatul prezenței în sol a fierului, zincului 
sau cuprului30. De asemenea, au fost observate și 
combinații între diferite colorații: violet/negricioasă (la 
trei indivizi) sau verzui-negricioase (la doi indivizi). Tot sub 
acțiunea agenților tafonomici au fost constatate și 
exfolieri ale periostului, mai intense sau mai ușoare (la 
patru indivizi), exfolieri ale laminei externe a oaselor 
craniene (la un individ) sau oase decolorate (la un individ).  

În urma determinării sexului au fost identificați cinci 
indivizi de sex feminin și unul de sex masculin. Estimările 
vârstelor ne fac cunoscută o frecvență mai ridicată a 
deceselor la grupa subadulților: 10 indivizi, reprezentând 
58,8% din totalul celor identificați – doi indivizi din 
categoria infant și câte patru din categoriile copil și 
adolescent. Repartiția pe categorii de vârstă a indivizilor 
adulți ne indică faptul că cei mai numeroși sunt adulții 
bătrâni (trei: 17,6% din totalul indivizilor analizați). Restul 
de patru indivizi au fost distribuiți, în câte un caz, în clasele 
de vârstă adult tânăr, adult matur sau în categoria celor cu 
vârste incerte (adult tânăr/matur și adult). Numărul mare 
de decese în rândul subadulților se reflectă cel mai bine în 
bolile pe care le-am identificat la unii dintre indivizi, în 
special cele legate de carențe vitaminice sau ale unor 
minerale. Astfel, în două cazuri, la un individ din categoria 
infant și la un adolescent, au fost observate leziuni active 
ale cribrei orbitalia pe plafonul orbitelor. Manifestările se 
prezintă morfologic ca zone poroase și os îngroșat rezultat 
din hipertrofia diplœi31. Cel mai adesea, din punct de 
vedere etiologic, astfel de manifestări sunt asociate cu 
anemia32, un deficit de celule roșii în sânge și implicit de 
hemoglobină (Hb). Anemia poate fi ereditară (talasemie și 
siclemie) sau dobândită (anemie feriprivă). Studii mai 

31 Keenleyside, Panayotova 2006, p. 373. 
32 Wapler et alii 2004. 
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recente arată că, pe lângă fier, component-cheie al Hb, alți 
nutrienți necesari întreținerii homeostaziei eritrocitare 
includ aminoacizi esențiali și vitamine: A, B12 
(cobalamina), B9 (acidul folic), B6 (piridoxina). Dintre 
aceștia, se pare că deficiența nutrițională a vitaminei B12 
este un factor predispozant esențial în apariția cribrei 
orbitalia. Pe lângă aceasta, vitamina B12 intervine și în 
buna funcționarea a nervilor, carența acesteia având și 
implicații comportamentale, asociate cu probleme 
neurologice debilitante (paranoia, depresia, mania, 
psihozele și demența)33. 

O altă maladie, prezentă la un adolescent, o 
reprezintă rahitismul, cauza apariției acesteia fiind legată 
de lipsa aportului de vitamina D, factor esențial în 
metabolismul calciului și fosforului34. Manifestările 
cuprind deformări (arcuiri), mai mult sau mai puțin 
evidente, ale diafizelor radiale, ulnare, femurale și 
peroneale, rezultat al demineralizării oaselor.  

Altă manifestare patologică observată la nivelul 
scheletului indivizilor subadulți este reprezentată de 
periostită, o infecție nonspecifică a osului, prezentă la 
patru indivizi (trei subadulți și un adult). În cadrul 
subadulților, manifestările sunt active și exprimate sub 
forma unor scobituri fine și striații longitudinale pe 
suprafața corticală originală a osului. La individul adult, 
leziunile periostitice sunt vindecate și se manifestă prin 
îngroșări ale osului (scleros, fibros). Manifestările apar în 
general pe tibii, dar sunt afectate și alte oase (humerus, 
peroneu, astragal, calcaneu). Periostita este privită, în 
mod obișnuit, ca un marker traumatic sau infecțios, în 
schimb reacții periostitice pot apărea și ca urmare a unui 
dezechilibru nutrițional, cum ar fi, de exemplu, 
hemoragiile osoase rezultate din deficiența vitaminei C 
(necesară pentru combaterea infecțiilor), care pot duce la 
proliferarea de os nou35. 

În cazul indivizilor adulți, pe lângă o anomalie 
congenitală (sacralizarea primei coccigiene la sacrum), am 
identificat exclusiv boli dentare (carii dentare, resturi 
radiculare, pierderi dentare antemortem și tartru dentar) 
și articulare (osteoartroză, hernie intervertebrală și 
anchiloza unui picior). Bolile dentare ne pot oferi 
informații în legătură cu dieta, statusul igienei orale, 
stresul dentar, comportamentul cultural sau economia de 
subzistență a unei comunități36. Cinci din șase indivizi 
adulți prezintă cel puțin o boală dentară; aparatul dento-
maxilar al celui de-al șaselea individ lipsește aproape în 
totalitate. Cele mai numeroase sunt pierderile 
antemortem (la cinci indivizi), urmate de prezența 
resturilor radiculare (la patru indivizi), carii dentare și 

tartru dentar (la câte trei indivizi). Principala cauză a 
pierderilor dentare o constituie boala parodontală 
(parodontoza). Cariile dentare sunt foarte avansate, 
uneori structura dinților fiind aproape în întregime 
distrusă, redusă la câteva resturi radiculare. 

Bolile articulare sunt asociate, de regulă, cu 
înaintarea în vârstă și cu efortul fizic susținut întreprins de-
a lungul vieții unui individ. Dintre acestea, cel mai frecvent 
(la patru indivizi) apare osteoartroza, manifestată prin 
osteofite, suprafețe poroase și eburnație. În toate cazurile 
este localizată pe coloana vertebrală. Alte zone ale 
corpului în care au fost observate manifestări 
degenerative de tip osteoartritic sunt: articulațiile costo-
vertebrale, articulația umărului, cotului, genunchiului, 
gleznei, mâinilor și picioarelor. Pe lângă patologiile 
articulare, într-un singur caz, au fost observate și 
entezopatii, modificări patologice ale entezelor, al căror 
substrat (tulburări traumatice, degenerative, inflamatorii, 
endocrine, metabolice) este dificil de apreciat în lipsa unor 
studii radiologice37. Tot la un individ au fost constatate și 
hernieri intervertebrale, documentate prin prezența 
nodulilor Schmorl. O manifestare interesantă o constituie 
anchiloza piciorului drept al unui individ, aspect patologic 
care apare în numeroase boli congenitale ori cronice care 
implică articulațiile.  

Cele câteva staturi și greutăți scheletice calculate nu 
pot fi luate în considerare sub raport statistic. De altfel, 
micul lot scheletic descoperit în pronaosul bisericii de la 
Pitaru nu poate fi privit în acest mod nici în ceea ce 
privește gradul de dezvoltare al entesofitelor sau prezența 
caracterelor epigenetice. Pentru comparația cu alte 
oseminte din același orizont cronologic ne-am limitat în 
studiul de față doar la înregistrarea acestora. 

Lipsa unor note documentare de arhivă publicate cu 
privire la lăcașul de cult de la Pitaru conferă o importanță 
sporită informațiilor arheologice și analizei antropologice 
a resturilor scheletice. Analize antropologice efectuate pe 
loturi scheletice descoperite în interiorul (pronaos sau 
naos) unor biserici sau mănăstiri medievale din Țara 
Românească sunt sporadice. Osemintele aparțin, de 
obicei, membrilor familiilor ctitorilor acestor edificii de 
cult, iar uneori provin chiar din familii domnitoare ale Țării 
Românești. Este cazul unui lot osteologic care numără cel 
puțin 12 indivizi cercetați la Biserica Sfântul Gheorghe Nou 
din București38 sau a resturilor scheletice a patru indivizi 
descoperiți în Biserica Mare a Mănăstirii Hurezi (jud. 
Vâlcea)39. O altă analiză antropologică a fost efectuată pe 
două schelete descoperite în biserica Mănăstirii Valea 
(jud. Argeș)40. 

 
 

 
33 Walker et alii 2009. 
34 Ortner 2003, p. 393. 
35 DeWitte 2014, p. 38. 
36 Roberts, Manchester 2003, p. 63. 
37 Resnick, Niwayama 1983.  

38 Constantinescu, Soficaru 2014.  
39 Vasile 2016.  
40 Cristocea et alii 2014 (analiza antropologică a fost efectuată de 

Anamaria Diana, University of Edinburgh). 
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Mormânt Sex Vârstă Statură Greutate Patologie 

M.1 (I.1) F > 51,5/AB 156,4 cm 67,1 Resturi radiculare; pierderi dentare antemortem; 
osteoartroză; hernie intervertebrală 

M.1 (I.2) F? AT – – Pierderi dentare antemortem; tartru dentar 

M.1 (I.3) – 0,0–0,5/I – – – 

M.1 (I.4) – C – – – 

M.1 (I.5) – C – – – 

M.2 F > 51,5/AB 163,5 cm – Carii dentare; resturi radiculare; pierderi dentare 
antemortem; tartru dentar; osteoartroză; 

entezopatii 

M.3 (I.1) – 10,0–12,0/Ad 1326,8 mm 25,0–31,2 Tartru dentar; rahitism 

M.3 (I.2) – 3,1/C 824,4 mm 10,3 Periostită 

M.4 (I.1) – 12,0–15,0/Ad – – Cribra orbitalia 

M.4 (I.2) – 2,0/I – – Cribra orbitalia; periostită 

M.4 (I.3) – AD – – – 

M.4 (I.4) – Ad – – – 

M.5 (I.1) F 44,8/AM 155,4 cm 56,8 Sacralizarea Ccg1; carii dentare; resturi 
radiculare; pierderi dentare antemortem; 

anchiloză picior drept 

M.5 (I.2) – 10,6–10,8/C 1328,3 mm 29,6 – 

M.6 (I.1) B AM/AB – 64,4 Osteoartroză; periostită 

M.6 (I.2) – 12,2–13,0/Ad – – Periostită 

M.7 F 57,1/AB 150,3 mm 61,6 Carii dentare; resturi radiculare; pierderi dentare 
antemortem; osteoartroză 

Tabel 1. Tablou sinoptic cu principalele caracteristici evidențiate la indivizii analizați / Synoptic table with the main characteristics highlighted in the 
analysed individuals. 

 
 

Dimensiuni și indici M.3 (I.1) M.3 (I.2) M.4 (I.1) M.4 (I.2) M.5 (I.2) M.6 (I.2) 

1. G – Op   153,5    

8. Eu – Eu   141,2    

I1. (8 : 1) × 100   92,0    

17. Ba – B   118,0    

20. Po – B   101,2    

I2. (17 : 1) × 100   76,9    

I3. (17 : 8) × 100   83,6    

I4. (20 : 1) × 100   65,9    

I5. (20 : 8) × 100   71,6    

9. Ft – Ft   88,9 86,3   

10. Co – Co 117,9  114,6    

I12. (9 : 10) × 100   77,6    

I13. (9 : 8) × 100   62,9    

26. Arc N – B 126,0  110,0    

29. Coardă N – B 102,3  114,0    

I22. (29 : 26) × 100 81,2  103,6    

27. Arc B – L 118,0  95,0    

30. Coardă B – L 104,6  99,7    

I24. (30 : 27) × 100 88,6  105,0    

12. Ast – Ast 107,2  112,8    

I14. (12 : 8) × 100   79,9    

7. Ba – O   35,6    

16. ⊥ 17   29,9    

I33. (16 : 17) × 100   84,1    

45. Zy – Zy   117,4    

47. N – Gn   95,8    

48. N – Pr   58,4    
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I38. (47 : 45) × 100   81,5    

I39. (48 : 45) × 100   49,7    

46. Zm – Zm   77,7    

I39(1). (48 : 46) × 100   75,2    

51. Mf – Ek   40,6/40,4    

52. ⊥ 51   31,3/31,1    

I42. (52 : 51) × 100   77,0/77,0    

54. Al – Al   21,2 16,2   

55. N – Ns   43,0    

I48. (54 : 55) × 100   49,4    

60. Pr – Alv   40,3    

61. Ekm – Ekm   55,9    

I54. (61 : 60) × 100   138,6    

62. Ol – Sta   45,4    

63. Enm – Enm   29,5    

64. În spatele M1   7,9/7,2    

I58. (63 : 62) × 100   65,1    

I59. (64 : 63) × 100   26,8/24,5    

5. N – Ba   90,4    

40. Ba – Pr   85,8    

I60. (40 : 5) × 100   95,0    

65. Kdl – Kdl   96,3 80,8   

66. Go – Go   78,4 61,9   

68. Pg – Plan tangent Go   78,4 64,4   

I62. (68 : 65) × 100   81,4 79,7   

C1 112,5/118,8      

C6 25,0/25,0      

(C6 : C1) × 100 22,2/21,0      

O1 109,9/111,3      

O2 72,9/74,3      

(O2 : O1) × 100 66,3/66,8      

H1 240,1/246,7      

H5 15,5/15,5      

H6 13,1/13,9      

(H6 : H5) × 100 84,5/89,9      

R1 -/172,6     191,2/- 

U1 189,9/-      

U13 14,7/15,2      

U14 17,6/17,6      

(U13 : U14) × 100 83,8/86,6      

S2 78,1     97,5 

S5 59,6      

(S5 : S2) × 100 76,3      

F1 318,1/318,5     372,3/375,8 

F6 17,6/19,3     25,0/24,9 

F7 19,5/18,9     20,7/22,1 

F9 22,9/26,1     25,6/26,2 

F10 19,4/20,3     22,1/21,4 

F21 54,3/53,7 34,4/-    -/66,8 



Analiza antropologică a resturilor scheletice descoperite în pronaosul bisericii „Adormirea Maicii Domnului” – Strâmbeanu         263 

 

(F6 : F7) × 100 90,2/101,9     121,0/112,5 

(F10 : F9) × 100 84,8/78,0     86,2/81,9 

P2     30,3/-  

T1a 265,7/- 122,7/-   266,1/- -/296,2 

T8 22,4/- 11,4/-   20,7/- -/25,1 

T8a 27,4/- 12,1/-   23,6/- 30,2/28,2 

T9a 18,9/- 12,5/-   18,7/- 21,5/21,5 

(T9a : T8a) × 100 69,1/- 102,8/-   79,4/- 71,3/76,5 

P1     255,9/-  

Tabel 2. Dimensiuni şi indici, cranian și postcranian, la indivizii subadulți de la Pitaru / Dimensions and indices, cranial and postcranial, in subadult 
individuals from Pitaru. 

 
 

Dimensiuni și indici M.1 (I.1) M.1 (I.2) M.2 M.5 (I.1) M.6 (I.1) M.7 

1. G – op     182,2 172,8     

8. Eu – Eu 132,7     134,7     

I1. (8 : 1) × 100        77,9     

17. Ba – B       128,0     

20. Po – B       112,1     

I2. (17 : 1) × 100       74,1     

I3. (17 : 8) × 100        95,0     

I4 . (20 : 1) × 100       64,9     

I5. (20 : 8) × 100       83,2     

9. Ft – Ft      98,3 92,5   85,1 

10. Co – Co       105,7   102,4 

I12. (9 : 10) × 100       87,5   83,0 

I13. (9 : 8) × 100       68,6     

26. Arc N – B        126,0     

29. Coardă N – B       114,5     

I22. (29 : 26) × 100        90,9     

27. Arc B – L        115,0     

30. Coardă B – L       101,4     

I24. (30 : 27) × 100       88,2     

12. Ast – Ast 112,1   108,0 106,4     

I14. (12 : 8) × 100  84,5     79,0     

7. Ba – O       34,5     

16. ⊥ 17       28,5     

I33. (16 : 17) × 100        82,7     

45. Zy – Zy       135,1     

51. Mf – Ek     /-44,9 /-36,7     

52. ⊥ 51     /-34,1 /-35,5     

I42. (52 : 51) × 100     /-76,0 /-96,9     

61. Ekm – Ekm       57,7     

63. Enm – Enm       39,6     

64. În spatele M1       10,5/9,2     

I59. (64 : 63) × 100       26,6/23,2     

5. N – Ba       97,4     

65. Kdl – Kdl       111,8     

66. Go – Go 95,1     92,7     

68. Pg – Plan tangent Go       98,7     
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I62. (68 : 65) × 100       88,3     

C1 155,0/-     141,4/139,5     

C6 39,0/-     29,0/30,0     

(C6 : C1) × 100 25,2/-     20,5/21,5     

(C1 : H2) × 100       -/44,3     

H1       -/320,0  315,0/315,7   

H2       -/314,8  310,9/311,7   

H5        -/18,2 20,9/21,9   

H6       -/14,3  16,9/16,8   

(H6 : H5) × 100        -/78,3 80,7/76,7   

R1  -/235,7   243,2/- 235,3/232,4     

(R1 : H2) × 100       -/73,8     

U1 -/255,1           

U13 -/19,5    17,3/- 19,1/17,7 19,4/-   

U14 -/20,6    20,9/- 20,2/21,6 21,6/-   

(U13 : U14) × 100 -/94,5    82,7/- 94,8/82,0 89,7/-   

S2       107,9     

S5       111,3     

(S5 : S2) × 100       103,1     

F1 -/422,9      410,4/410,8 437,4/- 403,5/- 

F2 -/422,5      408,3/410,0 436,3/- 402,6/- 

F6 -/28,1      23,7/22,9 30,6/- 25,5/- 

F7  -/27,8     24,9/24,2 29,1/- 26,1/- 

F9 -/32,9  -/32,1  29,7/29,5 32,0/32,0 34,5/- 32,3/- 

F10 -/25,5  -/27,1 21,9/22,3 28,1/26,9 29,1/- 24,1/- 

F19 -/45,2      40,4/40,5 46,1/- 42,7/- 

F21  -/81,0     71,6/71,7 80,5/-   

(F6 : F7) × 100  -/100,9     94,9/94,7 105,2/- 97,9/- 

(F10 : F9) × 100  -/77,4 -/84,4  73,9/75,4 87,6/84,3 84,4/- 74,4/- 

r2     46,2/- 41,3/42,2 -/41,9    

(r2 : F21) × 100       57,7/58,8     

T1a     392,1/- -/356,3  367,6/364,3   

T1b     384,3/-  -/349,4 359,6/354,5   

T8a   37,1/36,0 32,5/31,8 31,6/31,8 35,5/35,9 -/31,2  

T9a   22,7/22,1 24,7/22,2 20,7/19.6 21,6/21,9  -/19,8 

(T9a : T8a) × 100   61,2/61,3 76,1/67,9 65,4/61,7 60,8/60,9 -/63,5  

(T1b : F2) × 100        -/85,2 82,4/-   

Tabel 3. Dimensiuni şi indici, cranian și postcranian, la indivizii adulți de la Pitaru / Dimensions and indices, cranial and postcranial, in adult individuals 
from Pitaru. 
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