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PREFAŢĂ 
 
 
 

În interiorul acestui volum ne-am propus publicarea extinsă a rezultatelor 
cercetărilor arheologice derulate în anii 2008 – 2013, de către Muzeul Judeţean de Istorie 
şi Arheologie Prahova, în incinta Parohiei „Sfântul Nicolae” din cartierul Slobozia al 
oraşului Câmpina. Complexul preistoric fiind cel mai probabil epuizat, am simţit, ca o da-
torie nedisimulată față de lumea ştiinţifică, redarea în detaliu şi într-un timp cât mai scurt 
a rezultatelor cercetărilor. Urgenţa aceasta este determinată atât de nevoia de prospeţime 
a informaţiei, dar şi de dorinţa de utilitate imediată a acestei valorificări/cercetări. 

 
Publicarea se doreşte a fi una monografică, completând pentru cei interesaţi 

informaţiile deja existente. Am adăugat la rezultatele arheologice, o serie de analize şi 
investigaţii pluridisciplinare ce se constituie într-un pachet important de informaţii, ce 
sunt publicate aici şi pe care le considerăm nu numai necesare, ci şi obligatorii. 

 
Unele informaţii reluate în acest volum, preponderent cele ce au un caracter 

descriptiv, se regăsesc în materiale publicate anterior, ele evident nu puteau suferi foarte 
multe modificări, ci doar eventuale completări, corecturi. Într-un prim volum expuneam, 
într-un mod aflat la graniţa dintre ştiinţific şi popularizare, principalele rezultate ale 
primelor trei campanii de cercetare arheologică. S-au adăugat o serie de alte studii şi 
rapoarte ştiinţifice ce au făcut cunoscut un obiectiv arheologic complex şi în acelaşi timp 
generator de idei, aflat într-un ambient ce a permis atât cercetarea în condiţii deosebite, 
dar şi o anumită dezvoltare a acesteia, ce nu era deloc programată. 

 
Colectivul de cercetare a beneficiat din plin, de prezenţa şi sprijinul părintelui 

paroh Petru Moga ce prin energia şi spiritul dumnealui, a reuşit să imprime cercetării o 
anumită consistenţă şi plăcere. Îi mulţumim încă o dată inclusiv pentru multele discuţii şi 
clipe plăcute petrecute în atmosfera deosebită creată la Câmpina.  

 
Mulţumirile noastre se îndreaptă spre o serie de colegi implicaţi în cercetarea de 

teren sau restaurarea şi conservarea materialului arheologic. Amintim aici pe Octav 
Negrea, Claudia Dumitrescu, Andrei Gheorghevici, Mariana Dicu, Tiberiu Nica.  

 
Februarie 2014 

Alin Frînculeasa





 
 
 
 

PREFACE 
 
 
 

Within this volume we pursued the extensive publication of the results of 
archaeological research conducted between 2008 and 2013 by the Prahova County 
Museum of History and Archaeology inside the "St. Nicholas" Parish precinct, placed in 
the Slobozia district of the Câmpina city. Given that the prehistoric cemetery was most 
likely exhaustively investigated, I felt an unsimulated duty to render in detail and in a short 
time the obtained results to the scientific world. This urgency is driven by the need for 
fresh information, but also by the desire of immediate usefulness of this research. 

 
The publication is intended to be monographic, completing the existing information 

for those interested. To the archaeological results was added an important package of 
information consisting of several analyses and multidisciplinary investigations published 
herein, that we consider not only necessary but also imperative. 

 
Some fragments reproduced in this volume, mainly descriptions, can be found in 

previously published papers, they obviously could not undergo many changes, but only 
additions, corrections. In the first volume were exposed, in a manner placed at the border 
between science and popularization, the most significant results of the first three 
archaeological campaigns. To this was added a number of other papers and scientific 
reports that promoted this complex and at the same time idea generating archaeological 
site, placed into an ambience that favoured both investigations under special conditions 
and a certain development of this research, which was not at all scheduled. 

 
The research collective had benefited greatly from the presence and support of the 

parish priest, Petru Moga. With his energy and spirit he managed to imprint a specific 
consistency and pleasure to this research. We thank him once again for the many talks and 
pleasant moments spent in the special atmosphere created at Câmpina. 

 
Acknowledgements go to several colleagues involved in the field research or the 

restoration and conservation of the archaeological materials. We mention here Octav 
Negrea, Claudia Dumitrescu, Andrei Gheorghievici, Mariana Dicu, Tiberiu Nica.  

 
February 2014 

Alin Frînculeasa 
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INTRODUCERE 
 
 
 

Din vara anului 2008 până în cea din 2013, Muzeul Judeţean de Istorie şi 
Arheologie Prahova a derulat săpături arheologice sistematice în incinta Parohiei „Sfântul 
Nicolae” din cartierul Slobozia al oraşului Câmpina (judeţul Prahova). Povestea a început 
în anul 2008 când au fost „descoperite” în timpul realizării unor lucrări la sistemul de 
drenaj din apropierea casei parohiale oase umane asociate cu vase din lut. În urma 
cercetărilor arheologice de salvare, derulate în acelaşi an, au fost identificate şase 
morminte. Din anul 2009 cercetările au devenit sistematice, iar la sfârşitul campaniei din 
anul 2012 fuseseră descoperite 60 de morminte şi o serie de alte complexe contemporane, 
dar şi „medievale” târzii sau recente. 

Cimitirul preistoric se află în incinta ansamblului de cult creştin, la sud-est de casa 
parohială şi probabil suprapus parţial de aceasta, pe terasa înaltă de pe partea stângă a râului 
Prahova, la nord de confluenţa cu râul Doftana, în sudul municipiului Câmpina, la o 
altitudine de 500 m. Complexul creştin-ortodox include o casă parohială, datată în prima 
jumătate a secolului al XIX-lea şi un fost siloz aflat în apropiere, ce pare să aparţină 
sfârşitului secolului al XVIII-lea. Ansamblul mai cuprinde şi o biserică construită în secolul 
al XIX-lea, ce suprapune fundaţiile unei alte construcţii de cult din sec. XVIII-XIX. De 
asemenea, la începutul secolului al XXI-lea a fost ridicată o nouă biserică cu hramul 
„Pogorârea Sfântului Duh”. Coordonatele geografice ale sitului arheologic sunt: N 45º 06' 
37,10", E 25º 45 07,85". 

*** 
Cercetările de la Câmpina au avut un caracter pluridisciplinar şi interdisciplinar, rod al 

unor colaborări punctuale din timpul sau ulterior derulării săpăturilor arheologice. Şantierul a 
beneficiat de prezenţa în cadrul colectivului de cercetare a unui antropolog, respectiv dr. 
Andrei Dorian Soficaru de la Institutul de Antropologie „Fr. Rainer” Bucureşti. 

De asemenea, am colaborat cu Universitatea „Valahia” din Târgovişte, pentru 
observaţii legate de contextul fizico-geografic al arealului în care se află situl arheologic, 
prin dr. Mădălina Frînculeasa, dar şi pentru analizele asupra pieselor de os descoperite în 
morminte, realizate de dr. Monica Mărgărit. De la aceeaşi instituţie am beneficiat de o 
serie de investigaţii fizice asupra unor piese din materiale vitroase, realizate de dr. Claudia 
Stihi. Analize suplimentare asupra podoabelor din materiale vitroase au fost realizate şi de 
Rodica-Mariana Ion, Radu-Claudiu Fierascu, Sanda-Maria Doncea de la Institutul 
Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie, Bucureşti. 

În cazul obiectelor de metal descoperite, pentru analiza elemental, am primit sprijin 
din partea dr. Anca Popescu de la Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” din 
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Bucureşti, prin intermediul căreia am putut avea acces la proiectul Romarheomet. În acest 
sens, mulţumirile noastre se îndreaptă către dr. Bogdan Constantinescu, Cătălina 
Chiojdeanu şi Daniela Stan de la Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare pentru 
Fizică şi Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”. 

Pentru diagnoza pieselor din chihlimbar am primit sprijinul de la dr. Eugen Silviu 
Teodor - Muzeul Naţional de Istorie a României care, împreună cu dr. Marian Vîrgolici 
de la Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară 
„Horia Hulubei”, au realizat o serie de investigaţii, ale căror rezultate sunt publicate în 
prezentul volum. 

Pentru realizarea datărilor radiocarbon, am apelat la două laboratoare, respectiv 
Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Radiometrische Altersbestimmung von 
Wasser und Sedimenten şi Poznań Radiocarbon Laboratory. 

O serie de observaţii suplimentare au fost generate, în anul 2010, de investigaţiile 
electrice şi geomagnetice asupra unui segment din necropola din epoca bronzului, dar şi o 
parte din cea datând din sec. al XIX-lea, aflată lângă biserica veche. Scanările au fost 
realizate de firma Geometics One, prin geofizicianul Cornel David. 

*** 
Importantă a fost şi dorinţa de a populariza aceste descoperiri arheologice. Unul din 

morminte a fost conservat in situ timp de trei ani, permiţând publicului larg, dar mai ales 
comunităţii acestei parohii, accesul direct la un complex arheologic. Din anul 2010, în 
incinta parohiei se află expuse piesele descoperite pe acest şantier arheologic, expoziţia 
fiind una permanentă, ce poate fi vizitată de cei interesaţi. Tot în anul 2010 a fost editat un 
prim pliant de popularizare a principalelor descoperiri arheologice din acest sit.  

În anul 2011, un proiect circumscris Parohiei „Sfântul Nicolae” din Câmpina a fost 
finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional. În cadrul acestui proiect, au fost 
realizate activităţi de popularizare (expoziţie, prezentări) sau ştiinţifice (workshop), editate 
materiale publicitare precum calendare, pliante, catalog de expoziţie. Anual, au fost realizate 
la Câmpina, dar şi în alte contexte mai mult sau mai puţin academice, prezentări ale 
rezultatelor cercetărilor arheologice derulate în acest sit. 

*** 
Cercetările derulate până în prezent au fost valorificate sub forma unor rapoarte 

anuale (D. Lichiardopol et alii 2009; 2010; A. Frînculeasa et alii 2011b; 2012; 2013), studii 
de etapă (A. Frînculeasa, D. Lichiardopol 2011; A. Frînculeasa 2012; A. Frînculeasa et alii 
2013a) sau de sinteză (A. Frînculeasa et alii 2011a), investigaţii ştiinţifice (A. Frînculeasa, C. 
Stihi 2012; A. Frînculeasa 2013; A. Frînculeasa et alii 2013b). Au fost editate şi materiale cu 
rol de popularizare (A. Frînculeasa 2011a) sau în care sunt redate informaţii privind întregul 
ansamblu de cult şi arheologic de la Câmpina Slobozia, în contextul derulării unui proiect 
cultural (M. Frînculeasa et alii 2011). 
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PARTEA I 
 
 
 

CONTEXTUL FIZICO-GEOGRAFIC1 
 
 
 

Perimetrul de cercetare arheologică, Câmpina – Slobozia, nu poate fi caracterizat 
decât alocat unui areal geografic ce permite particularizarea sa prin analiza unor indici 
geologici şi geomorfologici. Această încadrare oferă posibilitatea abordării spaţiului 
geografic ca structură dinamică, capabilă să asigure o paletă de traiecte evolutive care pot 
fi aplicate şi valorificate de comunităţile umane care se succed în acest spaţiu. 

Poziţionarea arealului studiat în Subcarpaţii de Curbură – Subcarpaţii Prahovei (Al. 
Roşu 1980), dar cantonat cu preponderenţă la limita acestora cu câmpia piemontană Ploieşti, 
aduce în prim planul descrierii un peisaj geomorfologic dominat de sistemul de terase al 
Prahovei şi de confluenţa acesteia cu Doftana (PL. 1). În lungul văii Prahova, N. Popp 
(1939) cartează 6 niveluri de terase, însă sectorul căruia se circumscrie perimetrul de 
cercetare este caracterizat de terasele inferioare – Câmpina (II) şi Băneşti (I), care sunt 
racordate unei lunci puternic aluvionate. Factorii şi condiţiile care favorizează şi impun 
ritmul proceselor geomorfologice ce afectează terasele, lunca, glacisurile de luncă induc 
trăsături morfologice şi structurale specifice Subcarpaţilor, însă, în concordanţă cu 
particularităţile litologice şi fizice (soluri, climă, vegetaţie) locale. Astfel, se remarcă frunţile 
abrupte (de exemplu, terasa Câmpina cu valori de 25-30°) şi versanţii glacizaţi, văluriţi, 
puternic afectaţi de eroziunea predominant pluviodenuvială (de exemplu, versanţii terasei II 
spre bazinul Doftana). 

La nivelul terasei Câmpina – 50 m în sud până la 70 m către Breaza (I. Armaş et 
alii 2003), apare dezvoltarea maximă a reliefului fluviatil. Fenomenele cu rezultate vizibile 
care afectează fruntea teraselor inferioare (II şi I) (PL. 3/1), datorită tipului petrografic, al 
alternanţei stratelor cu durităţi diferite şi al drenajului apelor freatice, sunt alunecările de 
teren şi prăbuşirile. Alunecările, deseori superficiale, se dispun sub forma unor valuri ce se 
înscriu în înclinarea generală a versanţilor sau a unor prispe, datorită materialului relativ 
mobil, alunecat anterior. Acestea sunt rar reactivate. Modul de asociere a proceselor de 
eroziune, transport şi acumulare variază spaţial şi temporal. Principala terasă a Doftanei, 
terasa Brebu, poate fi paralelizată cronologic cu terasa Câmpinei din sistemul de terase al 
Prahovei. Vârsta este Wurm (Gh. Niculescu, Şt. Dragomirescu 1966, p. 225). La 
confluenţă, unde are o altitudine relativă de 37-40 m (Gh. Niculescu, Dragomirescu 1966, 
p. 223), terasa Brebu se uneşte cu terasa Câmpina devenind o terasă de confluenţă cu lăţimi 

                                                           
1 Vezi o variantă mai extinsă a acestui text la M. Frînculeasa, p. 11-15, în A. Frînculeasa 2012. 
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ale podului de peste 2 km. Pietrişurile terasei sunt constituite din elemente de fliş 
reprezentate prin gresii, calcare, marnocalcare cu granulometrie variabilă. 

Principalele râuri care drenează arealul sunt Prahova şi afluentul său Doftana. 
Regimul lor de alimentare este de tip pluvional. De-a lungul dezvoltării lor, cursul 
Prahovei şi al Doftanei s-a mutat către est, aproape simultan, datorită proceselor de captare 
şi deversare în condiţiile morfologice ale reliefului de la sud (I. Armaş et alii 2003). 
Frecventele modificări din albie subliniază principalul proces fizic, eroziunea, care a fost 
accentuat şi de influenţa antropică. 

Solul, reprezentat prin argiluvisol şi cambisol, este în strânsă legătură cu factorii 
orografici, geologici, climatici şi de vegetaţie. Învelişul vegetal este desfăşurat într-o 
etajare evidentă, fiind prezente atât asociaţii specifice silvostepei, cantonate în câmpia 
piemontană, cât şi pădurile de gorun, gorun amestecat cu fag caracteristice Subcarpaţilor. 

Localizat pe fruntea terasei a II-a a Prahovei, terasa Câmpina, cimitirul de epoca 
bronzului se înscrie în peisaj pe o treaptă bine conturată, care se evidenţiază altitudinal, 
oferind perspectivă către câmpia piemontană de la sud. 

Gradul de discontinuitate al suprafeţei ce include perimetrul de cercetare 
arheologică, în plan orizontal, este rezultatul modelării induse de coroborarea litologiei 
depozitelor existente – la partea superioară argile fine, marne şi nisipuri argiloase ce trec 
spre bază la nisipuri cu stratificaţie torenţială şi cu intercalaţii subţiri de nisipuri grosiere, 
cu procesele specifice teraselor din arealul subcarpatic. Astfel, imediat lângă săpătura 
arheologică este uşor de sesizat impactul infiltraţiilor şi al dinamicii apelor freatice care a 
condus la modificarea parametrilor de stabilitate, rezultând un relief negativ prin tasare şi 
sufoziune în structura de terasă. Particular, perimetrul a fost afectat şi de o alunecare 
superficială cu amplitudine redusă. Morfologia actuală a spaţiului – limitarea alunecării de 
panta terasei, pantă împădurită şi cu grad mare de înclinare, antropizarea contactului cu 
terasa I, nu permite stabilirea clară a amplitudinii deplasării. Nisipurile de terasă, în 
general, au un aspect aplatizat şi sunt reprezentate de elemente ce aparţin flişului grezos şi 
conglomeratic – gresii calcaroase, gresii, calcare, cu o largă dezvoltare în amonte, pe valea 
Doftanei. Sporadic, aceste pietrişuri prezintă o matrice nisipoasă carbonatică. Apariţia 
izolată a acestui tip litologic, în săpătura realizată, se poate datora gradului diferit de 
dizolvare a carbonatului de calciu in situ datorită circulaţiei freatice superficiale (I. Armaş 
et alii 2003, p. 58). Granulometria pietrişurilor este cuprinsă între 2-6 cm. Prezenţa în 
cadrul săpăturii a unor eşantioane cu diametrul mai mare faţă de pietrişurile obişnuite poate 
fi genetic argumentată printr-un proces gravitaţional, ce a însoţit modificările morfologice 
ale perimetrului. 

Valenţele mediului natural în arealul descris prefigurează imaginea unui teritoriu 
funcţional guvernat de relaţii de tip feed-back, iar reacţiile complexe şi nuanţate, pe care 
acestea le implică, generează utilizarea unor strategii de cercetare pluridisciplinară. 
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          Fig. 1 - Harta geologică a arealului cercetat (după Harta geologică 1:200000, Foaia Ploieşti, 1968) 
         Geological map of the investigated area (after Harta geologică 1:200000, Foaia Ploieşti, 1968) 
 

LEGENDĂ 
1. Paleogen mediu-Fliş (Şotrile), fliş cu argile bariolate (Strate de Plopu), gresii şi şisturi (Facies de Colţi); 2. 
Lattorfian-Chatiian-argile, marne discoidale, menilite, brecii, şisturi argiloase-marnoase (Strate de Pucioasa), 
gresii (de Fusaru şi de Kliwa), fliş (Strate de Podu Morii); 3. Helveţian-gresii, marne, gipsuri, conglomerate; 
4. Tortotian-marne, şisturi argiloase, brecii, tufuri, sare; 5. Sarmaţian-marne, argile, nisipuri, calcare; 6. 
Meoţian-nisipuri, gresii, argile, marne; 7. Ponţian-marne, argile, nisipuri, strate cu cărbuni; 8. Dacian-
nisipuri, rare pietrişuri, argile cu cărbuni; 9. Levaniti-argile, nisipuri, marne cu cărbune; 10. Pleistocen 
Inferior-pietrişuri, nisipuri, argile (Strate de Cândeşti, Strate de Frăteşti); 11. Pleistocen Superior-pietrişuri, 
nisipuri; 12. a. sinclinal; b. anticlinal; 13. limită geologică; 14. limită geologică şi geomorfologică; 15. nivele 
cineritice; 16. sare; 17. falii; 18. a. râu; b. localitate  
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CERCETĂRI ARHEOLOGICE ÎN CIMITIRUL PREISTORIC DE LA CÂMPINA 
 
 
 

Cercetările arheologice de la Câmpina s-au derulat de-a lungul a şase campanii 
succesive, în intervalul anilor 2008–2013. Au fost cercetate 60 de morminte, o parte dintre 
acestea au fost afectate parţial de complexe medievale târzii sau recente, dar şi de lucrări 
agricole. Alături de aceste complexe funerare au fost descoperite şi oase umane izolate, în 
total fiind identificați 64 de indivizi. A fost cercetat şi un număr restrâns de complexe 
arheologice având o serie de caracteristici asemănătoare celor funerare din acest cimitir, 
în care deşi erau prezente vase sau fragmente ceramice, lipseau oasele umane. Aceste 
complexe par a fi cenotafuri, cunoscute de altfel şi în alte cimitire atribuite epocii 
bronzului. 

Au fost descoperite atât morminte de inhumaţie, cât şi de incineraţie. Ca rit de 
înmormântare, predomină inhumarea, ce acoperă din punct de vedere procentual aproape 
80% din numărul total de complexe cercetate. În inventarul mormintelor se regăsesc 
elemente caracteristice culturilor Noua şi Monteoru, dar au fost descoperite şi vase 
decorate în manieră specifică culturii Tei. Câteva morminte de incineraţie au o ceramică ce 
deocamdată este mai dificil de încadrat cultural, dar o serie de corelaţii, analogii şi alte 
detalii de rit şi ritual, reflectă contemporaneitatea acestora cu celelalte complexe funerare.  

Datele radiocarbon şi elementele de cronologie relativă situează evoluţia acestui 
cimitir în etapa târzie a epocii bronzului. Două datări 14C, realizate în anul 2013, 
completează o schemă cronologică ce nu exclude prezenţa aici a unor complexe ce ating 
debutul primei epoci a fierului.  

 
 

METODOLOGIA ŞI EVOLUŢIA SĂPĂTURII ARHEOLOGICE 
 
 

Cercetarea a pornit de la o descoperire fortuită, toată strategia ulterioară fiind 
raportată la acest eveniment. Evoluţia cercetării arheologice a acestui obiectiv a fost şi 
rezultatul etapizării acesteia, corelarea cu situaţia „naturală” din teren, dar şi construirea 
unei instalaţii hidrotermale pentru încălzirea casei parohiale. Deşi iniţial săpăturile s-au 
derulat mai curând în interiorul unor secţiuni, la care am adosat o serie de casete în funcţie 
de complexele identificate, ulterior am urmărit să realizăm cercetarea cimitirului în 
suprafaţă prin deschiderea unor areale largi. Secţionarea unor complexe a fost doar una 
„ideală”, depozitul de pietriş perforat de gropile mormintelor împiedicând „tăierea” pe 
verticală a acestora.  
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Deoarece mormintele au fost identificate imediat sub nivelul arabil, am decapat 
acest strat, ce avea grosimea de 0,20-0,30 m, după aceea cercetarea complexelor s-a 
realizat sistematic. Adâncimile mormintelor au fost raportate la un punct zero absolut, 
amplasat la est de nucleul de morminte, pe un teren uşor mai înalt decât cel din jur, fiind 
utilizată pentru înregistrări o nivelă topografică. Pentru marcarea carourilor, au fost trasate 
două axe, X şi Y, prima orientată paralel, iar a doua perpendicular pe casa parohială; pe 
axul X au fost amplasate numere de la 1 la 15, iar pe Y litere capitale de la A la M.  

*** 
În anul 2008, în urma reamenajărilor din proximitatea casei parohiale, terenul a fost 

decapat până la stratul de pietriş natural, pe o suprafaţă ce acoperea toată lungimea clădirii, 
dar şi spre sud, pe o lăţime de aproape 6 m. În acest perimetru, am trasat două secţiuni, 
respectiv S.I şi S.II, ce au suprapus şanţurile realizate pentru sistemul de drenaj, două 
casete (cas. 1 şi cas. 2) şi un mic decroş spre nord al S.II, pentru săparea M.2. 

Prima campanie a fost una mai curând de salvare decât preventivă. În momentul în 
care am ajuns să efectuăm săpături arheologice fuseseră deja „descoperite” în timpul 
lucrărilor de amenajare a sistemului de drenaj, dar şi de eliberare a ferestrelor beciului 
casei parohiale (obturate de pământul depus de-a lungul timpului), două complexe, 
respectiv M.2, M.3 şi resturi izolate de la alţi trei indivizi – M.1, M.3A şi M.3B. Numai 
M.2 se afla păstrat in situ, iar pentru M.1 şi M.3 (scheletul a primit sigla M.3C), ale căror 
resturi fuseseră ridicate din teren de către cei ce săpau şanţul de drenaj, am putut să 
stabilim contextul oarecum aproximativ. Pentru M.3, deţinem o serie de fotografii realizate 
de către soţia preotului paroh în timpul descoperirii fortuite a acestuia. Cercetările 
arheologice din anii următori s-au derulat la sud de suprafaţa săpată în această primă 
campanie.  

Începând cu a doua campanie, derulată în anul 2009, am căutat să stabilim o 
strategie de cercetare pe termen mediu. După prima campanie arheologică încă nu eram pe 
deplin lămuriţi dacă ne aflăm în faţa unui cimitir ce trebuia şi merita abordat sistematic sau 
aveam de-a face cu un grup izolat de morminte. Această ultimă prezumţie fusese oarecum 
indusă de descoperirea unui mormânt, din al cărui inventar făcea parte şi un vas decorat în 
maniera specifică culturii Tei, cunoscute fiind antecedentele cercetărilor legate de astfel de 
obiective atribuite respectivei manifestări culturale în care au apărut doar morminte sau 
grupuri izolate de complexe (V. Leahu 1966; 2003; I. Motzoi-Chicideanu 2011, p. 442; C. 
Schuster, A. Comşa 2013, p. 83 şi urm.).  

În încercarea de a stabili caracterul acestui complex funerar, limitele sale, eventual 
pentru surprinderea unor morminte izolate sau grupuri dispuse pe un areal mai extins, în 
anul 2009 au fost trasate două noi secţiuni, denumite secţiunea III (S.III) şi secţiunea IV 
(S.IV). Secţiunea III a fost amplasată la 6,20 m sud de casa parohială, a avut 24 m lungime 
şi 1,5 m lăţime şi era dispusă aproximativ est-vest. Secţiunea IV a avut lungimea de 15 m 
şi lăţimea de 1,5 m, orientată nord-sud, trasată perpendicular pe S.III, în zona caroului 11 
(metrul 20), la 1,5 m sud de S.I. Peste acestea, am suprapus un caroiaj compus din carouri 
din 2 în 2 m. Aceste două secţiuni au urmărit să traverseze o mare parte din marginea 
terasei pe cele două axe est-vest, respectiv nord-sud. Orientarea acestora nu a fost una 
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strictă, în ce priveşte cele două axe, fiind raportate la modul de dispunere a casei parohiale, 
respectiv a laturii sudice a acestei construcţii. 

În aceeaşi campanie, pentru cercetarea integrală a unor complexe funerare 
surprinse, au fost deschise noi suprafeţe denumite casete, ce au fost adosate celor două 
secţiuni. În cazul S.III, au fost deschise două casete (cas. 3 şi cas. 6), iar pentru S.IV au 
fost trasate alte două (cas. 4 şi cas. 5), care, ulterior, au fost reunite.  

Datorită apariţiei în plan orizontal a unor aglomerări ce păreau a descrie structuri din 
piatră specifice unor complexe funerare, începând cu anul 2010 am schimbat strategia de 
săpătură şi am luat în considerare derularea cercetărilor în suprafaţă. În acest sens, am trasat 
la sud de S.III şi la est de S.IV un număr de patru suprafeţe denumite sectoare (St. 1-4), dar şi 
o secţiune (S.V). Sectoarele aliniate pe două şiruri dispuse aproximativ nord-sud, au avut 
dimensiunile de 4x5 m (NS-EV) despărţite de martori stratigrafici de 0,5 m grosime, iar 
secţiunea S.V orientată aproximativ nord-sud, paralelă cu S.II/2008, avea 8x2 m. Această 
secţiune a fost lărgită pe latura de vest pentru a acoperi o suprafaţă necercetată anterior, 
dispusă între St. 1, St. 2 şi cas. 4. Tot în acest scop, la această secţiune, pe partea de vest a 
fost adăugată o casetă (cas. 9), care a suprapus spaţiul rămas dintre S.V şi cas. 4. De 
asemenea, la St. 1 a fost adosată în colţul de nord-vest o mică casetă de 2x1 m (cas. 7), 
pentru degajarea unui complex funerar. Peste aceste suprafeţe, am suprapus carouri de 2x2 
m. Înaintea începerii campaniei de săpături din acel an, suprafaţa a fost scanată prin 
rezistivitate electrică. O altă secţiune (S.VI) a fost trasată la 0,5 m sud de S.III, 
amplasată perpendicular pe colţul de nord-est a St. 1. Ea a avut 11x1,6 m, orientată de-
a lungul clădirii parohiale, la 0,70 m de S.III. La această secţiune a fost adăugată o 
nouă casetă (cas. 8), în capătul de nord-est, pentru cercetarea unui alt complex funerar. 

În anul 2011 am continuat cercetările arheologice la sud-est de casa parohială. Au 
fost deschise două suprafeţe, ce au avut dimensiuni de 9×7,5 m (NS – EV), denumite 
sector 5, respectiv 9×4 m (NS – EV), sector 6. Ambele suprafeţe au fost amplasate înspre 
marginea de sud-est a complexului funerar şi a terasei. Între acestea, a fost păstrat un 
martor stratigrafic gros de 0,40 m. De asemenea, au fost trasate trei noi secţiuni: S.VII de 
5,70×0,90 m (EV – NS), S.VIII de 10,35×0,95 m (NS–EV) şi S.IX de 20 m (NS – EV). 
Primele două au acoperit zone rămase necercetate între suprafeţe abordate în campaniile 
precedente, cea de-a treia a fost amplasată la o distanţă de aproximativ 5 m sud-vest de 
limita săpăturii arheologice derulată anterior, pentru identificarea unei posibile zone în care 
ar putea fi descoperite noi morminte. În această campanie au fost cercetate 19 morminte, 
dar şi o groapă în care am identificat alături de deşeuri menajere moderne şi segmente de 
schelet uman. În ceea ce priveşte ritul de înmormântare, 15 au fost morminte de inhumaţie, 
doar 4 de incineraţie, iar oasele umane deranjate aparţineau unui înhumat.  

În anul 2012 au fost deschise alte şase secţiuni: S.X de 8,20x1,5 m (E-V), S.XI de 
9,20x1,50 m (N-S), S.XII de 9,80x1,5 m (N-S), S.XIII de 9,80x1,30 m (N-S), S.XIV de 
9x1,50 m, S.XV de 1 m (E-V), o casetă de 2,45x1,45 m şi o suprafaţă neregulată de 
aproximativ 20 mp. Toate aceste suprafeţe au acoperit zone rămase nesăpate în campaniile 
anterioare şi care s-au circumscris marginilor nucleului de morminte cercetate până în 
2011. De asemenea, a fost cercetată zona aflată în imediata apropiere a casei parohiale, 
situată între S.I şi S.II, secţiuni săpate în prima campanie (2008). Printr-o mică casetă a 
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fost cercetat un martor rămas nedemontat, amplasat între S.III şi S.VI. În campania 
arheologică din anul 2012 au fost descoperite 6 complexe funerare. 

În ultima campanie derulată în anul 2013 au fost deschise două secţiuni, respectiv 
S.XVI amplasată la 1 m vest de S.IX, paralelă cu aceasta, lungă de 17,5 m şi lată de 1 m, şi 
S.XVII, la 3,30 m est de S.XVI şi la 0,80 m sud de un bazin de apă existent. Această 
secţiune a avut 4 m lungime şi 1,20 m lăţime. Am căutat să acoperim prin săpături zone 
rămase necercetate, dar şi pentru a avea mai bine definită limita de vest a cimitirului. Nu au 
fost descoperite morminte preistorice, ci doar câteva complexe din sec. XIX – XX. 

*** 
Mai remarcăm două aspecte legate de calitatea unora din imaginile utilizate şi 

expuse în paginile acestui volum, în cazul unor complexe funerare cercetate. Datorită 
prezenţei copacilor şi a unui stâlp de înaltă tensiune ce suprapuneau (inclusiv cu 
umbra) perimetrul cimitirului, pentru o parte din complexe nu am putut obţine 
fotografii de calitate şi în acelaşi timp expresive. De asemenea, o parte din schelete, 
datorită fragilităţii/fragmentarităţii materialului osteologic şi a instabilităţii solului 
(pietrişului), nu au putut fi foarte bine „curăţate” pentru a se obţine imagini fotografice 
din cele mai reprezentative, prioritară fiind, în acest caz, conservarea materialului 
biologic, pentru determinări antropologice şi analize suplimentare. 

 
 
 

CATALOGUL COMPLEXELOR ARHEOLOGICE 
 

În cele şase campanii de cercetări arheologice au fost descoperite atât morminte de 
inhumaţie, cât şi de incineraţie. În ceea ce priveşte dispunerea în plan a acestor complexe, 
există zone în care se aflau concentrări de morminte, separate de spaţii în care acestea 
apăreau ceva mai răsfirate. De asemenea, au fost descoperite resturi de oase umane 
provenind de la câţiva indivizi ale căror morminte de inhumaţie au fost afectate de 
complexe medievale târzii, dar şi în timpul realizării sistemului de drenaj. Alte morminte 
au fost doar parţial deranjate. Distrugeri semnificative au fost generate şi de săparea, în 
perioada recentă, a unor gropi, construirea şi reamenajările succesive la casa parohială, 
lucrările agricole, fundaţia unui stâlp metalic al reţelei de înaltă tensiune, aflat în colţul de 
sud-est al perimetrului etc.  

Catalogul mormintelor cuprinde sintetic principalele informaţii necesare pentru 
identificarea complexului şi a inventarului, atât a artefactelor cât şi a materialului 
antropologic. Astfel, sunt incluse date referitoare la contextul arheologic, ritul şi ritualul 
funerar, bunurile care însoţesc defuncţii, determinările antropologice ale materialului 
osteologic, datări 14C. Pentru a nu încărca segmentul dedicat discuţiilor cu pasaje 
descriptive privind piesele descoperite în morminte, am introdus în catalog descrierea 
acestora. Adâncimile complexelor sunt raportate la un punct zero, fiind utilizată o nivelă 
topografică. Am optat şi pentru câteva abrevieri după cum urmează: M – mormânt; S. – 
secţiune; St – sector; V – vas; CPL - complex.  
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A. MORMINTE 

 
M.1 – mormânt de inhumaţie „descoperit” în Caseta 1, carourile A6-7, la 

adâncimea de -0,40 m?. Era un complex deranjat de construirea casei parohiale, scheletul a 
fost recuperat parţial în timpul realizării şanţului de drenaj. Resturile osteologice aparţin 
unei femei adulte. 

 
M.2 – mormânt de inhumaţie descoperit în S.I, în carourile AB4, la -0,40 m, în 

timp ce baza gropii se afla la -0,85 m adâncime. Individul a fost depus chircit lateral 
dreapta, orientat vest-est, cu faţa spre sud; braţul drept era întins pe lângă corp, cel stâng 
îndoit şi adus spre faţă. Avea inventarul compus din două vase depuse în zona craniului 
(PL. 10; 11). Vasul 1 - era de tip kantharos cu toartele supraînălţate, din pastă cu nisip cu 
bobul mare în compoziţie, lucrată cu mâna, arsă negru-cenuşiu închis; marginea rotunjită, 
dreaptă, gât scurt, tronconic, pântec puternic arcuit, fund uşor conturat, plat (PL. 10/4 ; 
11/1-5). Decorul vasului este format dintr-o bandă orizontală de patru şiruri de împunsături 
succesive, plasată sub margine, care merge până în zona toartelor şi se termină cu volute la 
cele două capete. Acelaşi decor apare şi pe jumătatea aflată de cealaltă parte a toartelor. La 
contactul între gât şi pântec se află o altă bandă de patru şiruri de împunsături, care se 
opresc în zona toartelor. Sub pântec, continuându-se unghiular şi pe toarte, există o altă 
bandă de patru şiruri de împunsături succesive. Între cele două benzi de împunsături 
succesive de pe pântec, la capetele acestora, se află „o friză” care sugerează „S”-uri 
înlănţuite, iar în mijloc un decor cu triunghiuri haşurate. Decorul este simetric pe cele două 
porţiuni ale pântecului, separate de tortiţe. Toartele sunt decorate pe partea lor superioară 
cu benzi transversale de patru şiruri de împunsături succesive. Vasul are 86 mm înălţime şi 
diametrul bazei de 46 mm. Vasul 2 - este un castron din pastă cu nisip fin în compoziţie, 
lucrat cu mâna, ars negru-cenuşiu închis, cu „pete” gălbui (PL. 10/3; 11/6). Marginea este 
rotunjită, gura uşor evazată, gâtul scurt tronconic, pântecul puternic arcuit, pe care sunt 
dispuşi simetric 4 butoni puţin reliefaţi, fundul este plat, slab profilat. Vasul este 
fragmentar, distrus de lucrările de drenare. Are 141 mm înălţime, diametrul gurii de 160 
mm, iar baza de 87 mm. Scheletul aparţinea unui individ de sex masculin, cu vârsta de 25-
35 ani şi înălţimea de 167,42 cm. Patologii: osteoartroză, posibilă infecţie a canalelor 
auditive. Datare 14C: 3081±18 BP. 

  
M.3 – este un complex funerar constând dintr-o urnă depusă într-o groapă simplă, 

în care au fost descoperite resturi osoase de la trei indivizi, din care doi inhumaţi (M.3A, 
M.3B) şi un incinerat (M.3C). A fost „descoperit” în timpul lucrărilor de degajare a 
ferestrelor beciului casei parohiale, vasul şi o parte din oase aflându-se parţial in situ. O 
parte din oase fuseseră deja strânse de lucrători, înainte să începem săpăturile de salvare, 
din anul 2008 (PL. 12). 

M.3A - Individ A – resturi de schelet inhumat, descoperite în S.I, caroul A3, la 
aproximativ -0,25 m adâncime, depuse în vasul urnă al M.3C. Resturile osteologice 
aparţineau unui individ de sex masculin, cu vârsta de 40 ani.  
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M.3B – Individ B - resturi osoase umane izolate inhumate, descoperite în S.I, 
caroul A3, la aproximativ -0,25 m adâncime, depuse în vasul urnă al M.3C. Cele câteva 
oase aparţineau unui adult; sex indeterminabil. 

M.3C – Individ C - mormânt de incineraţie descoperit în S.I, caroul A3, la -0,25 m 
adâncime, iar baza la aproximativ -0,50 m. A fost descoperit un vas conservat parţial (PL. 
12/1-2), cu umăr pronunţat, gât relativ înalt, formă tronconică, culoarea maronie-
negricioasă. Vasul are ataşată pe corp o toartă (conservată), probabil o alta se afla dispusă 
simetric în plan opus. Are înălţimea de 265 mm, diametrul gurii de 222 mm, cel maxim de 
290 mm, iar baza de 112 mm. În exteriorul vasului nu au fost descoperite oase in situ. 
Scheletul aparţinea unei femei adulte cu vârsta de 35-40 ani. Patologii: osteoartroză. 

 
M.4 – mormânt de inhumaţie descoperit în S.II, carourile BC4-5, identificat la 

adâncimea de -0,40 m, iar baza gropii la -0,50-0,57 m. Defunctul era depus dorsal, cu 
picioarele strânse şi căzute spre nord, orientat spre vest, privirea la nord (PL. 13). 
Inventarul era reprezentat de un vas păstrat fragmentar, probabil de tip kantharos, culoarea 
cenuşie, pastă nisipoasă, se conservă parţial corpul şi o parte dintr-o tortiţă supraînălţată 
(PL. 13/4). Vasul era aşezat în apropierea craniului. În umplutura gropii, în zona 
membrelor inferioare, au fost găsite trei fragmente ceramice, din care unul era decorat cu 
măturica, iar celelalte aveau aplicat un brâu alveolat (PL. 13/5). Pe partea stângă a cutiei 
toracice a fost descoperit un os de mamifer. Limitele gropii nu au putut fi stabilite. 
Mormântul a aparţinut unei femei cu vârsta de 20-23 ani şi înălţimea de 153,89 cm. 
Patologii: tartru. 

 
M.5 – mormânt de inhumaţie descoperit în S.II, carourile BC6-7; a fost identificat 

la -0,40 m, iar baza complexului la -0,50-0,52 m. Defunctul era depus chircit lateral 
dreapta, avea craniul către est, iar privirea la nord (PL. 14). Inventarul era reprezentat de o 
podoabă realizată dintr-o tablă din bronz, fragmentată, spiralată, aflată în zona mastoidei 
stânga (PL. 14/3). Mormântul aparţinea unei femei cu vârsta de 30-40 ani. Patologii: Carie, 
orificiu perimortem pe occipital. 

 
M.6 – mormânt de incineraţie descoperit în caseta 2, caroul C5; identificat la -0,40 

m, iar baza la -0,50-0,52 m (PL. 15). Mormântul era deranjat de o groapă recentă. Oasele 
incinerate se găseau atât în vas cât şi în afara acestuia, întinse pe o suprafaţă de 
aproximativ 0,60x0,50 m. Inventarul era format dintr-un vas de tip kantharos bine 
conservat, ce avea culoarea cenuşiu-negricioasă, ars secundar (PL. 15/3, 5-6). Vasul este 
decorat pe gât cu ghirlande incizate, împunsături şi incizii orizontale, iar pe corp cu 
caneluri verticale. Are picior inelar, modelat separat şi ataşat, gol în interior, tortiţe 
unghiulare dispuse pe corp. Vasul are 150 mm înălţime, diametrul gurii 170 mm, iar baza 
128 mm. În interiorul vasului a fost descoperită şi o podoabă din os ce are lungimea de 52 
mm şi grosimea de 5 mm (PL. 15/4). Aceasta era perforată vertical dinspre bază spre 
capătul inferior, care era uşor curbat. Pe corp apar trei caneluri ce delimitează trei mici 
bumbi. În acest complex a fost descoperit şi un os de mamifer, nears. Mormântul aparţinea 
unei femei adulte cu vârsta de 30-40 ani. 
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M.7 – mormânt de inhumaţie descoperit în S.III, caseta 3, carourile DE9-10, a fost 

identificat la adâncimea de –0,36 m, iar baza se afla la -1,06 m adâncime (PL. 16; 17; 18). 
Groapa mormântului avea pereţii căptuşiţi cu „plăci” din piatră aşezate pe cant, iar 
deasupra avea o movilă din pietre. Dimensiunile gropii erau de 1,30x0,65 m (PL. 16/4). 
Defunctul era depus chircit lateral stânga, avea capul către est şi faţa spre sud. Inventarul 
era format din două vase de tip kantharos aşezate la sud de craniul defunctului, lucrate 
dintr-o pastă gălbuie, relativ slab conservate (PL. 17/3-4 ; 18/2-3). Vasul 1 avea 73 mm 
înălţime (de la nivelul superior al toartelor) şi diametrul gurii de 88 mm, baza era uşor 
albiată. Vasul 2 avea 85 mm înălţime (de la nivelul superior al toartelor), diametrul gurii de 
72 mm, baza era uşor albiată. Mormântul aparţinea unui individ adult, de sex feminin, cu 
vârsta de 40-50 ani. Datare 14C: 3054±18 BP. 

 
M.8 – mormânt de incineraţie descoperit în S.IV, caseta 4, în carourile EF10-11, a fost 

identificat la -0,18 m adâncime, iar baza complexului la -0,55 m. Complexul avea formă 
rectangulară şi dimensiunile de 0,80x0,75 m. Amenajarea complexului funerar consta în 
săparea unei gropi cu baza uşor albiată, căptuşită pe margine cu pietre, peste care s-a ridicat o 
movilă din piatră. Oasele incinerate au fost aşezate pe fundul gropii. Nu au fost descoperite 
piese de inventar. Mormântul aparţinea unui individ adult, de sex feminin, cu vârsta de 25-35 
ani (PL. 19). 

 
M.9 – mormânt de inhumaţie descoperit în S.IV, caseta 5, carourile IJ10-11, 

identificat la adâncimea de -0,28 m, iar baza se afla la -0,65 m. Complexul avea circa 
0,80x0,60 m şi era acoperit de o movilă din pietre. Defunctul era depus chircit lateral 
dreapta, craniul la est (PL. 20). Inventarul complexului funerar era format dintr-un castron 
bitronconic cu două toarte dispuse pe corpul rotunjit, pastă nisipoasă, culoarea cenuşie-
negricioasă, ars secundar. Vasul avea 120 mm înălţime şi diametrele de 150 mm, la gură şi 
62 mm, la bază (PL. 20/3-6). Mormântul aparţinea unui individ de sex indeterminabil, cu 
vârsta de 14-16 ani. 

 
M.10 – mormânt de inhumaţie descoperit în S.III, caseta 6, carourile D1-2, deranjat 

de un complex recent. A fost identificat la -0,52 m, iar adâncimea maximă atingea -0,57 m. 
Scheletul era aşezat chircit lateral stânga, craniul către vest, iar privirea spre nord (PL. 21). 
În inventarul depus în apropierea craniului se afla o ceaşcă fragmentară cu o tortiţă, pastă 
nisipoasă, culoarea negricioasă, arsă secundar. Era decorată pe corp cu caneluri uşor 
oblice, iar deasupra acestora un şir de mici adâncituri alungite (PL. 21/2, 4). Gura vasului 
avea diametrul de 63 mm, înălțimea păstrată de 31 mm (cea totală de aprox. 47 mm). În 
complex a fost descoperită şi o perlă perforată din chihlimbar (PL. 21/3, 5) cu diametrul de 
8 mm și grosimea de 6 mm. Mormântul aparţinea unei femei, cu vârsta de 25-30 ani. 
Datare 14C: 2966±17 BP. 

 
M.11 – mormânt de incineraţie descoperit în S.III, carourile D3-4, fusese deranjat 

de un complex recent (PL. 22). A fost identificat la -0,44 m, iar baza atingea -0,48 m. 
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Vasele-urnă erau depuse într-o mică cistă (0,80x0,60 m), realizată din pietre dispuse pe 
cant, deasupra căreia a fost construită o movilă din pietre. Inventarul era format din patru 
vase, din care trei de tip kantharos şi un castron tronconic, acesta din urmă aşezat cu gura 
în jos peste oasele umane incinerate. Vas 1 – kantharos (PL. 23/1, 3) cu picior cilindric, 
baza concavă, două toarte cu partea superioară unghiulară, pastă fină roşcat-cenuşie, cu 
nisip folosit ca degresant. Era decorat cu trei şiruri de ghirlande incizate pe gât şi corp şi 
două şiruri de adâncituri dispuse sub buză şi pe umăr. Dimensiuni: înălţimea de 97 mm, 
diametrul gurii de 120 mm, baza de 72 mm. Vas 2 - kantharos cu toarte în bandă ușor 
supraînălţate (PL. 22/5; 23/5-6), pastă fină nisipoasă, culoarea portocalie; pe gât este 
decorat cu mici adâncituri şi ghirlande incizate, iar pe corp cu linii incizate petrecute; are 
patru bumbi pe diametrul maxim, decoraţi prin incizii cu motive solare. Dimensiuni: 
înălţimea de 111 mm, diametrul gurii de 165 mm, baza are 70 mm. Vas 3 - kantharos cu 
toarte supraînălţate (PL. 22/4; 23/4), pastă fină nisipoasă, culoarea gălbuie; decorat pe corp 
cu caneluri dispuse vertical. Dimensiuni: înălţimea de 68 mm, diametrul gurii de 78 mm, 
baza de 32 mm. Vas 4 – castron tronconic (PL. 23/2, 7), pastă nisipoasă, culoarea castanie, 
are butoni alungiţi dispuşi simetric sub buză. Dimensiuni: înălţimea de 78 mm, diametrul 
gurii de 188 mm, baza de 95 mm. Mormântul aparţinea unui individ adult, de sex 
masculin, cu vârsta de 45-50 ani. Patologii: Cribra cranii, osteoartroză. 

 
M.12 – mormânt de inhumaţie descoperit în caseta 4, carourile FG10; identificat la 

-0,22 m, baza complexului era la -0,46 m (PL. 24). Defunctul era depus chircit lateral 
stânga, avea craniul către est, iar faţa spre sud, nu era însoţit de inventar funerar. Groapa 
complexului nu a putut fi identificată, defunctul pare să fi fost depus direct pe pietre, după 
care a fost ridicată o movilă din piatră. Era un individ de sex masculin, cu vârsta de 25-30 
ani. Patologii: Cribra orbitalia, cribra cranii. Observaţii tafonomice: o serie de urme 
dificil de explicat; pe lângă transformările patologice observate pe calota craniană, aceasta 
mai prezintă şi erodări ale suprafeţei, posibil din cauza condiţiilor din sol. Pe clavicula 
stângă şi pe fragmentele de diafize de la femure, humerusuri, cubitusuri, radiusuri şi tibii se 
observă posibile urme de tăiere sau lovire, starea de conservare a osemintelor nu permite 
încă o explicaţie plauzibilă a acestora. 

 
M.13 – mormânt de inhumaţie descoperit în caseta 4, carourile H9-10; movila din 

piatră a fost identificată la adâncimea de -0,15 m, iar baza gropii funerare la -0,90 m (PL. 
25; 26; 27). Groapa avea formă rectangulară şi dimensiuni de 1,35x0,65 m, marginile erau 
parţial căptușite cu piatră. Defunctul era depus chircit lateral dreapta, avea capul spre est şi 
privirea spre nord. Inventarul era reprezentat de un vas depus în zona craniului, modelat 
din pastă fină, nisipoasă, culoare brun-negricioasă, ars secundar (PL. 25/5; 26/4; 27/2). 
Este o cană cu o toartă, pereţii arcuiţi, decorată cu pseudocaneluri oblice pe corp şi o serie 
de adâncituri, dispuse pe gât în două șiruri, separate de două linii incizate orizontale. Vasul 
avea înălţimea de 121 mm, diametrul gurii de 198 mm, iar baza de 85 mm. Defunctul era 
un individ de sex masculin, cu vârsta de 35-40 ani şi înălţimea de 165,72 cm. Patologii: 
Osteoperiostită. Datare 14C: 3107±18BC. 
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M.14 – mormânt de incineraţie descoperit în caseta 4, carourile  GH9-10, identificat la 
-0,34 m, iar baza complexului se afla la –0,65 m (PL. 28). Mormântul avea o groapă 
rectangulară cu dimensiuni de 0,45x0,35 m, în care erau depuse patru vase (două amfore şi 
două castroane), dar şi câteva fragmente de la alte vase, apoi era acoperit de o movilă din 
pietre. Oasele incinerate se aflau atât în interiorul vaselor, cât şi în exteriorul acestora. 
Remarcăm descoperirea a două castroane aşezate unul peste altul, unul în poziţie normală, în 
care fuseseră depuse oase umane, iar celălalt aşezat peste el, cu gura în jos, având rol de capac 
(PL. 28/3; 29/5). Alături de acestea, au mai fost descoperite alte 4 vase, din care două castroane 
și două vase amforoidale. Vasele amforoidale, păstrate parțial, aveau gura evazată, corpul 
puternic bombat, iar unul avea două toarte dispuse la contactul dintre gât și corp (PL. 28/5; 
29/4). Unul din castroane avea înălțimea de 86 mm, diametrul gurii de 151 mm (PL. 29/1, 7), 
iar celălalt, de formă bitronconică (PL. 29/2, 6), avea înălțimea de 115 mm, diametrul gurii de 
158 mm și baza de 67 mm. Ambele aveau atașați pe diametrul maxim butoni de fomă alungită. 
Toate vasele sunt nedecorate, modelate dintr-o pastă asemănătoare, uşor nisipoasă, culoarea 
castanie, arse secundar. Defunctul era un individ adult, de sex masculin, cu vârsta de 30-40 ani. 
Mormântul era tăiat spre sud-est de groapa complexului M.13 (PL. 27/3).  

 
M.15 - mormânt de inhumaţie, descoperit în caseta 7 şi S.III, carourile DE8, a fost 

identificat la -0,20 m, iar baza complexului la -0,48 m (PL. 30/1-4). Existenţa acestui 
mormânt a fost indicată de apariţia, în poziţie secundară, a unui kantharos, dar şi a unor 
oase umane, deranjate de o groapă medievală recentă, descoperite în S.III. Vasul are 
culoarea cenuşie-negricioasă, este decorat pe corp cu un şir de mici adâncituri alungite 
dispuse oblic, baza este uşor concavă. Are înălţimea de 63 mm, iar baza are 29 mm (PL. 
30/2, 3). Cele câteva oase aparţin unui adult, sex indeterminabil. 

 
M.16 – mormânt de inhumaţie descoperit în St. 1, martor vestic, carourile EF8; 

câteva pietre din movilă au fost identificate la -0,31 m adâncime, baza complexului la -
0,60 m (PL. 30/5). Inventarul era format dintr-un vas de tip kantharos, cu toartele 
supraînălţate, pastă castanie-negricioasă, nisipoasă, ars secundar (PL. 30/6-7). Dimensiuni 
vas: înălţimea de 61 mm, diametrul gurii de 61 mm, iar baza de 25 mm. Dimensiunile 
complexului erau de 0,70x0,50 m. Mormântul era suprapus şi deranjat de o groapă recentă. 
S-au conservat doar câteva fragmente de oase, atribuite unui subadult, de sex 
indeterminabil. 

 
M.17 – mormânt de inhumaţie descoperit în St. 1, carourile EF6, identificat la -0,34 

m, iar baza la -0,56 m (PL. 31; 32). Defunctul era depus chircit lateral stânga, avea craniul 
către vest, iar faţa spre nord. Groapa mormântului era circulară, cu diametrul de 0,60 m, 
deasupra avea o movilă din piatră, care era deranjată de o groapă recentă. Inventarul era 
format din două vase, ambele ceşti cu o toartă, decorate, dispuse de o parte şi de alta a 
scheletului, în zona craniului. Vasul 1 (V.1) – dispus la vest de schelet, era o ceaşcă cu o 
tortiţă, pastă fină negricioasă, arsă secundar (PL. 31/4; 32/2). Are un mic „cioc”, gura 
descrie o „şa”. Este decorată cu două şiruri de ghirlande suprapuse, incizate pe gât, iar pe 
corp are caneluri oblice paralele, delimitate la partea superioară de un şir de mici 
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adâncituri. Pe partea inferioară a toartei este o adâncitură circulară (PL. 32/2). 
Dimensiunile vasului: înălţimea 65 mm, diametrul bazei de 40 mm. Vasul 2 (V.2) – aşezat 
la est de defunct, era o ceaşcă cu o toartă, pastă gălbuie-cenuşie. Are un mic „cioc”, iar 
fundul uşor convex. Este decorată pe corp cu caneluri uşor curbate, iar în jurul unui buton, 
aplicat sub un mic prag, canelurile sunt dispuse semicircular. Vasul are 60 mm înălţime şi 
68 mm diametrul gurii (PL. 31/3; 32/3). Mormântul aparţine unui infans 1 (vârsta 1 a), 
indeterminabil. 

 
M.18 – mormânt de inhumaţie descoperit în St. 1, carourile EF7, identificat la -0,40 

m, iar baza la -0,71 m (PL. 33/1; 34/1). Defunctul era aşezat chircit lateral stânga, avea 
craniul dispus spre nord, iar privirea spre est. Mormântul era suprapus de o movilă din 
pietre. Inventarul era format din două vase, dispuse la mică distanţă de partea posterioară a 
craniului. Vasul 1 – ceaşcă cu o toartă supraînălţată, fără decor (PL. 33/5; 34/3). Pasta era 
nisipoasă-poroasă, culoarea cărămizie, baza vasului era albiată. Dimensiuni: înălţimea de 
69 mm, diametrul gurii de 85 mm. Vasul 2 – de tip kantharos, nedecorat (PL. 33/4; 34/2), 
pastă fină brun-negricioasă, avea pe diametrul maxim, dispuse simetric, două mici 
proeminenţe. Dimensiunile: înălţimea de 60 mm, diametrul gurii de 58 mm, iar baza de 26 
mm. Mormântul aparţinea unui subadult de sex feminin, cu vârsta de 4-5 ani. 

 
M.19 – mormânt de inhumaţie descoperit în St. 1, martor sudic, carourile FG6-7; 

movila de pietre a fost identificată la -0,23 m adâncime, iar baza gropii la -0, 65 m (PL. 
35). Groapa rectangulară cu colţurile rotunjite avea 1,15x0,60 m. Defunctul era depus 
chircit lateral stânga, craniul către est, iar privirea spre sud. Nu a fost identificat inventar 
funerar. Câteva fragmente ceramice au fost descoperite între pietrele movilei, spre partea 
de vest a complexului (PL. 35/4). Unul era decorat cu caneluri verticale, celălalt era o 
tortiţă, care avea partea superioară unghiulară (PL. 35/2-3). Mormântul aparţinea unui 
individ, cu vârsta de 8±1 ani, posibil de sex masculin. Patologii: Cribra orbitalia. 

 
M.20 – mormânt de inhumaţie descoperit în St. 1, caseta 7, carourile DE7-8; a fost 

identificat la -0,29 m, iar baza la -0,91 m (PL. 36; 37; 38). Groapa avea dimensiuni de 
1,35x0,62 m, deasupra ei era construită o movilă din pietre; complexul era deranjat de o 
groapă recentă. Defunctul era depus chircit lateral stânga, craniul spre vest, iar privirea 
spre nord. Inventarul era format din 2 vase, doi cercei din bronz, trei mărgele din lut şi 
patru mărgele din sticlă (PL. 37; 38). Vasele erau depuse simetric, spre cele două 
margini/laturi lungi ale gropii (PL. 36). Vas 1 – dispus la sud de defunct, era un recipient 
cu patru tortiţe triunghiulare perforate, ataşate de umăr, corp sferoidal, gât înalt (PL. 37/10; 
38/2-3). Pasta era fină, culoarea cenuşie-negricioasă. Dimensiuni: înălţimea de 116 mm, 
diametrul gurii 84 mm, iar baza de 73 mm. Vas 2 – formă bitronconică, cu gât scund, o 
tortiţă dispusă pe corp (PL. 37/9; 38/1). Pastă nisipoasă, culoarea negricioasă, ars secundar. 
Gâtul era canelat pe orizontală, iar pe corp canelurile verticale erau uşor arcuite. În jurul 
unor mici proeminenţe dispuse simetric pe diametrul maxim al vasului, canelurile erau 
semicirculare. Avea înălţimea de 92 mm, diametrul gurii de 128 mm, iar baza de 35 mm. 
Tortiţa lipsea din vechime. Toate mărgelele se aflau dispuse sub bărbie, cerceii în zona 
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celor două mastoide. În mormânt, se afla un individ de sex feminin, vârsta de 30-40 ani, 
înălţimea de 154,86 cm. Patologii: osteoartroză, lovituri vindecate pe craniu, un abces. 
Datare: 3159±23 BP. 

 
M.21 – mormânt de incineraţie descoperit în S.V, caseta 9, carourile FG9, 

identificat la -0,27 m, iar baza la -0,47 m (PL. 39). Nu a avut inventar funerar, ci doar 
câteva fragmente ceramice descoperite între pietrele ce formau movila, între care un picior 
cilindric, cu baza uşor evazată (PL. 39/6). Oasele erau aşezate în interiorul unui ring din 
pietre, construcţie care avea diametrul de 0,65 m. Complexul este un mormânt de adult, de 
sex masculin, cu vârsta de 30 ani. Patologii: Cribra cranii, osteoartroză. Piramida pietroasă 
dreaptă şi un fragment dreptunghiular din femurul stâng, localizabil în zona trohanterului 
mic, prezintă o culoare negru închis, ceea ce indică o expunere redusă la foc; putem 
specula o eventuală dispunere în poziţie chircită, pe partea dreaptă, a defunctului, pe rugul 
funerar. 

 
M.22 – mormânt de inhumaţie descoperit în S.V, caroul G8 (PL. 40). Movila din 

piatră a fost surprinsă la adâncimea de -0,21 m, iar baza gropii la -0,89 m; groapa era 
rectangulară, având colţurile rotunjite şi dimensiunile de 0,78x0,50 m. Defunctul era aşezat 
chircit lateral stânga, craniul la est, iar privirea spre sud. Inventarul era reprezentat de o 
ceaşcă cu o toartă, depusă la picioarele defunctului (PL. 40/2-4). Vasul avea culoarea 
cenuşie-negricioasă, pastă nisipoasă, era ars secundar. Avea 78 mm înălţime şi diametrele 
de 95 mm, la gură şi 70 mm, în bază. Mormântul a aparţinut unui copil cu vârsta de 3±1 
ani, sex indeterminabil. 

 
M.23 – mormânt de inhumaţie, descoperit în S.V, carourile H8-9, identificat la -

0,30 m, iar baza gropii la -0,73 m adâncime (PL. 41; 42). Groapa avea dimensiuni de 
1,18x0,68 m şi era suprapusă de o movilă din pietre (PL. 41/1). Defunctul era depus chircit 
lateral dreapta, orientat cu capul spre est şi faţa spre nord. Inventarul era format dintr-un 
vas depus la/şi peste membrele inferioare ale individului. Vasul era de tip sac, pastă 
gălbuie bine preparată, cu cioburi pisate în compoziţie, avea sub buză o serie de mici 
adâncituri circulare, dispuse într-un şir orizontal, iar sub acestea erau aplicate butoane 
alungite, dispuse orizontal (PL. 42/2, 3). Sub buză, în interior, avea modelat un mic prag, 
iar fundul era uşor profilat. Dimensiuni: 194 mm înălţime şi diametrul de 163 mm, la gură 
şi 110 mm, în bază. În zona craniului, au fost descoperite fragmente ceramice ce aparţineau 
unui alt vas borcan, modelat din pastă grosieră (PL. 42/4), care avea aplicate sub buză, pe 
orizontală, două rânduri de brâuri alveolate, pe cel inferior fiind aplicate şi „butoane”. 
Defunctul era un individ de sex masculin, cu vârsta de 35-40 ani şi înălţimea de 160,43 cm. 
Patologii: tibia stângă prezintă o fractură vindecată în treimea distală a diafizei; peroneul 
stâng prezintă o fractură vindecată în treimea proximală a diafizei (PL. 41/4). Ambele oase 
prezintă calus osos, care a dus la scurtarea gambei şi şchiopătarea individului. Se adaugă : 
carii, abces, osteoartroză, tartru, noduli Schmorl. Datare: 2972±21 BP. 
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M.24 – mormânt de inhumaţie, descoperit în St. 3, martor nordic, carou I6, la 
adâncimea de -0,34 m, iar baza gropii era la -0,81 m (PL. 43). Defunctul era depus lateral 
dreapta, avea craniul dispus la vest, faţa către sud. Groapa avea dimensiuni de 1,28x0,50 m 
şi era suprapusă de o movilă din pietre. Complexul era deranjat de o groapă recentă. În 
apropierea craniului avea ca inventar un vas de tip ceaşcă, cu o tortiţă supraînălţată, cu 
gura uşor evazată şi buza rotunjită la exterior (PL. 43/3); pasta era fină de culoare cenuşiu-
negricioasă, cu nisip folosit ca degresant. Era decorată cu mici pastile sferice, aplicate atât 
pe partea superioară, cât şi pe corpul vasului. Vasul, conservat parţial, avea 56 mm 
înălţime, diametrul gurii de 60 mm, iar baza de 22 mm. Mormântul aparţinea unui copil, 
indeterminabil din punct de vedere sexual, cu vârsta de 11±2,5 ani. 

 
M.25 – mormânt de inhumaţie descoperit în St. 2, suprapus de martorul vestic, 

carourile H7-8, a fost identificat la -0,32 m, iar baza gropii era la -0,82 m (PL. 44). Groapa 
avea formă rectangulară cu colţurile rotunjite, pereţii parţial întăriți cu piatră; avea 
dimensiuni de 1,38x0,65 m şi era suprapusă de o movilă din pietre. Defunctul era depus 
chircit lateral dreapta, craniul către vest şi faţa spre sud. Inventarul era reprezentat de un 
vas de tip kantharos depus în faţa craniului, pasta nisipoasă era fină, de culoare cenuşie-
negricioasă, arsă secundar. Avea două toarte supraînălţate şi era decorat deasupra 
diametrului maxim cu un şir de gropiţe oblice adâncite, dispuse orizontal (PL. 44/3-5). 
Avea următoarele dimensiuni: înălţimea de 58 mm, diametrul gurii de 75 mm, iar baza de 
31 mm. Vasul era aşezat pe o piatră plată. Mormântul aparţinea unei persoane de sex 
feminin, cu vârsta de 15-18 ani. Patologii: Cribra cranii, cribra orbitalia. 

 
M.26 – mormânt de inhumaţie descoperit în St. 4, caroul J9, identificat la -0,65 m, iar 

baza complexului la -0,93 m. Defunctul era depus chircit lateral stânga, cu craniul către est, 
faţa spre sud (PL. 45). Groapa avea dimensiunile de 0,70x0,40 m şi nu era acoperită de o 
movilă de pietre, ci doar de pământ. Inventarul era reprezentat de o podoabă din bronz, 
respectiv o mică brăţară simplă, dispusă pe unul din antebraţe (PL. 45/3-5). Fragmentele de 
calotă prezintă urme de arsură la temperaturi joase, 300-400o C, în mediu fără oxigen, urme 
asemănătoare sunt vizibile şi pe treimea laterală a claviculei stângi, pe două fragmente de 
corpuri costale, pe cinci fragmente de ilium şi pe diafiza femurului drept (aceasta a fost 
expusă la o temperatură mai scăzută, de cel mult 200o C). Fragmentele descrise au o culoare 
neagră lucioasă, cu pete maroniu-deschis. Fragmentele din porţiunea anterioară a 
mandibulei, dinţii şi câteva fragmente de calotă nu au fost expuse la foc. Mormântul a 
aparţinut unui copil, de sex indeterminabil, cu vârsta de 12±2,5 ani. 

 
M.27 – mormânt de incineraţie descoperit în S.V, sector 4, carourile I8-9, 

identificat la adâncimea -0,37 m, iar baza la -0,50 m (PL. 46; 47; 48); complexul era 
deranjat de o groapă recentă. Oasele arse erau depuse în vase, câteva direct pe patul de 
piatră amenajat. Inventarul era format din 3 vase, respectiv două vase amforoidale şi un 
castron, fragmente ceramice de la un al patrulea vas de formă amforoidală şi o piesă din os, 
în stare fragmentară (PL. 48). Vas amforoidal 1 – are corpul sferoidal turtit, gâtul înalt, 
gura evazată, pastă nisipoasă, culoarea castanie (PL. 47/4, 6; 48/1-2). La contactul dintre 
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umăr şi gât are două toarte, dispuse simetric. În zona umărului, vasul este rectangular. 
Dimensiuni: înălţimea 238 mm, diametrul gurii 120 mm, diametrul bazei 90 mm. Vas 
amforoidal 2 – are corpul sferoidal, gât înalt, două tortiţe unghiulare (PL. 47/2; 48/4). Pe 
corp este aplicată o proeminenţă, iar la baza gâtului este o şănţuire orizontală. Pasta este 
nisipoasă, culoarea gălbuie. Vasul amforoidal 3 - păstrat prin doar câteva fragmente avea o 
formă asemănătoare cu V1 (PL. 47/3; 48/3). Are înălţimea reconstituită de 206 mm, 
diametrul gurii de 90 mm. Castronul are formă bitronconică, prezintă o tortiţă triunghiulară 
perforată vertical şi o proeminenţă, ambele dispuse simetric pe diametrul maxim (PL. 47/5; 
48/5). Pasta este nisipoasă, culoarea cenuşie negricioasă. Vasul are diametrul gurii de 160 
mm. Castronul era aşezat cu gura în jos peste oase umane incinerate (PL. 46/5). În 
mormânt au fost descoperite oase incinerate atribuite unui adult de sex masculin, cu vârsta 
de 30-40 ani. 

 
M.28 – mormânt de inhumaţie, descoperit în S.V, carourile HI8-9, la adâncimea de 

-0,37 m, iar baza la -0,59 m. Au fost descoperite câteva oase umane depuse pe un „pat” de 
pietre şi acoperite de o movilă din pietre. Mormântul nu a avut inventar funerar, dar în 
acest complex au fost identificate oase de animale. Cele câteva oase umane aparţin unui 
Infans I, sex indeterminabil (PL. 49).  

 
M.29 – mormânt de incineraţie descoperit în S.V, martor sudic, caroul I8, 

identificat la o adâncime de -0,35 m, iar baza la -0,42 m (PL. 50). Complexul era deranjat 
de o groapă recentă. Oasele arse au fost descoperite într-un vas amforoidal, dar şi în afara 
acestuia. Vasul are culoarea castanie, pastă nisipoasă, este nedecorat, păstrează un bumb 
ataşat pe corp (PL. 50/2, 4). Dimensiuni: înălţimea 235 mm, diametrul maxim 230 mm, 
diametrul gurii de 102 mm, iar baza uşor concavă de 75 mm. Au mai fost descoperite şi 
câteva fragmente ceramice realizate din pastă asemănătoare cu cea a urnei (PL. 50/3, 5, 7), 
din care două par să aparţină unor castroane, iar unul posibil unei amfore. Mormântul 
aparţinea unui individ de sex masculin, cu vârsta de 14-16 ani. 

 
M.30 – mormânt de inhumaţie descoperit în S.V, carourile EF8-9, identificat la -

0,45 m, iar baza la -0,75 m (PL. 51; 52/1). Defunctul era depus chircit lateral stânga, avea 
capul dispus către vest, iar faţa spre nord. Groapa mormântului avea dimensiuni de 
1,25x0,65 m, iar deasupra avea o movilă din pietre. Inventarul era format dintr-un vas, 30 
de astragale de ovicaprină (PL. 53) şi două tăbliţe din bronz, zimţate (PL. 51/5-6), depuse 
pe umerii defunctului. Vasul dispus la sud de umărul drept era o cană cu o toartă în bandă, 
din pastă fină nisipoasă, de culoare negricioasă, arsă secundar (PL. 51/2; 52/2-3). Este 
decorat cu linii incizate întrepătrunse, mici adâncituri dispuse sub buză şi deasupra 
umărului, iar pe corp are ataşaţi doi bumbi. Fundul vasului este concav. Are dimensiuni de 
110 mm înălţime, diametrul gurii de 120 mm, iar fundul de 30 mm. Astragalele erau 
dispuse pe două şiruri de–a lungul vertebrelor toracice, iar trei se găseau deasupra 
coxalului drept. Defunctul este un individ de sex feminin, cu vârsta de 25-30 ani, înălţimea 
de 156,14 cm. Patologii: Hipoplazie, osteoartroză, carii, tartru. Datare: 3022±33 BP. 
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M.31 - mormânt de inhumaţie descoperit în S.V, caseta 9, carourile GH9, surprins 
la -0,35 m, iar baza gropii era la -0,75 m (PL. 54). Defunctul era depus dorsal, picioarele 
flexate căzute pe partea stângă, membrele superioare îndoite şi aduse spre bărbie, capul era 
orientat spre vest, privirea spre nord. Inventarul era compus din două vase şi o piesă din os 
(PL. 54/5). Ultima era depusă pe cutia toracică, în partea stângă (PL. 54/2). Vasul 1 era o 
cană tronconică cu o toartă în bandă, decorată cu striuri verticale, realizate cu măturica 
(PL. 54/3, 6). Pastă neomogenă, fărâmicioasă, cu ceramică pisată şi nisip în compoziţie, 
arsă secundar. Are înălţimea de 161 mm, diametrul gurii de 162 mm, iar al bazei de 104 
mm. Vasul 2 era un castron tronconic, nedecorat, pastă neomogenă cu nisip, culoarea 
brună, ars secundar (PL. 54/4, 7). Are înălţimea de 58 mm, diametrul gurii de 191 mm, iar 
baza de 104 mm. Mormântul avea deasupra o movilă din pietre. Aparţinea unui subadult de 
14 ani, de sex feminin, înălţimea de 143,37 cm. Patologii: Cribra cranii, cribra orbitalia, 
lovitură vindecată pe craniu. Datare: 3039±20 BP. 

 
M.32 – mormânt de inhumaţie descoperit în S.VI, caroul E1, la -0,35 m adâncime, 

iar baza la -0,65 m (PL. 55). Groapa complexului nu a fost identificată. Defunctul era 
depus chircit lateral stânga, capul către vest, iar privirea spre nord. Inventarul era compus 
din două vase (dintre care doar unul s-a conservat) şi o podoabă din lut (PL. 55/3 ; 56/2). 
Vasul păstrat era o cană negricioasă, din pastă nisipoasă, arsă secundar; avea corpul 
sferoidal, o toartă în bandă dispusă pe corp (PL. 55/4-5; 56/3). Este decorată cu 
împunsături şi incizii, motive liniare sau spiraliforme. Are picior scund conic, înălţimea de 
107 mm, diametrul gurii de 163 mm, iar al piciorului de 8,5 mm. Defunctul era un individ 
de sex feminin, cu vârsta de 23±2 ani şi înălţimea de 156,53 cm. Patologii: osteoartroză, 
tartru. Datare: 2858±23 BP. 

 
M.33 – mormânt de inhumaţie descoperit în S.VI, carourile DE-1, la -0,28 m, iar 

baza gropii la -0,55 m. Defunctul era depus chircit lateral dreapta, capul era dispus spre 
vest iar faţa spre sud (PL. 57/3; 59/1). Groapa mormântului nu a fost identificată, individul 
pare să fi fost depus într-o mică adâncitură, iar peste el a fost ridicată o movilă din piatră. 
Nu era acompaniat de inventar funerar. Mormântul aparţinea unui individ de sex masculin, 
cu vârsta de 35-45 ani, înălţimea de 165,69 cm. Patologii: Cribra cranii, osteoartroză. 

 
M.34 - mormânt de inhumaţie descoperit în S. VI, caseta 8; carourile E-1/-2, la -

0,35 m, iar baza la -0,60 m. Defunctul era depus chircit lateral stânga, avea capul către 
nord, iar privirea spre sud (PL. 57/2; 59/2). Limitele gropii nu au fost identificate, individul 
pare să fi fost depus într-o mică adâncitură, peste el a fost ridicată o movilă din piatră. Nu 
era însoţit de inventar funerar. Era un individ de sex masculin, cu o vârstă între 45-55 ani, 
înălţimea de 167,42 cm. Patologii: Cribra cranii, cribra orbitalia, osteoartroză, abcese, 
myositis ossificans. 

 
M.35 – mormânt de incineraţie, dublu (M.35A, M.35B), descoperit în S.VII, carou 

C1, a fost identificat la -0,11 m, baza complexului aflându-se la -0,35 m (PL. 60). În cazul 
acestui mormânt, amenajarea a constat în ridicarea unei movile din piatră şi pământ, peste 
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oasele incinerate ,care au fost depuse în 2 vase, utilizate drept urne. Primul este un vas de 
tip sac (V.1), culoarea gălbuie, ars secundar, pastă nisipoasă, dar nu poroasă, are pereţii 
uşor arcuiţi, cu o serie de butoni alungiţi aplicaţi, iar între aceştia un şir de mici gropiţe 
circulare (PL. 60/4, 6). Are înălţimea de 192 mm, diametrul gurii de 182 mm, iar diametrul 
bazei de 98 mm. Al doilea vas (V.2) pare să fie o amforă. Îi lipseşte partea superioară 
(buza/gura şi parţial gâtul), din buză păstrându-se doar un fragment (PL. 60/2, 5). Pasta, 
bine preparată, este nisipoasă, dar nu poroasă la exterior, culoarea gălbuie, arsă secundar. 
Vasul este decorat pe corp cu un şir de gropiţe alungite oblice, dispuse într-un şir în plan 
orizontal, iar în partea inferioară cu Besenstrich. Are înălţimea de 332 mm, diametrul gurii 
245 mm, iar diametrul bazei 103 mm. Analiza antropologică a resturilor osteologice a 
relevat faptul că în cele două vase au fost depuşi indivizi diferiţi, în V.1, un copil în vârstă 
de 8-9 ani, indeterminabil din punct de vedere sexual, iar în V.2, un individ adult de sex 
masculin, cu vârsta cuprinsă între 30-50 ani. Patologii: cribra cranii în cazul M.35B. 

 
M.36 – mormânt de incineraţie, a fost descoperit în S.VIII, carou F5, la adâncimea 

de -0,29 m, adâncimea maximă atingea -0,46 m (PL. 61). Pentru amenajarea mormântului 
a fost săpată o groapă uşor alungită, de dimensiuni 0,80x0,60 m, ce avea pereţii căptuşiţi 
cu pietre. Mormântul era acoperit cu pietre, care formau o movilă alungită (PL. 61/4). 
Oasele incinerate au fost depuse în 3 vase, dar şi în exteriorul acestora: V.1 - cană cu o 
toartă în bandă, corp sferoidal, cu butoni aplicaţi la contactul dintre gât şi corp, pastă nu 
foarte bine preparată cu ceramică pisată folosită ca degresant, suprafaţa exterioară pare 
lustruită, culoarea negricioasă (PL. 62/2, 7). Dimensiuni: înălţimea - 102 mm, diametrul 
gurii - 136 mm, diametrul bazei - 82 mm; V.2 - ceaşcă nedecorată, cu o toartă, formă uşor 
asimetrică, culoarea gălbuie, pastă nisipoasă, are baza concavă (PL. 62/4, 6). Dimensiuni: 
înălţimea - 65 mm, diametrul gurii - 81 mm, diametrul bazei - 32 mm. V.3 - cană 
tronconică cu o toartă în bandă, decorată cu trei butoni aplicaţi sub buză. Are culoarea 
gălbui-cărămizie, pastă neomogenă, friabilă, baza uşor profilată (PL. 62/1, 5). Dimensiuni: 
înălţimea - 220 mm, diametrul gurii - 152 mm, diametrul bazei - 86 mm şi a fost descoperit 
cu gura în jos. Oasele incinerate aparţin unui singur individ, de sex masculin, cu o vârstă 
estimată între 20-30 ani. În groapa mormântului a fost identificat şi un os de mamifer. 
Patologii: cribra cranii.  

 
M.37 – mormânt de inhumaţie, descoperit în S.VIII, caroul H5, la o adâncime de -

0,29 m, baza gropii atingea -0,54 m (PL. 63). Dimensiunile gropii erau de 0,97x0,43 m, 
avea forma dreptunghiulară și colţurile rotunjite, iar deasupra a avut ridicată o movilă de 
piatră, de formă alungită. Defunctul era depus în poziţie chircită, pe partea stângă, orientat 
pe direcţia E-V, capul către est, privirea spre sud. Inventarul funerar era reprezentat de o 
ceaşcă nedecorată, cu o toartă supraînălţată, depusă în zona occipitalului (PL. 63/3, 5-6). 
Vasul are culoarea gălbui-castanie, ars secundar, pastă nisipoasă bine preparată; toarta 
vasului este triunghiulară. Are înălţimea de 102 mm, diametrul gurii 123 mm, diametrul 
bazei 77 mm. Era o persoană de sex feminin, cu vârsta cuprinsă între 40-50 de ani. 
Patologii: carie, tartru, osteoartroză. 
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M.38 – mormânt de incineraţie, descoperit în St. 5, caroul H4, identificat la -0,26 
m, adâncimea maximă era de -0,37 m (PL. 64/1-4). Mormântul fusese deranjat de un 
complex recent şi de arăturile moderne, fiind întins pe o suprafaţă de 0,80x0,60 m. 
Complexul pare să fi fost delimitat de câteva pietre depuse pe cant. Au fost găsite oase 
umane incinerate, întinse de plug şi resturile de la trei, posibil patru vase, între care un 
castron tronconic şi două baze de vase, pentru care este dificil de precizat forma (PL. 64/1-
4). Pasta vaselor este nisipoasă, bine preparată, culoarea castanie. Mai remarcăm apariţia a 
două fragmente ceramice puternic deformate, fiind vitrificate, ceea ce indică prezenţa lor 
pe rug. Mormântul a aparţinut unui individ adult, al cărui sex nu a putut fi determinat. 

 
M.39 – mormânt de inhumaţie, descoperit în S.VII, caroul C2, la -0,48 m 

adâncime, iar baza la -0,64 m.  A fost puternic deranjat de un complex recent (PL. 59/3-4). 
Poziţia nefirească a oaselor conservate, respectiv părţi din membrele inferioare, care apar 
grupate, pare să indice o posibilă re-înhumare. După oasele păstrate, putem presupune o 
orientare pe direcţia est-vest. Lângă şi pe oase au fost găsite 2 fragmente ceramice. Vârsta 
defunctului a fost estimată între 14-18 ani, sexul nu a putut fi determinat. Patologii: 
osteoperiostită. 

 
M.40 – mormânt de inhumaţie, descoperit în St. 5, caroul H1, la -0,25 m, iar baza 

la -0,39 m adâncime (PL. 65/1). Dimensiunile complexului, determinate de dispunerea 
unor pietre și a scheletului, par să fi fost de aproximativ 0,84x0,44 m. Complexul era 
prevăzut cu o movilă din piatră. Defunctul era depus în poziţie chircită, pe partea stângă, 
orientat pe direcţia est-vest, cu capul către est. În mormânt a fost descoperită, în poziţie 
secundară, o toartă în bandă, dar şi alte fragmente ceramice. Complexul funerar a aparţinut 
unui copil de 9-10 ani, sexul nu a putut fi determinat.  

 
M.41 – mormânt de inhumaţie, descoperit în St. 5, caroul H1, la -0,20 m adâncime, 

iar baza gropii atingea -0,60 m (PL. 66). Groapa avea forma rectangulară, colţurile 
rotunjite, dimensiunile de 1,32x0,80 m (VE-SN), cu pietre de mari dimensiuni dispuse pe 
margini, iar deasupra a avut amenajată o movilă din piatră. Defunctul era depus în poziţie 
chircită, pe partea dreaptă, orientat pe direcţia est-vest, cu capul către est, picioarele erau 
flexate, braţele îndoite şi aduse către faţă. Spre faţă, avea depus un vas de tip borcan, 
decorat cu Besenstrich şi cu patru butoni alungiţi, aplicaţi sub buză, pasta era friabilă, 
culoarea negricioasă (PL. 66/3-5). Are înălţimea de 128 mm, diametrul gurii 100 mm, 
diametrul bazei 93 mm. Tot în umplutură, în zona craniului, a fost descoperit un fragment 
de bază de vas, din pastă grosieră, nisipoasă (PL. 66/6). Mormântul a aparţinut unui individ 
de sex masculin, cu vârsta la deces de 25-30 ani. Datare: 2819±24 BP. Patologii: carie, 
abces, tartru, cribra cranii, osteoartroză, fractură claviculă. 

 
M.42 - mormânt dublu de inhumaţie (M.42A, M.42B), descoperit în St. 5, carourile 

HI2, la -0,06 m adâncime, imediat sub nivelul vegetal actual, baza complexului era la -0,34 
m (PL. 65/2-4). Scheletele, care erau acoperite de o movilă din piatră, distrusă de arătură 
(PL. 65/3), au fost descoperite în interiorul unui spaţiu delimitat de pietre dispuse pe cant. 
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Complexul funerar avea forma rectangulară, dimensiunile de 1,70x1,00 m. Ambele 
schelete erau depuse în poziţie chircită, pe partea dreaptă, cu capul către est, cu membrele 
inferioare şi superioare îndoite, acestea din urmă fiind aduse către faţă, în cazul individului 
A şi pe lângă corp, la individul B. Nu era depus niciun obiect de inventar funerar, ci doar 
câteva fragmente ceramice. M.42A este un individ de 19-20 ani, de sex masculin, iar 
M.42B este posibil o femeie, cu vârsta cuprinsă între 30-40 ani. 

 
M.43 – mormânt de inhumaţie, descoperit în St. 5, caroul G4, la -0,27 m adâncime, 

iar baza gropii era la -0,52 m. Groapa avea forma rectangulară, colţurile rotunjite, 
dimensiunile de 1,12x0,60 m (VE-NS). Defunctul era depus în poziţie chircită, pe partea 
stângă, orientat pe direcţia vest-est. Picioarele erau flexate, braţele îndoite şi aduse către 
faţă (PL. 67). La picioare, avea depus un vas - o ceaşcă cu o singură toartă în bandă, 
decorată prin împunsături, fiind obţinute grupaje de câte două linii verticale, uşor oblice 
(PL. 67/4-5). S-au conservat doar parţial câteva fragmente din corp şi toartă, pasta este fină 
cu nisip folosit ca degresant, culoarea negricioasă. Defunctul era un copil de 7-8 ani, sexul 
nu a putut fi determinat. 

 
M.44 – mormânt de inhumaţie, descoperit în St. 5, caroul I3, la -0,12 m, iar baza la 

-0,21 m adâncime. Groapa a avut forma rectangulară, colţurile rotunjite, dimensiuni de 
1,18x0,52 m; nu a avut deasupra movilă din piatră (PL. 68/1, 4). Inhumatul era depus în 
poziţie chircită, pe partea stângă, orientat pe direcţia est-vest. La cap avea depusă o ceaşcă 
nedecorată, cu o singură toartă, păstrată doar fragmentar, realizată din pastă fină, nisipoasă, 
culoarea negricioasă (PL. 68/3). În umplutura gropii au fost descoperite şi trei fragmente 
ceramice, între care unul avea aplicat pe corp un brâu-alveolat (PL. 68/2). Mormântul a 
aparţinut unui copil de 8-9 ani, sexul nu a putut fi determinat. 

 
M.45 – mormânt de inhumaţie, descoperit în St. 5, caroul F4, la -0,30 m adâncime, 

iar baza la -0,44 m. Complexul a fost puternic deranjat de o intervenţie modernă (PL. 69/1-
2). S-au găsit fragmente de oase umane de la membrele inferioare. Din cauza distrugerii 
mormântului, nu au putut fi sesizate foarte clar aspecte precum poziţia defunctului, 
orientarea acestuia, dimensiunea gropii, etc. Picioarele par a fi fost la est, căzute spre nord. 
Au fost descoperite şi pietre de mari dimensiuni ce au aparţinut probabil movilei de 
deasupra mormântului. Mormântul a aparţinut unui adolescent, sexul nu a putut fi 
determinat. În apropierea acestuia a fost descoperit un fragment de ceaşcă, care ar putea fi 
legat de acest complex (PL. 68/3). 

 
M.46 – mormânt de inhumaţie, descoperit în St. 5, carourile I -1/1, la -0,28 m 

adâncime, iar baza gropii era la -0,31 m. Complexul a fost deranjat de o intervenţie recentă 
(PL. 69/6). Scheletul a fost găsit depus în poziţie chircită, pe partea stângă, orientat pe 
direcţia est-vest, cu capul către est. Deasupra avea o movilă din pietre (PL. 69/5). Nu a 
avut inventar funerar. Au fost descoperite şi oase de mamifere şi fragmente ceramice. 
Defunctul era probabil de sex masculin, având o vârstă cuprinsă între 16-18 ani. Patologii: 
hipoplazie. 
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M.47 – mormânt de inhumaţie, descoperit în St. 5, carourile HI3, la -0,30 m 

adâncime, iar baza gropii era la -0,69 m (PL. 70; 71). Groapa era rectangulară, colţurile 
erau rotunjite, pe margine erau aşezate pietre dispuse pe cant, ce căptuşeau pereţii, avea 
dimensiunile 1,00x0,62 m (PL. 70/1). Defunctul era depus în poziţie chircită, pe partea 
dreaptă, orientat pe direcţia est-vest. Ca inventar funerar a avut două vase depuse în 
apropierea feţei (PL. 70/2, 3); de asemenea, au mai fost găsite fragmente ceramice tot în 
apropierea craniului. Primul vas (V.1) era un kantharos, modelat din pastă fină, culoarea 
castanie, decorat cu caneluri oblice, grupate şi o incizie adâncită, dispusă orizontal 
deasupra diametrului maxim (PL. 70/4; 71/3). Are înălţimea de 74 mm, diametrul gurii 97 
mm. Celălalt vas (V.2) este o ceaşcă nedecorată, cu o singură toartă şi „cioc”, de culoare 
castanie, o înălţime de 49 mm şi diametrul gurii de 52 mm (PL. 70/5 ; 71/4). Mormântul a 
aparţinut unei persoane de sex feminin, cu o vârstă estimată între 30-40 ani. Patologii: 
carie, abces, fractură, osteoartroză. 

 
M.48 – mormânt de incineraţie, descoperit în St. 5, caroul J3, la -0,17 m adâncime, 

iar baza gropii era la -0,32 m (PL. 64/7). Groapa avea pereţii căptuşiţi cu pietre şi 
dimensiuni de aproximativ 0,60x0,40 m; în interiorul ei a fost găsit un vas fragmentar 
nedecorat, din care s-a conservat partea inferioară (PL. 64/6), care conţinea oase umane 
incinerate. Ceramica era din categoria celei grosiere, pastă friabilă, culoarea negricioasă. 
Având în vedere că în mormânt nu a fost descoperită decât partea inferioară a vasului, este 
posibil ca acesta să fi fost deja fragmentar în momentul utilizării ca urnă. Un indiciu în 
plus în acest sens îl constituie faptul că groapa era acoperită de o movilă realizată din 
pietre, complexul nefiind deranjat de intervenţii ulterioare (PL. 64/5). Mormântul a 
aparţinut unui adult, sexul nu a putut fi determinat. 

 
M.49 – mormânt de inhumaţie, descoperit în St. 5, caroul J1, la -0,30 m adâncime, 

iar baza gropii era la -0,67 m (PL. 72). Groapa era rectangulară, având colţurile rotunjite, 
dimensiuni 1,40x0,70 m. Pe margine au fost găsite plăci de piatră de mari dimensiuni, ce 
căptuşeau pereţii. Deasupra era construită o movilă din pietre. Defunctul era aşezat depus 
în poziţie chircită pe partea dreaptă, orientat aproximativ vest-est. Corpul părea a fi 
contorsionat, iar faţa era îndreptată în jos, putând fi remarcat occipitalul (PL. 72/3). Au fost 
descoperite 2 fragmente ceramice dispuse în zona feţei şi a antebraţului, între care unul era 
decorat cu Besenstrich (PL. 72/4-5). Între oase, a fost identificat un mic fragment de vârf 
de săgeată realizat din silex (PL. 72/6). Defunctul era de sex masculin, vârsta estimată la 
25-30 ani, înălţimea de 163,47 cm. Patologii: hipoplazie. 

 
M.50 – mormânt de inhumaţie, descoperit în St. 6, caroul G-1, la -0,10 m, imediat 

sub solul vegetal, baza fiind la -0,20 m. Scheletul era depus chircit lateral, pe partea 
dreaptă, orientat pe direcţia est-vest (PL. 73/1-2). Nu a fost identificată o movilă din piatră 
şi nici inventar funerar. Defunctul era o femeie cu vârsta la deces de 20-23 ani. Patologii: 
cribra cranii, noduli Schmorl. 
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M.51 – mormânt de inhumaţie, descoperit în St. 6, carourile I -1-2, la adâncimea de 
-0,20 m, iar baza gropii era la -0,30 m. Groapa pare să fi fost de formă rectangulară cu 
colţurile rotunjite, cu dimensiuni de 1,40x0,80 m, pe marginea acesteia au fost descoperite 
pietre de mari dimensiuni (PL. 74). Defunctul era depus în poziţie chircită lateral stânga, 
cu picioarele flexate şi braţele îndoite. Era orientat pe direcţia est-vest. În dreptul feţei era 
depus un vas bitronconic (ceaşcă/cană), cu o singură toartă (lipseşte, ruptă din vechime) 
(PL. 74/2-4). Vasul de culoare negricioasă, cu nisip în pastă, avea următoarele dimensiuni: 
înălţimea de 73 mm, diametrul gurii de 102 mm, diametrul bazei de 47 mm. Defunctul era 
un individ de sex masculin, cu vârsta de 40-50 de ani, înălţimea de 162,83 cm. Patologii: 
carii, osteoartroză. 

 
M.52 – mormânt de inhumaţie, descoperit în St. 6, carou H-1, la o adâncime de -

0,12 m, iar baza complexului era la -0,22 m. Groapa avea dimensiunile de 1,32x0,72 m, 
avea pietre dispuse pe margine (PL. 73/3-4). Nu a fost identificată o movilă din piatră. 
Defunctul era depus în poziţie chircită pe partea dreaptă, cu picioarele flexate, braţele 
îndoite şi aduse către faţă. Era orientat pe direcţia nord-sud, cu capul către sud. În pământul 
din umplutura gropii a fost descoperit un fragment ceramic cărămiziu-gălbui. Mormântul a 
aparţinut unei femei, în vârstă de 20-25 ani. Patologii: carii, hipoplazie. 

 
M.53 – mormânt de inhumaţie, parţial distrus, descoperit în St. 6, carou F-2, la o 

adâncime de -0,12 m. Groapa, cu baza la -0,48-0,52 m, era rectangulară, având colţurile 
rotunjite, dimensiuni probabile de 1,20x0,50 m (PL. 75). A avut movilă de pietre deasupra. 
Defunctul era depus în poziţie chircită, pe partea dreaptă, braţele îndoite, aduse către faţă. 
În dreptul feţei avea depus un vas de tip kantharos, de culoare gălbuie-cărămizie, ars 
secundar, cu două toarte supraînălţate (PL. 75/4; 76/4-6). Este decorat cu motive 
geometrice incizate, organizate în interiorul unui registru dispus orizontal pe corpul vasului 
(PL. 76/6), fundul este inelar, uşor concav. Dimensiunile: înălţime 102 mm, diametru gură 
120 mm, diametru bază 53 mm. În aceeaşi zonă a fost identificată o mică mărgea 
fragmentară din lut, cu diametrul de aproximativ 18 mm şi grosimea de 5-6 mm (PL. 76/3). 
Mormântul era distrus în zona membrelor inferioare de un şanţ recent (PL. 76/1-2). A 
aparţinut unui individ de sex masculin, cu o vârstă estimată de 30-40 de ani. Patologii: 
carii, osteoartroză. 

 
M.54 – mormânt de inhumaţie?, identificat în St. 6, caroul G-2, la adâncimea de -

0,20 m, iar baza la -0,60 m. În umplutura unei gropi de formă circulară, cu diametrul de 
0,60 m, au fost descoperite fragmente de sticlă şi ceramică recentă, dar şi câteva oase 
umane nearse, ce provin de la un individ inhumat, al cărui mormânt a fost distrus. Se 
păstrează jumătatea proximală de la un cubitus stâng, care provine de la un adult de sex 
indeterminabil, dar şi câteva mici oase, ce nu au putut fi determinate (PL. 89; 90). 

 
M.55 – mormânt de inhumaţie descoperit în S.XII, caroul H12, identificat la -0,50 

m, iar baza la -0,65 m. Complexul avea dimensiuni de aproximativ 0,80x0,45 m şi intra în 
profilul de est al secţiunii (PL. 77/1, 3). Au fost descoperite un vas de tip kantharos 
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împreună cu craniul slab conservat şi alte câteva oase indeterminabile ale unui copil, cu 
vârsta estimată la 3-5 ani. Craniul era orientat la vest şi privirea spre nord. Vasul era 
nedecorat, pastă nisipoasă, culoarea gălbuie, avea următoarele dimensiuni: înălţime 67 
mm, diametru gură 78 mm, diametru bază 30 mm (PL. 77/4-5). Umărul vasului era marcat 
printr-o adâncitură, toarta păstrată prezenta o uşoară creastă. Era ars secundar. Mormântul 
era delimitat de pietre aşezate în jurul scheletului şi vasului. O piatră de mari dimensiuni, 
ce forma latura de vest a ringului M.56, acoperea (deşi nu direct) craniul uman din M.55 
(PL. 77/3). 

 
M.56 – mormânt de inhumaţie descoperit în S.XIII, carourile H11-12, la -0,35 m, 

adâncimea maximă de -0,49-0,54 m. Complexul, cu dimensiuni de 0,85x0,65 m, avea 
forma unui amenajări rectangulare realizată din pietre de dimensiuni medii, pe latura estică 
şi sudică, iar pe latura de vest era delimitat de o dală din piatră, de mari dimensiuni (PL. 
78). În zona de sud a suprafeţei delimitate de pietre au fost identificate două vase de tip 
kantharos, păstrate fragmentar (PL. 78/2-5), ambele nedecorate şi, izolat, un os uman 
indeterminabil. Vasul 1 (V.1) era nedecorat, modelat din pastă fină, culoarea brun-gălbuie, 
avea următoarele dimensiuni: înălţime 63 mm, diametru gură 87 mm, diametru bază 38 
mm. Vasul 2 (V.2), păstrat fragmentar, era nedecorat, modelat din pastă fină culoarea brun-
gălbuie, avea următoarele dimensiuni (aproximative): înălţime 63 mm, diametru gură 71 
mm, bază este rotunjită. 

 
M.57 – mormânt de inhumaţie descoperit în S.XIII la -0,80 m. Sub M.56 a fost 

identificat un craniu uman, alături de două vase aşezate la nord-est de acesta (PL. 78/1). 
Craniul, orientat spre vest, avea faţa îndreptată spre est. Craniul şi vasele erau aşezate pe 
un pat de piatră. Câteva pietre, cu dimensiuni de aproximativ 0,20x0,15 m, erau aşezate în 
jurul craniului şi a vaselor (PL. 79). Groapa complexului avea formă ovală, cu dimensiuni 
de 1,20x0,90 m, baza fiind identificată la -0,85 m (PL. 79/6). Vasul 1 era de tip kantharos, 
păstrat parțial, avea toarte supraînălțate, cu secțiunea triunghiulară (PL. 79/4-5). Avea 
diametrul gurii de 92 mm. Vasul 2, fragmentar, era o ceașcă cu o tortiță supraînălțată, baza 
profilată, pastă fărâmicioasă, culoarea negricioasă (PL. 79/3); diametrul bazei de 40 mm, 
înălțimea de 83 mm. Craniul a aparţinut unui adult (30-50 ani), sexul se poate determina 
drept masculin, pe baza grosimii fragmentelor păstrate, dar diagnosticul este relativ. 

 
M.58 – mormânt de inhumaţie, descoperit în suprafaţa săpată dintre S.I şi S.II, în 

carourile B2-3, la adâncimea de -0,49 m, iar baza gropii era la -0,65 m. Groapa era 
rectangulară cu colţurile rotunjite, avea dimensiuni de 1,60x0,85 m (PL. 80). Câteva pietre 
erau conservate in situ şi par să fi aparţinut movilei construite deasupra gropii/defunctului. 
Scheletul, relativ bine conservat, era depus chircit pe partea stângă, orientat pe direcţia VNV-
ESE. Inventarul mormântului: 1. un vas fragmentat aflat în poziţie secundară, întins atât în 
zona superioară, cât şi înspre bazinul defunctului; pare să fi fost o cană cu corpul rotunjit, cu o 
tortiţă, culoarea castanie-negricioasă, pastă fină, decorată cu mici adâncituri alungite, dispuse 
oblic şi caneluri oblice; avea aproximativ 110 mm înălţime, 140,6 mm diametrul gurii; 60 mm 
diametrul bazei (PL. 80/3); 2. un şirag aflat la baza bărbiei (PL. 81), format din 13 perle de 
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chihlimbar2 (PL. 81/1-4, 9), cu diametre cuprinse în intervalul 7-15 mm şi grosimi de 2-3,5 
mm, 4-5 perle din sticlă (verzui şi albastru turcoaz) (PL. 81/5, 7), o perlă de culoare albă (PL. 
81/6), o alta fragmentară, dintr-un material de culoare negricioasă (PL. 81/8). Determinări 
antropologice: persoană adultă de sex feminin, vârsta de 25-30 ani. Datare 14C: 3180±35 BP. 

 
M.59 – mormânt de incineraţie, descoperit în zona cercetată între S.III şi S.VI, în 

caroul D6. Mormântul a fost identificat la adâncimea de -0,40 m, iar fundul gropii funerare 
atingea -0,58 m. Groapa uşor ovală avea dimensiuni de 0,60x0,45 m. Oasele incinerate 
fuseseră depuse direct în groapă (PL. 82/1-2). În mormânt a fost descoperită o sârmă din 
argint, ce prezintă mici crestături, circulară în secţiune, cu formă neregulată (PL. 82/3-4). 
Determinări antropologice: adult, sex masculin. 

 
M.60 – mormânt de inhumaţie, descoperit în suprafaţa cercetată între S.I şi S.II, în 

carourile B5-6, la adâncimea de -0,30 m, iar baza gropii era la -0,50 m. Mormântul era 
deranjat de o groapă recentă, se conservau doar câteva oase ale membrelor inferioare. Era 
probabil orientat spre vest (PL. 82/5). În apropierea oaselor conservate a fost descoperit un 
fragment ceramic atipic, negricios, grosier. Complexul pare să fi avut o movilă din piatră, 
care acoperea defunctul, câteva pietre erau conservate in situ. Determinări antropologice: 
copil, indeterminabil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2– Raportul dintre ritul de înmormântare şi grupele de vârstă şi sex 
The relation between burial rites and age∕sex groups 

 
 

                                                           
2 La Planşa 81/9 apar doar 12 perle din chihlimbar, cea cu numărul 13, datorită stării precare de conservare, 
nu a putut fi fotografiată, fiind utilizată în analize, în vederea identificării zonei de origine a materiei brute. 
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B. ALTE COMPLEXE DIN EPOCA BRONZULUI 
 

În timpul cercetărilor, am remarcat existenţa unor complexe arheologice, care sunt 
apariţii oarecum izolate în acest sit preistoric. Există patru categorii de astfel de complexe:  

A. gropi în care au fost descoperite fragmente de vase, dar din care lipsesc oasele 
umane sau eventual cele de mamifere.  

B. gropi acoperite de pietre, dar fără inventar.  
C. movile din piatră, sub care au fost descoperite fragmente ceramice.  
D. amenajări rectangulare, din plăci de piatră, de tip cistă, fără inventar funerar sau 

oase umane. 
Gropile fără inventar, peste care s-au ridicat movile din piatră şi pământ, erau 

umplute mai curând cu pământ decât cu pietre. Există cel puţin două cazuri în care, deşi au 
fost realizate aceste două etape specifice amenajării unor complexe funerare, lipsesc oasele 
sau alte elemente de inventar. Cele două contexte sunt oarecum diferite: pentru prima groapă 
(Gr. 1), complexul seamănă mai curând cu unul de incineraţie, prin amenajarea unei mici 
„ciste” de piatră deasupra unei gropi puţin adânci (PL. 83), în cazul celuilalt (Gr. 2), se 
apropie de unul de inhumaţie. Un alt complex (Gr. 3) constă într-o mică groapă, căptuşită cu 
pietre, iar deasupra avea realizată o movilă circulară din pietre (PL. 83). 

În apropierea M.21 am identificat un complex de formă rectangulară – CPL. D, 
realizat din lespezi de piatră şi pietre ceva mai mari, aşezate pe cant, îngropate până la 
nivelul pietrişului natural (PL. 85). O parte din aceste pietre aveau 0,70x050 m sau 
0,50x0,40 m, groase de circa 10-15 cm. Complexul avea dimensiuni de aproximativ 1x1 m, 
adâncimea de 0,40 m. În interiorul suprafeţei delimitate de aceste pietre nu au fost 
identificate oase umane sau alt tip de inventar. Este, deocamdată, dificil să afirmăm că ne 
aflăm în faţa unor cenotafuri, deşi interpretările au „curs” în general în această direcţie. 
Pentru descoperiri recente, vezi în acest sens necropola de la Cârlomăneşti-La Arman în 
care apar astfel de complexe, inclusiv cu inventar ceramic (I. Motzoi-Chicideanu et alii 
2004, p. 22-23; I. Motzoi-Chicideanu, M. Şandor-Chicideanu 2010; I. Motzoi-Chicideanu 
et alii 2012a, p. 49), toate complexele primind şi siglă/număr de mormânt. Şi în cimitire 
Noua au fost cercetate astfel de morminte simbolice (L. Dascălu 1994, p. 142).  

 
Gr. 1 – descoperită în caseta 5, caroul F10, la adâncimea de -0,30 m. Era o groapă 

circulară deasupra căreia fusese amenajată o mică cistă. Avea diametrul de 0,40 m şi adâncimea 
de 0,30 m. Nu a avut inventar (PL. 83). 

 
Gr. 2 - descoperită în St. 2, caroul H7, la adâncimea de 0,30 m. Era o groapă circulară, 

deasupra căreia era amenajată o movilă din piatră nu foarte compactă. Avea diametrul de 0,80 
m şi adâncimea de 0,40 m. Nu a avut inventar (PL. 83). 

 
CPL. A – Două vase fragmentare de tip kantharos au fost descoperite sub o mică 

movilă de piatră, în sectorul 2, caroul G8, la adâncimea de -0,38 m. Movila a fost identificată la 
-0,26 m. În acest complex nu au fost identificate oase umane. Nu este exclus ca acestea să nu se 
fi conservat sau să fi fost deranjate de complexe recente (PL. 84). 
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CPL. B – descoperit în St. 5, carouri H3-4, identificat la -0,29 m, fundul la -0,52 m. 

Era un complex de tip groapă, cu diametrul de 0,40 m; în inventar se afla un castron 
fragmentar, tronconic, cu pereţii uşor arcuiţi, fundul profilat, nedecorat, realizat din pastă 
negricioasă nisipoasă, bine preparată; dimensiuni vas: înălţime=118 mm; diametru 
gură=273 mm; diametru bază=116 mm (PL. 86/1, 4, 6-7). 

 
CPL. C – descoperit în St. 5, carou G3, identificat la -0,50 m, iar baza la -0,64 m. 

Complexul era tăiat de locuinţa 1, fiind identificat imediat sub podeaua acesteia. Era o 
groapă circulară, cu diametrul de 0,60 m, umplutură friabilă de culoare castanie. Avea în 
inventar fragmente de la un vas de tip borcan, pastă neomogenă, nisipoasă, decorat cu 
Besenstrich (PL. 86/2-3).  

 
CPL. D – descoperit în caseta 9, carourile G8-9, identificat la -0,30 m adâncime. 

Era un complex arheologic de formă rectangulară, realizat din lespezi de piatră şi pietre 
ceva mai mari, aşezate pe cant, îngropate până la nivelul pietrişului natural. O parte din 
aceste pietre aveau 0,70x050 m sau 0,50x0,40 m, groase de circa 10-15 cm. Complexul 
avea dimensiuni de aproximativ 1x1 m, adâncimea de -0,40 m. În interiorul suprafeţei 
delimitate de aceste pietre nu au fost identificate oase umane sau alt tip de inventar (PL. 
85). 

 
 

C. COMPLEXE MEDIEVALE 
 

Au fost descoperite şi complexe medievale târzii, dar și câteva atribuite perioadei 
recente, de tipul gropilor de var, umplute ulterior cu materiale de construcţie, alte gropi de 
mici dimensiuni cu diametre cuprinse în intervalul 0,40–0,60 m, fragmente ceramice 
recente, oase de mamifere. Un alt complex denumit L.1 reprezintă o construcţie uşor 
adâncită (conservată pe 6-7 mp), ce avea un cuptor de formă ovală, amplasat în colţul de 
vest. În gura cuptorului au fost descoperite mai multe pietre. Locuinţa avea podeaua din lut, 
bătătorit de culoare gălbuie, groasă de 2-3 cm (PL. 87). În lutul din care se realizase calota 
cuptorului am identificat un fragment ceramic, provenind de la o ceaşcă din epoca 
bronzului, în apropiere aflându-se M.45, care era puternic deranjat (PL. 69/3-4). Inventarul 
complexului L.1 era format din ceramică, din care a fost întregită o cană cărămizie cu 
decor spiralic pictat cu alb pe umăr, ce îşi găseşte analogii în sec. XVI–XVII (PL. 87/4-5). 
Construcţia era tăiată de o groapă de var, de mari dimensiuni, contemporană cu una dintre 
fazele de reconstrucţie a casei parohiale, dar şi de o decapare modernă, care a afectat 
partea de est a complexului.  

În anul 2013, în S.XVI, a fost cercetat un cuptor de formă rectangulară, cu 
dimensiuni de 1x0,70 m. Vatra era compactă, groasă de aproximativ 3 cm, arsă până la 
gălbui-cărămiziu, iar în partea de nord păstra o mică gardină înaltă de 5 cm. Nu au fost 
descoperite materiale arheologice pentru o mai bună încadrare cronologică, dar având în 
vedere statigrafia, tindem să îl atribuim aceleiaşi perioade cu L.1. Câteva complexe 
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funerare, din secolele XVIII-XIX, au fost cercetate în apropierea bisericii  vechi (PL. 88/1-
3). 

 
 

D. DESCOPERIRI IZOLATE 
 

Au fost descoperite şi fragmente ceramice în poziţie secundară printre pietrele care 
alcătuiau complexe funerare M.7, M.19, M.21 sau izolate în strat, dar şi în umplutura unor 
morminte, precum M.4, M.22, M.42, M.49, M. 52, M.60. Mai interesantă este situaţia în 
cazul M.19 unde cele câteva fragmente ceramice par să fi fost depuse/aranjate intenţionat 
între pietrele movilei de deasupra defunctului, spre marginea de vest a acesteia (PL. 35/4). 
În strat au mai fost descoperite şi câteva piese din silex, între care un vârf de săgeată. 
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DESPRE STRATIGRAFIE ŞI AMENAJĂRI FUNERARE 
 
 
 

Stratigrafia este relativ simplă şi, în acelaşi timp, lipsită de detalii relevante, care ar 
fi putut genera observaţii suplimentare asupra evoluţiei cimitirului, cât şi pentru expunerea 
unor informaţii mai amănunţite. Sub nivelul arabil, gros de 0,20-0,30 m, de culoare 
maronie, cu o consistenţă argiloasă, apare un strat de pietriş mărunţit, amestecat cu argilă 
roşcat-maronie (marne grezoase solide), gros de până la 0,15 m. Sub acest strat urmează o 
depunere naturală de terasă din agregate minerale, constând din pietriş mai grosier, amestecat 
cu nisip, cu o granulaţie mare şi argilă roşcată. Dacă în primele campanii, succesiunea 
stratigrafică era în cadrele expuse mai sus, în anul 2011, am remarcat, spre limita de sud-
est a perimetrului cercetat, că nivelul natural de pietriş al terasei apare la adâncimea de –
0,10 m, situaţie ce s-a reflectat în contextul şi conservarea complexelor funerare dispuse în 
respectivul areal. În campania din anul 2012, spre zona de vest am observat că acest strat 
natural avea o grosime ceva mai mare, atingând 0,40 m. 

Imediat sub stratul arabil sunt prezente grupaje de pietre de dimensiuni variabile, 
care provin din amenajarea unor mici movile dispuse deasupra gropilor funerare. În multe 
cazuri, intervenţiile moderne au modificat forma antică a acestor construcţii aflate în 
elevaţie. Există zone din cadrul cimitirului în care pietrele care alcătuiau movilele sunt 
dislocate (în perioada modernă) şi întinse în suprafaţă, formând adevărate „pavaje” (PL. 9). 

Pietrele sunt de dimensiuni variabile, de la 0,10 m până la 0,20–0,40 m, mai rar 
ajung la 0,50–0,60 m lungime, multe dintre ele rulate, cu marginile rotunjite, dar există şi 
pietre de mari dimensiuni, colţuroase. Pentru construcţia movilei erau utilizate şi pietre de 
mici dimensiuni, cu diametre de 3–6 cm. Movilele, identificate în intervalul -0,15/-0,30 m 
adâncime, aveau în plan forme oval-alungite în cazul mormintelor de inhumaţie, fiind mai 
greu de definit pentru cele de incineraţie. 

Referitor la situaţia stratigrafică şi implicit a evoluţiei interne a cimitirului, au fost 
identificate doar câteva suprapuneri de morminte, unele nu foarte sugestive. Într-un caz, 
este vorba de o relaţie stratigrafică dintre un mormânt inhumat - M.13 şi unul incinerat - 
M.14 (PL. 26; 27), în a doua situaţie se „întretaie” parţial două morminte de inhumaţie cu 
orientări diferite, respectiv M.33 şi M.34 (PL. 57; 58). Dacă în primul caz, observaţiile sunt 
legate de morminte cu rituri şi inventare diferite, în al doilea, un impediment în trasarea 
unor concluzii cu o conotaţie mai curând culturalistă, îl reprezintă lipsa inventarului. De 
asemenea, în această ultimă situaţie, nu au fost identificate limitele gropilor celor două 
complexe. Scheletele din aceste morminte de inhumaţie erau depuse în poziţie chircită 
lateral şi aveau orientări diferite. A fost evidenţiată suprapunerea parţială a membrelor 
inferioare ale celor două schelete. 
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În cazul primei situaţii, observaţiile arheologice nu sunt cele mai clare. Imediat sub 
nivelul arabil a apărut o movilă de piatră, aparţinând unui mormânt de inhumaţie – M.13. La 
demontarea pietrelor, sub primul strat, pe latura de nord-vest, am descoperit mai multe vase şi 
oase incinerate, ce marcau existenţa unui mormânt de incineraţie – M.14. Demontarea 
ambelor morminte a arătat că ne aflăm în faţa a două gropi cu dimensiuni și forme diferite, 
acoperite de o singură movilă realizată din piatră. Latura de sud-vest a gropii M.14 pare tăiată 
de groapa M.13, ceea ce reprezintă un indiciu legat de anterioritatea mormântului de 
incineraţie. Groapa M.13 coboară cu aproximativ 10 cm sub nivelul celei a complexului M.14 
(PL. 27/3). Peste ambele morminte era ridicată o movilă din piatră, ce nu a putut fi 
individualizată pentru fiecare complex în parte. Situaţia este unică în această necropolă, 
explicaţia cea mai plauzibilă fiind aceea că avem de-a face cu două etape distincte de 
înmormântare, în care movila complexului M.13 a acoperit parţial, după ce deranjase, şi 
amenajarea funerară a M.14. Nu ar trebui exclusă nici ipoteza în care groapa M.14, destul de 
mică (0,50x0,40 m), ar putea să reprezinte o nişă a M.13, iar movila de piatră, ridicată peste 
ambele înmormântări, îngloba un singur complex funerar. Un caz asemănător a fost 
consemnat în cimitirul Monteoru de la Cârlomăneşti – La Arman (I. Motzoi-Chicideanu et alii 
2012a, p. 50).  

O altă situaţie a fost identificată în cazul a trei complexe funerare cercetate în anul 
2012, respectiv M.55, M.56, M.57, toate grupate într-o suprafaţă de aproximativ 2 mp (PL. 
78/1). Astfel, M.56 suprapunea parţial M.55 şi M.57, relaţia de cauzalitate dintre acestea 
două neputând deocamdată fi precizată. Între M.56 şi M.57 pare să fie o relaţie directă, 
suprapunerea fiind una posibil premeditată. M.57 este reprezentat de o groapă circulară în 
interiorul căreia erau depuse două vase (ceşti cu o toartă, nedecorate), aflate în apropierea 
unui craniu uman de adult, conservat parţial. Acest complex era suprapus, la 0,20 m mai 
sus, de o amenajare de formă rectangulară, ce a definit M.56, realizată din piatră, în 
interiorul căreia erau depuse două cupe de tip kantharos, iar în apropierea unuia a fost 
descoperit şi un fragment de os uman indeterminabil. Groapa M.57 tăia un complex, 
respectiv M.55 aflat spre vest în care a fost descoperit (conservat) un craniu de subadult şi un 
vas de tip kantharos. 

*** 
Utilizarea pietrelor este principala caracteristică consemnată în acest cimitir, atât în 

amenajarea mormintelor de inhumaţie, cât şi a celor de incineraţie. O parte din morminte 
încă mai păstrau în elevaţie movile din piatră, care acopereau defunctul şi, în acelaşi timp, 
marcau complexul funerar. De asemenea, pietrele erau utilizate pentru stabilizarea/căptuşirea 
pereţilor laterali, dar şi placarea bazei gropilor; altele erau aşezate sub capul defuncţilor sau 
în apropierea acestuia, uneori pe aceste „plăci” de piatră se aflau aşezate vasele ce 
constituiau inventarul mormântului. Cu ajutorul pietrelor erau amenajate „ringuri”, care 
înconjurau defuncţii, aşezaţi în gropi puţin adâncite.  

Amenajările funerare par să fi avut două componente principale, respectiv groapa 
în care era depus defunctul şi movila din piatră, ridicată deasupra. Credem că, cel puţin în 
cazul mormintelor de inhumaţie, această situaţie este una ce predomină. Există şi câteva 
morminte lipsite de astfel de amenajări din piatră. Totuşi, deasupra pământului care 
acoperea defunctul erau aşezate şi câteva pietre/plăci de piatră, unele de dimensiuni ceva 
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mai mari (0,20-0,40 m), ce păreau să marcheze mormântul. Mai remarcăm prezenţa unor 
pietre dispuse la mijlocul laturilor scurte ale gropilor, în partea superioară a acestora, în 
fapt la capul şi picioarele defunctului. Legat de absenţa unor movile de piatră, evidenţiem 
complexul M.26 ce avea deasupra o mică movilă de pământ. Mormântul se afla dispus în 
partea sudică a necropolei, spre marginea antică a terasei (PL. 45). 

De asemenea, am constatat prezenţa unor pietre depuse în mormânt uneori pe cant 
în M.2 (PL. 10/1-2), în cele mai multe situaţii, aşezate pe lăţime în zona craniului în M.4, 
M.23, M.32, M.33, a membrelor superioare în M.25 (PL. 44), M.24, M.53, a membrelor 
inferioare în M.25, bazinului în M.20. Un mic spaţiu rectangular amenajat din blocuri de 
piatră a fost descoperit în cazul M.55 (PL. 78/6). Au existat şi situaţii, cum sunt cele pentru 
M.22 și M.31, în care pe o latură a movilei era aşezată o placă de piatră de mari dimensiuni 
(aproximativ 0,50 m lungime), ce putea susţine marginea acesteia. 

Au fost identificate şi schelete umane depuse imediat sub nivelul vegetal, acoperite 
de pietre. Pentru aceste mormint, descoperite în intervalul de –0,05–0,20 m adâncime, nu 
am identificat urmele unor gropi, ci doar pietre ce păreau a înconjura defunctul şi care 
delimitau spaţiul complexului funerar. Cel puţin în cazul unui mormânt dublu - M.42, 
descoperit imediat sub nivelul vegetal, pare să fi existat o amenajare din piatră, care avea 
forma aproximativ dreptunghiulară, în interiorul căreia fuseseră aşezaţi cei doi defuncţi 
(PL. 65/2, 4).  

În cazul mormintelor de incineraţie era săpată o mică adâncitură, delimitată apoi de 
pietre, care avea baza, în cele mai multe cazuri, „căptușită” cu acelaşi material. În spaţiul 
creat erau aşezate oasele incinerate, fie în interiorul unor vase utilizate ca urne şi/sau 
depuse direct pe „patul” de piatră; ulterior se ridica o movilă din pietre ce acoperea 
defunctul incinerat.  

Remarcăm aici, deşi doar în treacăt, că utilizarea pietrei în construcţiile funerare 
este binecunoscută de-a lungul întregii epoci a bronzului şi se regăseşte în orizonturi 
culturale contemporane sau apropiate, cum ar fi Mnogovalikovaja, Srubnaja, Monteoru, 
Sabatinovka şi Noua (E. Sava 2002, p. 134; A. Nicic 2008, p. 56). 
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MORMINTE ȘI ÎNMORMÂNTĂRI – RIT ŞI RITUAL FUNERAR 
 
 

Amenajarea unui mormânt urma câteva etape predictibile, ce marcau o serie de 
tradiţii funerare bine structurate. Trebuie evidenţiat că aceste amenajări funerare implicau 
săparea gropilor şi perforarea unui strat compact de agregate minerale, dar şi procurarea de 
pietre necesare realizării movilei ce acoperea defunctul şi, în acelaşi timp, marca 
mormântul, cât şi stabilizarea pereţilor gropilor sau „placarea” bazei acestora, etc. 

Au fost descoperite 60 de morminte, din care 47 sunt de inhumaţie (50 indivizi), 
reprezentând un procent de 78%, iar 13 sunt de incineraţie (14 indivizi), respectiv 22%. 
Două morminte, unul de incineraţie - M.35 şi altul de inhumaţie - M.42, erau duble. 
Segmente de la doi indivizi inhumaţi – M.3A şi M.3B, au fost descoperite în asociere cu un 
defunct incinerat în urna din M.3C. Pentru M.15 şi M.54, ambele puternic deranjate, am 
identificat câteva oase în complexe (gropi) recente. Astfel, numărul total al indivizilor 
identificaţi este de 64.  

Starea de conservare a complexelor era una medie, doar pentru o parte din 
amenajările funerare au putut fi realizate observaţii relativ detaliate prin care au fost 
obţinute informaţii utile şi, în acelaşi timp, reprezentative pentru întregul complex funerar 
de la Câmpina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3 – Raportul dintre ritul de înmormântare şi grupele de vârstă 
The relation between burial rites and age groups 
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A. MORMINTE DE INHUMAŢIE 

 

Pentru amenajarea unui mormânt de inhumaţie erau urmate, în succesiune, o serie 
de etape sesizabile în urma cercetărilor arheologice. Desigur, elemente ce au contingenţă 
cu aspecte de ritual şi care erau parte din succesiunea de evenimente derulate în timpul 
întregului proces de înmormântare, sunt puţin probabil de identificat şi evaluat arheologic.  

 
A.1. Tipuri de amenajări: 

I. Se săpa o groapă rectangulară ce avea colţurile rotunjite, adâncimea de 0,30-0,50 
m, dimensiunile nu depăşeau în plan decât rareori 1,40X0,70 m. Uneori, groapa era „placată” 
şi „căptuşită”, pe margine şi fund, cu piatră. Pietrele ce căptuşeau marginile gropilor aveau 
dimensiuni în jur de 0,40x0,20x0,10 m, cele de pe fundul gropii fiind de dimensiuni mult 
mai reduse. După ce era depus decedatul în groapă, peste acesta era aşezat un strat de 
pământ, gros de până la 0,20 m, peste care erau aranjate pietre. Uneori, acestea erau aşezate 
direct peste defunct, fără însă ca aceasta să reprezinte o caracteristică definitorie. Primele 
pietre aşezate erau de dimensiuni ceva mai mici (până la 0,20 m lungime), peste care se 
aranjau altele, de mari dimensiuni (0,20-0,50 m), dar şi mai mici, la care probabil se adăuga 
şi pământ, toate formând o movilă cu o amplitudine maximă de 0,40 m.  

II. Alţi indivizi erau aşezaţi în mici adâncituri, apoi acoperiţi cu o movilă realizată 
din pietre. Defunctul era depus pe un „pat” de pietre amenajat special sau eventual pe 
nivelul natural de pietriş, aflat la mici adâncimi (maximum 0,10-0,40 m). În multe cazuri, 
sistemul era completat de pietre depuse pe latura îngustă, ce delimitau un spaţiu în jurul 
cadavrului. Un exemplu este al defunctului din M.12, care a fost aşezat direct pe un strat de 
pietre aranjate într-o mică adâncitură, ce a atins nivelul natural de pietriş, peste care a fost 
ridicată o movilă din piatră (PL. 24). Se pare că, în jurul scheletului, era amenajat şi un 
ring din pietre depuse pe cant. Doar câteva pietre din această construcţie erau conservate in 
situ. Trebuie remarcată, în cazul acestui mormânt, poziţia nefirească a oaselor umane, dar 
şi prezenţa unor urme de tăieturi pe acestea. Şi în cazul M.28, cele câteva oase de infans 
conservate erau depuse pe un „pat” de piatră, sub o movilă de piatră (PL. 49). Situaţia nu 
este una excepţională şi, în alte cazuri, precum la M.50, M.51, M.52, scheletele erau 
depuse în gropi adâncite superficial, pietrele ce alcătuiau movila fiind deranjate şi 
disclocate de la locul iniţial. Fiind identificate la mici adâncimi, aceste amenajări au fost 
distruse în cea mai mare parte de lucrările agricole recente. 

III. În cazul complexului funerar M.17, individul era depus într-o groapă circulară, 
peste care era ridicată o movilă realizată din blocuri de piatră şi pământ (PL. 31; 32). 

IV. Se săpa o groapă dreptunghiulară în care era depus defunctul, după care acesta 
era acoperit cu pământ, lipsind movila din piatră. Această categorie a fost semnalată în 
cazul M.26, posibil M.4 şi M.5. 

*** 
Probabil, în cazul unor morminte, existau şi capace din lemn sau construcţii din 

acelaşi material ce permiteau, pentru o anumită perioadă, existenţa unui spaţiu gol. Unele 
vase care erau depuse pe o „placă” din piatră par a se fi deplasat într-o etapă ulterioară 
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înmormântării şi anterioară sau contemporană putrezirii/prăbuşirii capacului. Un alt 
exemplu este M.41 unde, în interiorul vasului ce era prăbuşit pe o parte, au fost descoperite 
oasele mâinii drepte a defunctului (PL. 66/3). Este evident şi că o serie de oase umane din 
alte complexe funerare nu se aflau în poziţia iniţială, existenţa unui spaţiu gol permiţând 
deplasarea acestora, datorită unor cauze naturale generate de putrezire (A. D. Soficaru 
2011, p. 157 şi urm.). Oasele se puteau deplasa şi datorită unor intervenţii ce aveau 
legătură cu aspecte de ritual, realizate în etape ulterioare înmormântării. 

 
A.2. Despre gropi - formă şi adâncime 

În ce priveşte gropile mormintelor, dar şi adâncimea la care apar bine conturate, am 
putut remarca două situaţii, din care am degajat două categorii de observaţii, ce corespund 
celor câteva tipuri de amenajări: 

A. Prima categorie este aceea pentru care am putut identifica elementele ce ţin de 
dimensiuni (forma, adâncimea) şi amenajare (întărirea pereţilor prin aşezarea pe verticală a 
unor pietre pe latura îngustă). Doar pentru următoarele morminte au putut fi delimitate 
gropile funerare3: M.7, M.13, M.17, M.20, M.22, M.23, M.24, M.25, M.26, M.30, M.37, 
M.41, M.43, M.44, M.47, M.49, M.53, M.56, M.58. Majoritatea gropilor au formă 
rectangulară și colţuri rotunjite. 

 
A.I. Gropi rectangulare - dimensiunile sunt unele ce variază în următoarele 

intervale:  
A.I.1. au lungimea maximă cuprinsă în intervalul 1,30 - 1,60 m şi lăţimea de 0,50 

- 0,85 m; în cazul M.42 lungimea maximă de 1,70 m este una probabilă şi a fost stabilită 
prin raportarea la o serie de pietre ce păreau că delimitează complexul, nu de groapă. 

A.I.2. au lungimea maximă cuprinsă în intervalul 0,90 - 1,20 m şi lăţimea de 
0,40 - 0,50 m. 

A.I.3. au lungimea maximă cuprinsă în intervalul 0,60 - 0,90 m, lăţimea de 0,40 
- 0,50 m. 

Dimensiunile acestor gropi au legătură directă cu grupa de vârstă, în cazul copiilor 
fiind mai reduse decât acelea destinate indivizilor maturi. Diferenţa, în interiorul grupelor 
de morminte de adulți, este dată de poziţionarea chircită, mai mult sau mai puţin 
accentuată, a defuncţilor – M.23, M.47, dar şi de gen, remarcând în acest sens M.37, M.47 
ce sunt morminte de femei. Pentru toate aceste caracteristici există o serie de variabile, de 
aceea constatările respective reprezintă doar tendinţe. 

 
A.II. Gropi circulare – deşi izolate, există şi gropi sau amenajări funerare circulare 

sau uşor ovale, fiind identificate două situaţii, respectiv M.17, M.57. Astfel de complexe au 
diametrul de 0,60 m, în cazul M.17 (PL. 32/4), respectiv de 1,20x0,90 m, pentru M.57 (PL. 
79). 

 

                                                           
3 Şi pentru M.14, M.21, M.36, M.48, M.59, care sunt morminte de incineraţie. 
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B. A doua categorie este cea a mormintelor pentru care nu am putut stabili forma şi 
dimensiunile gropilor, multe fiind identificate imediat sub nivelul vegetal. În cazul acestor 
descoperiri, defuncţii par aşezaţi într-o mică adâncitură ce atinsese nivelul natural de pietriş, 
peste care erau ridicate movile din piatră, în prezent afectate puternic şi aplatizate/întinse 
de arătură sau alţi factori naturali. 

Din punct de vedere altimetric, două par intervalele la care se adâncesc gropile, 
respectiv -0,20 -0,50 m şi 0,80 - 1,10 m, cu o a treia categorie aflată între -0,50 -0,80 m, care 
se intersectează cu limitele inferioară, respectiv superioară ale celor două paliere altimetrice. 
În cazul mormintelor cu gropi ceva mai adânci, ce coboară până la un interval cuprins între -
0,60 -1,10 m, respectiv M.2, M.7, M.9, M.13, M.18, M.19, M.20, M.22, M. 23, M.24, M.25, 
M.26, M.30, M.31, M.32, M.39, M.47, M.49, M.55, M.57, M.58, atât orientarea, cât şi 
grupele de vârstă şi categoriile de sex nu prezintă anumite constante care să fie evidenţiate. 
Remarcăm, totuşi, că mormintele de incineraţie nu coboară sub adâncimea de 0,60 m, faţă de 
nivelul de călcare actual, deşi M.14 atinge -0,65 m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.4 - Raportul dintre adâncimea atinsă de gropile funerare, rit de înmormântare şi grupa de vârstă 
The relation between pit depths, burial rites and age groups 

 
A.3. Poziţionarea şi orientarea scheletelor 

 
A.3.1. Poziţionarea scheletelor 
Toate scheletele inhumate descoperite sunt depuse pe fundul gropii în poziţie chircită 

(Tab. 1). Cu mici excepţii, sunt aşezate în decubit lateral, atât pe partea dreaptă cât şi cea 
stângă, cu membrele inferioare strânse căzute pe o parte, iar cele superioare îndoite şi aduse 
spre bărbie sau faţă. Capul era căzut pe o parte, faţa/privirea era îndreptată spre nord sau sud, 
dar şi spre est, atunci când craniul era dispus la nord (ex.M.18, M.34). Membrele inferioare 
erau îndoite la 70-90º, dar există şi situaţii în care acestea sunt puternic flexate, cu tibiile şi 
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peroneele strânse lângă femure. Cel puţin două schelete, respectiv M.4 şi M.31, apar depuse 
în decubit dorsal cu picioarele îndoite, căzute lateral. Există şi situaţii oarecum excepţionale, 
în care un membru superior este întins pe lângă corp, aşa cum am observat în cazul 
complexelor M.2 (PL. 10/1-2), M.42B (PL. 65/2, 4). 

 
A.3.2. Orientarea scheletelor 
Cu trei excepţii, majoritatea scheletelor au ca ax general de orientare direcţia est – vest, 

cu variaţii mai mici sau mai mari, unele având capul spre est, altele spre vest. Două schelete, 
M.18 şi M.34, au capul dispus la nord, sunt aşezate în decubit lateral stânga, cu faţa spre sud, 
iar unul are craniul în sectorul de sud, respectiv M.52, fiind depus chircit lateral dreapta. 
Trebuie remarcată situaţia oarecum neclară a M.18, datorată fragilităţii acestuia şi, implicit, 
stării precare de conservare a scheletului, vârsta de deces a defunctului fiind de 4-5 ani. În 
funcţie de poziţia în care sunt aşezate în groapă corpurile decedaţilor, în decubit lateral pe 
partea dreaptă sau stângă, eventual decubit dorsal, cu capul spre sectoarele de est, vest, nord şi 
sud, cu faţa spre nord sau spre sud, există următoarele situaţii: 
 

Nr. 
orientări 

Orientarea 
craniului 
(sector) 

Poziţionarea 
corpului 

Orientarea 
feţei/privirii 

Număr 
mormânt 

1 Vest decubit lateral – 
dreapta Sud M.2, M.24, M.25, M.33, 

M.49 

2 Vest decubit lateral – 
stânga Nord M.10?, M.17, M.20, 

M.30, M.32, M43, M.58 

3 Vest decubit dorsal Nord M.4, M.31 

4 Est decubit lateral – 
dreapta Nord 

M.5, M.13, M.23, M41, 
M.42A, M.42B, M.47, 

M.50, M.53 

5 Est decubit lateral – 
stânga Sud 

M.7, M.12, M.19, M.22, 
M.26, M.37, M.40, M.44, 

M.46, M.51 

6 Nord decubit lateral – 
stânga Sud M.18, M.34 

7 Sud decubit lateral – 
dreapta Nord M.52 

 
Tabel 1 - Poziţionarea scheletelor în mormintele de inhumaţie 

Skeleton positions in inhumation burials 
 
Au fost descoperite 47 de morminte de inhumaţie, dintre care unele deranjate de 

complexe recente, aşa cum este cazul M.1, M.15, M.39, M.45, M.46, M.53, M.54, M.56, 
M.60. În total au fost identificate resturi de oase umane inhumate provenind de la 50 de 
indivizi, numărul suplimentar fiind generat atât de apariţia unui mormânt dublu - M.42, dar 
şi de resturi umane izolate, provenind de la doi indivizi M.3A şi M.3B, asociaţi cu un 
individ incinerat în complexul M.3C. 

Defuncţii inhumaţi erau aşezaţi în decubit lateral în poziţie chircită moderat, mai 
accentuat în cazul M.23, M34 şi M.47; membrele superioare erau îndoite şi aduse spre faţă, 
iar cele inferioare îndoite accentuat, în cazul celor trei sau ceva mai lejer, pentru celelalte. 
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Orientarea generală a acestora este pe axul est - vest cu câteva excepţii, în care indivizii din 
M.18, M.34, M.52 par mai curând dispuşi nord - sud. Spre deosebire de M.18 şi M.34, care 
au craniul dispus spre nord, M.52 are capul orientat spre sud. O situaţie mai specială este 
reprezentată de M.49, ce pare să aibă faţa îndreptată în jos, spre baza gropii (PL. 72/3). O 
altă excepţie este cea a mormântului dublu M.42, în care individul B avea braţul drept întins 
pe lângă corp, situaţie ce probabil are legătură inclusiv cu manipularea acestuia într-o etapă 
ulterioară înmormântării. Elemente suplimentare, în acest sens, ar putea fi cele consemnate 
în cazul M.56 şi M.57, din care s-au păstrat in situ doar câteva oase (PL. 77-79). Şi M2 
avea braţul drept întins pe lângă corp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 5 - Diagramă cu orientarea defuncţilor în funcţie de grupa de vârstă 

Orientation chart of the individuals in relation to age groups 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6 – Diagramă cu orientarea defuncţilor adulţi în funcţie de grupa de sex 
Orientation chart of the individuals in relation to sex groups 
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Dintre cele 36 de schelete pentru care s-a putut stabili orientarea, 19 au capul 

dispus spre est şi 14 la vest, numai trei fiind depuse pe axul nord-sud. Există şi situaţii în 
care, datorită deranjamentelor recente, nu au putut fi identificate detalii legate de poziţia 
sau orientarea defuncţilor. Sectorul vestic ar putea fi un indiciu al conservării unor tradiţii 
Monteoru (E. Sava 2002, p. 141; E. Sava, S. Agulnikov 2003, p. 122; I. Motzoi-
Chicideanu 2011, p. 420), deşi evidenţiem cimitirul Noua de la Truşeşti, unde orientarea se 
încadrează în acelaşi sector (E. Sava 2002, p. 136, abb. 22, 34; I. Motzoi-Chicideanu 2011, 
pl. 359). Spre vest, sunt dispuse şi complexele funerare Monteoru, de la Cârlomăneşti (I. 
Motzoi-Chicideanu et alii 2012a, fig. 10). 

Orientarea spre sectorul de est marchează, probabil, „contribuţia” fondului 
răsăritean Noua, dar regăsim în acest segment şi înmormântările Sabatinovka sau 
Mnogovalikovaja (E. Sava, S. Agulnikov 2003, p. 122). În ce priveşte poziţionarea şi 
orientarea defuncţilor din cimitirele culturii Noua, trebuie remarcată o mare variabilitate în 
cazul standardului funerar atribuit comunităţilor respective (E. Sava, S. Agulnikov 2003, p. 
121). Din punct de vedere al orientării defuncţilor, într-o mare parte din necropolele 
culturii Noua, predomină sectoarele VNV şi ENE (L. Dascălu 1994, p. 139; E. Sava 2002, p. 
141; E. Sava, S. Agulnikov 2003, p. 122; I. Motzoi-Chicideanu 2011, p. 596). Situaţia de la 
Câmpina este una oarecum diferită, deoarece alături de sectorul ENE, apare constant şi cel 
de VSV.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig. 7 – Grafic cu orientarea şi poziţionarea grupei adulţilor în funcţie de gen 
Chart of orientation and position of adult individuals in relation to sex groups 
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După analiza tuturor mormintelor cercetate la Câmpina, observăm că, spre est, sunt 
asociate persoane adulte de ambele sexe cu subadulţi, în cazul celor orientate spre vest 
apare o diferenţă ce are legătură cu poziţionarea pe partea dreaptă sau stângă. Copiii sunt în 
principal aşezaţi lateral, pe partea stângă, deși apar, și pe partea dreaptă, patru situații. 
Femeile sunt aşezate preponderent lateral pe stânga, iar bărbaţii pe dreapta. În cazul 
mormintelor de copii, ce au putut fi determinate pe grupe de sex, asocierea este tot pe 
categorii de gen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 8 – Diagrama generală cu poziţionarea şi orientarea defuncţilor 
General diagram of the position and orientation of the buried 

 
 

B. MORMINTE DE INCINERAŢIE 
 

În ce priveşte categoria mormintelor de incineraţie, amenajarea complexului funerar 
consta în câteva etape, după cum urmează: se săpa o groapă puţin adâncă (0,10-0,30 m) sau 
chiar se realiza o mică adâncitură în pământ, după care fundul acesteia era sau nu „placat” cu 
piatră; baza complexelor a fost identificată la maximum -0,60 m faţă de nivelul actual, media 
fiind undeva la aproximativ -0,40 m. În aceste gropi sau chiar la nivelul antic de călcare era 
amenajată o mică „cistă” din pietre, aşezate pe cant. Uneori, gropile mormintelor de 
incineraţie aveau pereţii „căptuşiţi” cu piatră, iar în interior erau depuse oasele direct pe 
pietre/pământ şi/sau în vase. Datorită tipului de depunere naturală şi a faptului că aceste 
complexe sunt descoperite la adâncimi foarte mici şi afectate de lucrările agricole recente, este 
dificil să încadrăm o serie din aceste amenajări în una din cele două categorii.  

Aceste construcţii din piatră aveau forma rectangulară, în cazul M.8 (PL. 19) şi M.11 
(PL. 22/3), circulară - M.21 (PL. 39), mai curând ovală în ce priveşte M.36, M.38, M.48, 
M.59. Amenajarea cu pietre, în cazul M.21, ar putea fi, mai curând, circumscris categoriei 
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ringurilor (PL. 39/5). Şi M.36 avea un ring din piatră de formă mai curând ovală, în interiorul 
căruia au fost descoperite 3 vase (PL. 61/1, 5), iar M.48 avea o construcţie de formă 
asemănătoare, deşi mai restrânsă, în care era depus un singur vas, care avea conservată doar 
jumătatea inferioară, ce pare să fi avut o formă amforoidală (PL. 64/7). Pietrele utilizate în 
cazul acestor construcţii aveau, în general, dimensiuni medii (0,10 - 0,30x0,10 - 0,15 m). 
Astfel de complexe au diametrul de 0,60x0,45 m, pentru M.59; pentru M.36 avea 
dimensiuni de 0,80x0,60 m, pentru M.48 avea 0,60x0,40 m, iar pentru M.21 diametrul era 
de 0,65 m. Şi în cazul M.35 și M.38 pare să fi existat câte o construcţie din piatră puternic 
deranjată de lucrări agricole recente. Amenajările circulare sau ovale predominau în cazul 
mormintelor de incineraţie şi necesitau spaţii mai restrânse decât cele rectangulare. 

În ce priveşte vasele/urnele, acestea erau aşezate pe un „pat” din pietre sau eventual 
erau săpate mici adâncituri (3-4 cm) circulare, cu diametre apropiate de cele ale bazei urnelor 
(observabile în cazul M.27 şi M.29) în care acestea erau fixate. Peste oase sau vase era 
ridicată o movilă din piatră şi pământ. Construcţia funerară acoperea o suprafaţă relativ 
restrânsă, de 0,60x0,60 m sau chiar mai mică, excepţie făcând doar M.27 (aproximativ 
1,10x0,80 m), dar care nu păstra urmele vreunei amenajări speciale (PL. 46/3).  

În cazul mormintelor de incineraţie, oasele umane au fost descoperite atât în vase, cât şi 
în afara acestora sau în cazul celor fără inventar erau aşezate direct pe piatră sau pământ în 
gropi, ce nu aveau mai mult de 20 cm adâncime. Vasele erau depuse unul lângă altul, ceva mai 
răsfirate în cazul M.27 (PL. 46; 47). În M.11, M.14, M.27, M.36, alături de alte recipiente, 
exista câte un vas aşezat cu gura în jos, care acoperea şi oase umane incinerate. În cazul M.14, 
un castron bitronconic era aşezat cu gura în jos, având rol de capac, peste un alt castron de 
aceeaşi formă, dar de dimensiuni ceva mai mici (PL. 28/2; 29/5). Vasele depuse cu gura în jos, 
care apar în morminte de incineraţie, fac parte din categoria castroanelor şi sunt nedecorate. 
Numai în cazul M.36, vasul era o cană (PL. 61/2). În M.11, M.14, M.27, M.36 oasele umane 
incinerate, provenind de la câte un singur individ, au fost depuse în mai multe vase. Un caz 
singular este M.35 în care apar două vase/urne (PL. 60), în interiorul cărora erau depuse 
separat resturile incinerate a doi defuncţi, un individ adult şi un subadult. 

În ce priveşte mormintele de incineraţie fără inventar, existau amenajări speciale 
realizate din piatră, respectiv o groapă placată şi căptuşită cu piatră, suprapusă de o movilă, 
cum este cea a M.8, sau, în cazul M.59, oasele erau aşezate într-o groapă simplă ovală cu 
dimensiuni de 0,60x0,40 m, fără a fi identificate amenajări speciale. 

 

 
Tabel 2 – Morminte de incineraţie: inventar şi amenajări funerare 

Cremation burials: inventory and grave arrangements 
 
Se impune expusă şi o observaţie legată de complexul M.21. Unele fragmente de 

calotă şi diafize de oase lungi au nuanţe de alb-albăstrui, chiar negru în unele cazuri, ceea 

Morminte 
cu inventar 

Morminte 
fără inventar 

Amenajări 
cu piatră - ringuri 

Lipsă amenajări din 
piatră - groapă simplă 

M.3, M.6, M.11, M.14, M.21?, 
M.27, M.29, M.35, M.36, 

M.38, M.48, M.59? 
M.8 M.8, M.11, M.21, M.35?, 

M.36, M.38, M.48 
M.3, M.6, M.14, M.27, 

M.29, M59 
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ce indică o temperatură de ardere de aproximativ 300-600o C. Piramida pietroasă dreaptă şi 
un fragment dreptunghiular din femurul stâng, localizabil în zona trohanterului mic, 
prezintă o culoare negru închis, ceea ce indică o expunere redusă la foc, astfel încât putem 
specula o eventuală dispunere în poziţie chircită, pe partea dreaptă, a scheletului pe rugul 
funerar. 

Tot legat de ritual, evidenţiem apariţia, în M.6, a unui os nears de mamifer provenind 
de la o ofrandă depusă în timpul înmormântării. Şi în M.14 a fost identificat un os de animal. 
În două morminte - M.6 și M.27 -, în interiorul unora din vase au fost identificate, alături de 
oase umane, piese realizate din os, arse secundar (PL. 15/4; 48/6-11). Au fost cercetate şi două 
morminte fără inventar - M.8 și M.21-, deşi în cazul M.21, între pietrele ce formau movila, a 
fost identificat un fragment de vas cu picior cilindric (PL. 39/6). În M.59, alături de oasele 
incinerate, depuse într-o mică groapă alungită, a fost identificată o sârmă din argint (PL. 82/3-
4), dar lipsea ceramica. 

În ce priveşte planul cimitirului şi evoluţia acestuia, nu am identificat o dispunere 
anume a mormintelor de incineraţie, eventual într-un areal separat al acestora, faţă de cele de 
inhumaţie, aşa cum a fost remarcat în cazul cimitirului de la Cândeşti (M. Florescu, A. C. 
Florescu 1983, p. 114). Deşi nu putem absolutiza observaţia, ele par mai curând dispuse spre 
marginile cimitirului. 

 
 

ELEMENTE SUPLIMENTARE (BIRITUALISM?) 
 

O situaţie mai specială a fost observată în cazul M.26. Deşi pare a fi un mormânt de 
inhumaţie, toate fragmentele de calotă prezintă urme de arsură la temperaturi joase, de până 
la 300-400o C, într-un mediu fără oxigen (reducător). Urme de ardere asemănătoare sunt 
vizibile pe treimea laterală a claviculei stângi, pe două fragmente de corpuri costale, pe cinci 
fragmente de ilium şi pe diafiza femurului drept (aceasta din urmă a fost expusă la o 
temperatură mai scăzută de cel mult 200o C). Fragmentele descrise au o culoare neagră 
lucioasă cu pete maroniu-deschis. Oasele din porţiunea anterioară a mandibulei, dinţii şi 
câteva fragmente de calotă nu au fost expuse la foc. Şi pe fundul gropii, sub schelet, am 
identificat urme negricioase (asemănătoare celor de pe oase) ce sugerează un foc mocnit (PL. 
45/2). Este încă dificil să ne pronunţăm asupra acestei situaţii, dar şi să realizăm o 
comparaţie cu descoperiri de la Cândeşti, de unde provin câteva informaţii, nu lipsite însă de 
ambiguitate (M. Florescu 1978, p. 115). 

De asemenea, remarcăm M.3 în care apar asociate resturi de oase umane de la doi 
indivizi inhumaţi, împreună cu un incinerat, toţi defuncţii depuşi într-o singură urnă. Situaţia 
nu este una excepţională, exemple relativ numeroase de morminte birituale sunt amintite în 
cazul cimitirului Monteoru de la Cândeşti (M. Florescu 1978, p. 100-101). 
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INVENTARUL MORMINTELOR -  
ÎNTRE PERIFERIE, TRADIȚIE ȘI TRANSFORMĂRI CULTURALE 

 
 
 

Inventarele mormintelor de la Câmpina nu sunt din cele mai spectaculoase, atât din 
punct de vedere tipologic, cât şi cantitativ. Materia primă este lutul, bronzul, argintul, 
chihlimbarul, osul, pasta sticloasă, silexul, din care au fost realizate vase, podoabe, unelte 
şi arme. Frecvenţa cea mai mare o au vasele din lut, urmate de obiectele de podoabă, 
confecţionate din bronz, os, lut, sticlă, chihlimbar, argint. Mai remarcăm apariţia unui ac/vârf 
de os, păstrat fragmentar. Din silex, provin două piese, între care un vârf, descoperit în M.49 
şi o aşchie, în M.14. Au fost descoperite şi 30 de astragale de ovicaprină prelucrate, toate 
aflate într-un singur complex, respectiv M.30. În câteva morminte au fost identificate oase de 
animale provenind de la ofrande (Tab. 3). 

 
Tabel 3 - Inventarul şi dispunerea acestuia pe complexe funerare 

Grave goods and their distribution in burials 

Vase 

M.2, M.3, M.4, M.6, M.7, M.9, M.10, M.11, M.13, M.14, M.15, M.16, M.17, M.18, M.20, M.22, M.23, 

M.24, M.25, M.27, M.29, M.30, M.31, M.32, M.35, M.36, M.37, M.38, M.41, M.43, M.44, M.45, 

M.47, M.48, M.51, M.53, M.55, M.56, M.57, M.58 

Fragmente 
ceramice 

M.3, M.4, M.7, M.14, M.19, M.21, M.22, M.27, M.29, M.38, M.39, M.40, M.41,  M.42, M.43, M.45, 

M.46, M.47, M.49, M.52, M.55, M.58, M.60 

Piese din os  M.6, M.27, M.30, M.31

Piese din lut  M.20, M.32, M.53,

Piese din 
sticlă 

M.20, M.58 

Piese de bronz  M.5, M.20, M.26, M.30

Piese din 
argint 

M.59 

Piese din 
chihlimbar 

M.10, M.58 

Piese din silex  M.14, M.49

Oase de 
animale 

M.4, M.5, M.6, M.9, M.10, M.14, M.28, M.33, M.36, M.46 

Fără inventar  M.1, M.8, M.12, M.28, M.33, M.34, M42, M.46, M.50, M.54 
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În niciun mormânt de inhumaţie nu au fost depuse mai mult de două vase. 
Mormintele de incineraţie sunt mai bogate în ce priveşte numărul acestora, predominând 
inventarele cu 3–4 vase. Există şi morminte ce nu au avut inventar, atât de inhumație cât și 
de incinerație, deşi în o serie din acestea printre pietrele ce se aflau deasupra şi în umplutura 
gropii sau chiar între oasele scheletelor au fost descoperite fragmente ceramice. Situaţia nu 
este una excepţională, fragmente ceramice izolate au fost descoperite şi în alte morminte 
Monteoru la Coroteni, Cândeşti, Pietroasa Mică, Năeni Zănoaga, Cârlomăneşti La arman 
sau Tinosu (I. Motzoi-Chicideanu, M. Şandor-Chicideanu 2010, p. 34; I. Motzoi-Chicideanu 
et alii 2012a, p. 50) sau în altele atribuite culturii Noua la Săbăoani (M. Ursachi 1969, p. 37), 
Brăieşti, Crasnaleuca (L. Dascălu 1994, p. 146), etc. 

În CPL. B, C au fost descoperite câte un vas fragmentar, niciunul neputând fi 
întregit. În total, în acest cimitir au fost descoperite 66 de vase (nu toate întregibile), la care 
se adaugă fragmente ceramice, din care doar pentru câteva a putut fi determinată categoria 
tipologică căreia îi aparţin (PL. 93). Precizăm că acele fragmente ceramice din umplutura 
gropilor funerare nu provin din buza vaselor decât rareori – M.23, M.44 (PL. 42/4; 68/2), 
ci sunt doar părţi din corp, eventual bază.  

Dispunerea (contextul) inventarului variază atât în funcţie de tipul de piesă, cât şi de 
rit. În cazul inhumaţilor, vasele sunt aşezate în faţa craniului, mai rar în spatele acestuia la 
M.17, M.18, M.20, M.30 (PL. 32/1,4; 33/1; 34/1; 36/2; 37/8; 51/1; 52/1) sau pe/în apropierea 
toracelui, în cazul M.20, M.31 (PL. 37/8; 54/1-2). Există şi situaţii în care vasele sunt 
aşezate la picioarele defunctului, în M.22, M.31, M.43 (PL. 40/1, 5; 54/1-2; 67/1-3) sau chiar 
suprapun membrele inferioare, în M.23 (PL. 41/2; 42/1). În cazul complexului M.17, un vas 
era depus în faţa craniului şi un altul în spatele acestuia, iar la M.18, două vase (ceşti) erau 
aşezate în spatele craniului (PL. 33; 34).  

Unele vase erau aşezate intenţionat cu gura în jos, în special în morminte de 
incineraţie (acopereau oase umane), precum M.11, M.14, M.27 (PL. 22/2; 28/2; 46/5), doar 
într-un singur caz într-unul de inhumaţie, respectiv în M.9 (PL. 20), iar în M.20 vasul 
stătea pe lateral (PL. 37/7-8). Aceste ultime două vase par să nu fi fost descoperite în 
poziţia în care au fost aşezate iniţial. 

Obiectele de podoabă au fost descoperite sub bărbia defuncţilor sau în zona mastoidei, 
în cazul cerceilor, în M.5, M.20 (PL. 14; 37), antebraţ pentru brăţara de bronz a individului din 
M.26 (PL. 45/2-3). Cele două piese din tablă de bronz (armături?) cu margini zimţate erau 
așezate în zona umerilor scheletului din M.30 (PL. 51/3, 5-6; 52/1). Mărgelele (perle) 
descoperite numai în morminte de inhumație se aflau dispuse în zona toracică sau în apropierea 
bărbiei.  

În cazul celor trei piese de os, din mormintele de incineraţie M.6 şi M.27 (PL. 15; 48), 
acestea se aflau depuse în interiorul urnelor, alături de oasele umane. În M.31 (mormânt de 
inhumație) piesa de os era depusă pe cutia toracică, lateral stânga, iar astragalele din M.30 erau 
așezate pe două rânduri de-a lungul vertebrelor toracale (probabil erau atașate de un veșmânt).  

Cele două vârfuri din silex nu aveau un cotext anume, fiind descoperite printre oase. 
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Fig. 9 – Reprezentarea inventarului mormintelor şi a ritului de înmormântare 
Representation of grave inventories and burial rites 

 
Asocierea inventar – grupă de vârstă sau sex pare să indice anumite constante, ce 

reflectă, probabil, segmente din standardul funerar. Observăm, în cazul mormintelor de 
copii, depunerea, în majoritatea cazurilor, a unor ceşti sau vase de tip kantharos. Aceste 
tipuri de vase apar atât în mormintele de femei, cât şi de bărbaţi, sunt prezente mai ales în 
cele de inhumaţie, dar nu lipsesc nici din cele de incineraţie. Piesele din metal (bronz) apar în 
morminte de femei adulte (M.5, M.20, M.30) sau de copil (M.26), iar cele din os, atât în 
grupa adulţilor, la bărbaţi (M.27) și femei (M.6, M.30, M.31), cât şi la un subadult (M.31). 
Perlele din sticlă (M.20, M.58), lut (M.20, M.32, M.53) şi chihlimbar (M.10, M.58) sunt 
dispuse numai în morminte aparţinând unor persoane de sex feminin, cu excepţia M.53. 

 
 

I. CERAMICA 
 

Este principala categorie de inventar, apărând în aproape 70% din complexele 
funerare cercetate. Vasele au în cazul acestui cimitir cel puţin două funcţii. Una este cea în 
care erau depuse probabil ofrande, în cazul mormintelor de inhumaţie, dar şi de incineraţie, 
şi de urnă funerară, în mormintele de incineraţie. Trebuie evidenţiat că ceramica depusă 
atât în mormintele de inhumaţie cât şi din cele de incineraţie, era arsă secundar. Vase au 
fost descoperite în cea mai mare parte a mormintelor, repectiv în M.2, M.3, M.4, M.6, M.7, 
M.9, M.10, M.11, M.13, M.14, M.15, M.16, M.17, M.18, M.20, M.22, M.23, M.24, M.25, 
M.27, M.29, M.30, M.31, M.32, M.35, M.36, M.37, M.38, M.41, M.43, M.44, M.45, 
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M.47, M.48, M.51, M.53, M.55, M.56, M.57, M.58. Numărul acestora variază de la 1 la 4, 
dar există şi complexe funerare lipsite de această categorie de inventar. 

În cazul mormintelor de inhumaţie, apar unul sau două, niciodată mai multe. Au 
fost descoperite şi morminte de inhumaţie fără vase: M.5, M.12, M.19, M.33, M.34, M.39, 
M.40, M.42, M.46, M.49, M.50, M.52, M.54, M.60. Într-o parte din aceste complexe, dar 
şi din cele cu inventar, au fost identificate fragmente ceramice, respectiv în M.4, M.7, 
M.19, M.24, M.41, M.42, M.46, M.49, M.60. Acestea se aflau în umplutura gropii sau 
chiar între şi pe oasele scheletelor, cum e cazul M.49. 

În mormintele de incineraţie numărul vaselor este mai mare, cel puţin în trei 
morminte - M.11, M.14, M.27, au fost descoperite 4 recipiente. În M.14 şi M.27, alături de 
4 vase, apar şi fragmente provenind de la câte alte două recipiente. În M.36 se aflau trei 
vase, acelaşi număr (deşi conservate parţial) putând fi şi în M.38, iar în M.35 două. Pentru 
M.3, M.6, M.29 și M.48 a fost utilizat doar un singur vas, deşi în M.3 și  M.29 apar şi 
fragmente ceramice aparţinând altor recipiente. Există şi morminte de incineraţie în care 
acest tip de inventar lipseşte, respectiv M.8, M.21, M.59, deşi între pietrele ce formau 
movila M.21 a fost identificat un fragment de vas.  

Trebuie remarcat faptul că, în cazul mormintelor de incineraţie, oasele umane apar 
aşezate în cea mai mare parte din vasele depuse sau sub acestea atunci când vasele se aflau 
depuse cu gura în jos. Ceramică fragmentară sau întregibilă a fost identificată şi în CPL. A, 
CPL. B, CPL. C. 
 

 
Fig. 10 – Raportul dintre ritul de înmormântare şi ceramica prezentă în morminte 

The relation between burial rites and pottery 
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I.A. Pastă: este, în general, de slabă calitate în cazul vaselor depuse în mormintele 
de inhumaţie, ceva mai bună în cele de incineraţie. Cea de calitate inferioară este 
fărâmicioasă, nu foarte compactă/omogenă, de cele mai multe ori negricioasă în spărtură. 
Ca degresant a fost utilizat nisipul fin, dar şi grosier, ceramică pisată, mai rar pietricele. 
Pasta este una care evoluează în palete cromatice de la castaniu spre negricios, de la 
roşiatic la gălbui sau portocaliu, mai rar spre cenuşiu. Toată ceramica este arsă secundar, 
dar niciodată, chiar şi în cazul mormintelor de incineraţie, aceasta nu apare vitrificată. De 
asemenea, vasele au la exterior o angobă fină care, în unele cazuri, s-a exfoliat, dând 
impresia de suprafeţe poroase, aspre la pipăire. 

Din categoria vaselor realizate dintr-o pastă de calitate inferioară, foarte friabilă, 
slab conservată, evidenţiem cana decorată cu Besenstrich, din M.31 (PL. 54/3, 6), celălalt 
vas din acelaşi complex, dar şi alte recipiente ce nu au putut fi întregite (din M.4) sau chiar 
recuperate, cum ar fi vasul 2 din M.32. Un alt vas decorat cu Besenstrich, provenind din 
M.41 (PL. 66/4-5), este modelat dintr-o pastă având caracteristici asemănătoare. Trebuie 
remarcat faptul că vasele decorate în manieră Monteoru, provenind atât din mormintele de 
incineraţie, cât şi de inhumaţie, par să aibă calitatea cea mai bună, fiind restaurate în 
întregime. Şi vasele de tip sac au o pastă de bună calitate.  

 
I.B. Formă: tipologia vaselor din acest cimitir este una restrânsă, remarcându-se 

doar câteva forme, respectiv ceşti cu o toartă, uneori uşor supraînălţată, vase cu două toarte 
supraînălţate (vase de tip kantharos), căni, castroane, vase amforoidale, oale bitronconice, 
vase borcan, vase sac, vase de provizii/urne.  

 
I.B.1. Ceştile - sunt de mici dimensiuni, realizate în general dintr-o pastă ce conţine 

nisip cu o granulaţie fină sau medie, culoarea negricioasă, arse secundar. Un singur vas, 
descoperit în M.18, are culoarea cărămizie (PL. 33/5), iar altul, din M.17, este gălbui (PL. 
31/3). Ceştile au o toartă supraînălţată sau nu, gura orizontală sau uşor oblică, având în cele 
mai multe cazuri un mic „cioc” de scurgere. Câteva au baza albiată. Decorul constă în 
caneluri oblice sau semicirculare dispuse pe pântec, şiruri de gropiţe realizate pe zona de 
contact dintre gât şi pântec (umăr), ghirlande incizate dispuse pe gât în registru dublu, mici 
bumbi aplicaţi sau uşor împinşi din interior. Pe o piesă, conservată parţial, apar aplicate 
mici pastile circulare. O parte din ceşti sunt nedecorate. Toartele sunt circulare sau uşor 
ovale în secţiune. La baza toartei ceştii din M.17 apare o mică alveolare circulară, obţinută 
prin apăsare în lutul moale (PL. 32/2). Ceşcuţa din M.47 are „cioc” (PL. 70/5; 71/4), fiind 
nedecorată, iar cea din M.43 este decorată prin împunsături şi poate fi corelată cu tehnica 
specifică ceramicii culturii Tei (PL. 67/4-5). Ceaşca descoperită în M.10 prezintă pe corp 
caneluri dispuse uşor oblic (PL. 21/4). Vase asemănătoare, dar nedecorate, au fost descoperite 
în M.18, M.36, M.47, M.57. Doar o singură ceaşcă a fost identificată într-un mormânt de 
incineraţie, respectiv în M.36 (PL. 62/4, 6). 

În acest cimitir a fost descoperit un număr de 11 ceşti, la care ar mai putea fi 
adăugate o serie de vase din M.22, M.37, M.51, dar din prisma volumului (net superior) au 
fost incluse în categoria cănilor. 
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I.B.2. Vasele de tip kantharos/cupe cu două toarte – constituie principala categorie, 
fiind descoperite în total 19 astfel de recipiente. Sunt de mici dimensiuni, asemănătoare cu 
ceştile, având două toarte supraînălţate. Apar şi patru vase de acest tip din care două de 
dimensiuni mari, iar două medii, toate decorate în manieră specifică culturii Monteoru.  

O parte din aceste vase de tip kantharos sunt nedecorate. Pe cele decorate apar caneluri 
verticale sau oblice, un şir orizontal de gropiţe, mici bumbi. Tot din această categorie face parte 
şi cel provenind din M.2, decorat prin împunsături succesive în maniera specifică culturii Tei 
(PL. 10/4; 11/1-5). Un vas de dimensiuni mari, care are două toarte în bandă, culoarea gălbui-
portocalie, este ars secundar, pastă de bună calitate. Pe gâtul vasului apar mici gropiţe şi două 
şiruri de ghirlande incizate. Pe corp are un decor circular în două linii paralele, de tip 
„cusătură”, realizat prin incizie, cu linii petrecute. Tot pe corp, în zona diametrului maxim, 
apar patru bumbi suprapuşi de un decor solar în zvastică cu braţele rotunjite. Vasul a fost 
descoperit într-un mormânt de incineraţie, respectiv în M.11, asociat cu alte două vase de tip 
kantharos şi un castron tronconic (PL. 22/5; 23/5-6). 

Mai special este kantharos-ul din M.53, de dimensiuni medii, are un decor geometric 
incizat (PL. 76/4-6), care deocamdată se constituie într-o excepţie în cazul acestui cimitir. 
Cel din M.47 prezintă pe corp grupaje de caneluri înguste dispuse vertical (PL. 70/4; 71/3), 
iar celelalte provenind din M.55, M.56 şi M.57 nu sunt decorate. Un singur vas are un 
decor canelat vertical, modelat dintr-o pastă gălbuie (PL. 22/4; 23/4), descoperit în M.11 și 
asociat cu vase decorate în manieră Monteoru (PL. 23/1, 3, 5-6). 

Din aceeaşi categorie evidenţiem prezenţa a două vase cu picior inelar scund, uşor 
evazat. Au formă identică, deşi sunt de dimensiuni diferite; precum și un decor asemănător, 
realizat în manieră specifică culturii Monteoru. Au fost descoperite în mormintele de 
incineraţie M.6 (PL. 15/3, 5-6) şi M.11 (PL. 23/1, 3). Vasele erau prevăzute cu toarte 
dispuse simetric, prevăzute la partea superioară cu o mică nervură, care aminteşte de 
elemente specifice ceramicii culturii Noua. Decorul, ce combină incizia cu mici adâncituri, 
este dispus în registre. La partea superioară a vaselor se dezvoltă un şir orizontal de mici 
adâncituri, sub care sunt dispuse ghirlande incizate în linie continuă. Sub acest motiv 
decorativ apar alte mici gropiţe, unele mărginite de linii incizate. Pe corp se conservă alte 
două registre de ghirlande incizate şi câte doi butoni, dispuşi simetric pe diametrul maxim. 
Vasul din M.6 avea caneluri verticale pe pântec.  

 
I.B.3. Cănile - au fost definite în baza unui criteriu ce are în vedere dimensiunea 

acestora net mai mare decât a ceştilor. Au formă tronconică, cu pereţii uşor arcuiţi, 
bitronconică sau, datorită rotunjirii pântecului, par a fi sferoidale. Prezintă o tortiţă circulară în 
secţiune sau în bandă; unele sunt nedecorate, eventual au ataşaţi butoni alungiţi sau conici. 
Au dimensiuni medii, dar există şi unele ceva mai mici, apropiate de categoria ceştilor. Astfel, 
vasul din M.37 (PL. 63/5-6), deşi are forma unei ceşti, dimensiunile sale îl recomandă mai 
curând în categoria cănilor. Remarcăm forma acestuia, ce poate fi uşor racordată tipologiei 
ceramicii Noua, dar şi secţiunea triunghiulară a toartei, ce reprezintă un „element 
caracteristic olăriei Balinteşti-Gârbovăţ” (I. Motzoi-Chicideanu 2004, p. 72). 

Una din căni, descoperită în M.32, are picior inelar (PL. 55/4-5; 56/3), corpul cu 
pereţii arcuiţi şi este decorată în spirale înlănţuite în bandă, realizate prin împunsături 



Cimitirul din Epoca Bronzului de la Câmpina (jud. Prahova)  | 67 

 

succesive în manieră specifică culturii Tei. Acest decor este delimitat într-un registru de două 
rânduri de câte trei linii orizontale realizate în aceeaşi tehnică. O altă cană, descoperită în 
M.31, de dimensiuni medii cu pereţii arcuiţi, este decorată cu măturica în plan vertical, 
aproape pe tot corpul vasului, cu excepţia părţii superioare. Decorul este delimitat de trei mici 
apucători de formă alungită, cu muchiile alveolate prin apăsare (PL. 54/3, 6). Îşi găseşte 
analogii în mediul cultural Noua (M. Florescu, A. C. Florescu 1990). 

Pe corpul unei căni cu gura în formă de şa provenind din M.30 (PL. 52/2-3) apar 
incizate motive geometrice prin „cusătură”; atât forma vasului, cât şi decorul sunt specifice 
culturii Monteoru. De altfel, vasul este modelat din pastă compactă de bună calitate, cu nisip 
fin folosit ca degresant, culoarea negricioasă. 

 
I.B.4. Castroanele – în general sunt modelate dintr-o pastă de bună calitate, de 

culoare castanie sau negricioasă. Există şi un castron, descoperit în M.27, realizat dintr-
un lut nu foarte bine amestecat, ce nu a permis o bună conservare (PL. 47/5). Au atât 
formă tronconică, cât şi bitronconică şi sunt nedecorate. Trei dintre acestea au apărut cu 
gura în jos în morminte de incineraţie, respectiv în M.11, M.14, M.27. Unul din M.14 a 
avut rol de capac, fiind aşezat peste alt castron ce a funcţionat ca urnă, în care se aflau 
oase umane incinerate. Doar un mic castron tronconic foarte evazat şi de dimensiuni 
reduse, slab conservat, a fost descoperit în mormântul de inhumaţie - M.31 (PL. 54/4, 7), 
celelalte în complexe de incineraţie, respectiv în M.11, M.14, M.27, M.29, M.38. Un 
castron tronconic de dimensiuni mai mari a apărut în CPL. B (PL. 86/7). Castroane 
tronconice sau bitronconice nedecorate sunt prezente în complexele Noua, amintim în acest 
sens siturile de la Teiuş (A. C. Florescu 1991, fig. 170/9, 14), Moreşti (A. C. Florescu 1991, 
fig. 177/7) sau Mahala (G. Smirnova 1993, fig. 10/4). 

 
I.B.4.1. Există o categorie de vase ce par apropiate ca formă de castroane sau de 

căni, cu zona diametrului maxim rotunjită. În cele mai multe cazuri au o toartă-
agăţătoare, dar există în M.2 unul lipsit de acest element (PL. 10/3; 11/6). Toate apar în 
morminte de inhumaţie. Sunt atât decorate cu diverse caneluri oblice, mici adâncituri 
alungite, cât şi nedecorate.  

 
I.B.5. Vase borcan - un astfel de recipient identificat în M.41, a fost realizat dintr-

o pastă de slabă calitate, friabilă, care are aplicaţi, sub buză, o serie de patru butoni 
alungiţi; este decorat cu Besenstrich pe toată suprafaţa exterioară (PL. 66/4-5). Un vas cu 
gâtul relativ înalt, ce are patru tortiţe triunghiulare perforate vertical, dispuse simetric pe 
umărul uşor carenat, descoperit în M.20 (PL. 36/4; 38/2-3), îşi găseşte analogii în mediul 
cultural Noua (A. C. Florescu 1991, fig. 48/8). O formă asemănătoare întâlnim şi la 
Popeşti, în nivelul Br. III, considerat contemporan cu grupul/cultura Zimnicea-Plovdiv. 
Este asociat în cadrul unui complex cu vase de tip kantaharos şi ceşti, toate nedecorate (N. 
Palincaş 1997, p. 175, pl. 4). 

 
I.B.6. Vasele amforoidale au fost descoperite exclusiv în morminte de incineraţie - 

M.14, M.27, M.29, M.35 (PL. 29/3, 4; 48/1-4; 50/3, 4; 60), fiind asociate în câteva situaţii 
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castroanelor tronconice sau bitronconice, depuse cu gura în jos. În M.38 şi M.48, ambele 
complexe funerare de incineraţie, două vase ce păstrează numai baza puteau fi din aceeaşi 
categorie. Vasele amforoidale erau realizate dintr-o pastă de calitate medie spre bună, 
culoarea gălbuie sau castanie, au gâtul relativ înalt, buza rotunjită, gura uşor evazată. 
Prezintă un umăr pronunţat, uneori zona de contact a corpului cu gâtul este marcată de o 
şănţuire. Unele au două toarte fixate între gât şi corp (umăr). Corpul acestor vase este 
sferoidal, fundul relativ îngust. Există vase ce au în zona umerilor forma rectangulară, dar 
care, spre bază, devin circulare. Cu excepţia unui vas amforoidal de mari dimensiuni ce a 
funcţionat ca şi urnă, descoperit în M.35 (PL. 60/1-3, 5), celelalte nu sunt decorate. Pe 
această urnă apare un şir orizontal de mici adâncituri dispus imediat deasupra toartelor, iar 
partea inferioară este decorată cu măturica. Toarta conservată are o mică proeminenţă în 
partea superioară. Evidenţiem că vasele amforoidale (certe) sunt dispuse exclusiv în 
morminte atribuite unor persoane de sex masculin. 

 
I.B.7. Vase de tip sac/urne - evidenţiem vasul ce avea înălţimea de 26,5 cm şi care 

a servit ca urnă funerară în cazul M.3 (PL. 12). Era lucrat dintr-o pastă bine preparată, 
culoarea castanie, avea gâtul înalt, umărul pronunţat sub care erau dispuse două toarte în 
bandă (conservată numai una). Ele se regăsesc în ceramica monteoreană târzie (Al. Oancea 
1981, p. 179, fig. 23), dar şi Noua (M. Florescu, A. C. Florescu 1990; A. C. Florescu 
1991). Un vas sac descoperit în M.23 are pereţii uşor arcuiţi, o serie de butoni aplicaţi la 
mică distanţă sub buză, iar deasupra acestora un şir de mici gropiţe circulare (PL. 42/2-3). 
Acest tip de decor apare pe vasele Noua de la Bădragii Vechi, Burlăneşti, Pererâta, 
Corjeuţi, Mahala, Brăieşti, Crasnaleuca, etc. (G. Smirnova 1993; L. Dascălu 1994; O. 
Leviţki, T. Demcenko 1997; E. Sava 2002). Un alt vas prevăzut cu un brâu alveolat dublat 
de apucători triunghiulare a fost descoperit în M.35 (PL. 60/4, 6), asociat cu un vas 
amforoidal ce a funcţionat tot ca urnă. Două fragmente de vase cu brâu alveolat au fost 
descoperite în M.23 (PL. 42/4) şi M.44 (PL. 68/2), din care primul avea cel puţin două 
rânduri paralele dispuse orizontal cu astfel de aplicaţii. 

*** 
În cazul toartelor unor vase provenind din morminte de incineraţie, deşi decorate în 

manieră Monteoru - M.6, M.11, prezenţa unor mici proeminenţe dispuse pe partea superioară 
a toartelor pare să indice influenţa ceramicii Noua (PL. 15/3 ; 23/1). Acelaşi tip de toartă o 
remarcăm şi în cazul vaselor amforoidale din M.27, M.35 (PL. 47/2; 48/4). Apar şi în cazul 
ceramicii de la Căbeşti (C. Buzdugan 1968, fig. 2/2), pe un vas asemănător celui din M.3 de 
la Câmpina, descoperit tot într-un mormânt de incineraţie. Toarte asemănătoare regăsim şi la 
unele vase amforoidale provenind din morminte de incineraţie. Remarcăm asemănarea 
toartei unui vas amforoidal din M.14 (PL. 28/5; 29/4) cu cea a unei urne considerate 
Wietenberg, aflată într-un mormânt Noua de la Băcăinţi (I. Andriţoiu 1986, p. 35, fig. 3/5). 
Lipsesc deocamdată toartele cu butoni specifice ceramicii Noua. Unul din vasele de tip 
kantharos, din M.7, are o tortiţă triunghiulară în secţiune, având o mică „creastă” (PL. 18/3), 
aceleaşi caracteristici fiind observate şi în cazul cănii din M.37 (PL. 63/6) sau a 
kantharosului din M.57 (PL. 79/4). 
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Mai remarcăm prezenţa unor picioare cilindrice modelate separat şi ataşate de baza 
unor vase. Două sunt evazate spre partea inferioară şi apar la vase de tip kantharos din 
complexele de incineraţie M.6 şi M.11, având decoruri şi forme asemănătoare, deşi sunt de 
dimensiuni net diferite. Al treilea recipient cu picior a apărut într-un mormânt de inhumaţie – 
M.32 (PL. 56/3). Are corpul uşor bitronconic, cu diametrul maxim rotunjit, fiind decorat cu 
un ornament spiralat dispus în bandă, realizat prin împunsături succesive, delimitat de două 
rânduri de câte trei linii orizontale, realizate în aceeaşi tehnică. Un alt fragment de vas cu 
picior provine dintre pietrele ce formau movila M.21 (PL. 39/6). 

 
I.C. Decor: mare parte din ceramica de la Câmpina este decorată. Au fost 

identificate decoruri realizate prin incizare, canelare, imprimare, adâncire, împunsături 
succesive, dar şi plastic, obţinut prin aplicarea pe pereţii vaselor a unor butoni, bumbi sau a 
unor brâuri alveolate. Motivele decorative sunt de tip geometric, eventual spiraliform în 
cazul a două vase decorate prin împunsături succesive. 

Un decor, ce are şi o relevanţă cronologică, este cel realizat cu măturica, de tip 
Besenstrich. O cană decorată cu Besenstrich a fost descoperită în M.31 (PL. 54/3, 6), alte 
două vase provin din M.35 (PL. 60/5) şi M.41 (PL. 66/4, 5), iar fragmente au apărut şi în 
M.4 (PL. 13/5), M.49 (PL. 72/4-5) şi CPL. C (PL. 86/3), dar şi în stratul arheologic, aflate 
în poziţie secundară. În umplutura M.4 am găsit un fragment ceramic decorat cu 
Besenstrich, asociat cu unul cu brâu alveolat (PL. 13/5). Precizăm că în M.35 - un complex 
de incineraţie – a fost descoperită o amforă ce are pe umăr un decor constând într-un şir de 
mici gropiţe alungite şi adâncite în pasta moale (PL. 60/2, 5). Acest tip de decor îl regăsim 
pe o serie de vase de tip kantharos, descoperite în mormintele de inhumaţie M.15 și M.25, 
ce pot fi încadrate în cultura Noua, dar şi pe vase din complexele M.6, M.10, M.11, M.17 
şi M.30, care pot fi atribuite culturii Monteoru. Remarcăm şi forma tortiţei conservate ce 
prezintă o mică proeminenţă (PL. 60/2). Acest vas este asociat unui recipient (urnă) de tip 
sac, ce are un decor cu un şir de gropiţe circulare adâncite dispuse sub buză, dublat de 
butoni aplicaţi (PL. 60/4, 6). Îşi găseşte analogii cu un vas provenind din M.23 (inhumat) 
(PL. 42/2-3). Un vas borcan, identificat în M.41, realizat dintr-o pastă de slabă calitate, 
friabilă, care are aplicaţi sub buză o serie de patru butoni alungiţi, este decorat cu 
Besenstrich, ce acoperă toată suprafaţa exterioară a recipientului (PL. 66/4-5). 

Decorul incizat constă în linii ce se suprapun parţial, denumit „cusătură”, ghirlande, 
linii orizontale sau în zig-zag în cazul vasului de tip kantharos din M.53 (PL. 76/4). Aceste 
decoruri apar pe vasele monteorene din M.6, M.11, M.30. Tot prin incizie a fost realizat și 
motivul solar de tip zvastică cu capetele rotunjite prezent pe un vas de tip kantharos, din 
categoria celor de dimensiuni mari (PL. 23/5-6). 

Canelurile sunt dispuse oblic sau vertical pe corp, orizontal pe gâtul unor 
recipiente, uneori semicircular în jurul unui buton aplicat pe diametrul maxim al vasului 
sau chiar încadrează baza unor toarte (PL. 38/1). Apar pe căni, ceşti, dar şi în cazul unor 
vase de tip kantharos, din M.6 și M.11 (PL. 15/5; 22/4). 

Decorul adâncit constă în şiruri orizontale de mici gropiţe, dispuse pe umărul unor 
vase. Aceste adâncituri, realizate în pasta moale, au formă alungită şi apar pe o serie de vase 
ce par să aparţină unor tradiţii culturale diferite, respectiv Monteoru şi Noua. Îl întâlnim pe 
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vasul amforoidal din M.35 (PL. 60/5), dar şi pe unele recipiente de tip kantharos descoperite 
în M.15 (PL. 30/3) şi M.25 (PL. 44/4) sau cele Monteoru, din M.10, M.11, M.17, M.30 sau 
vasul asemănător celor de „tip Balinteşti”, din M.13 (PL. 26/4). Un şir de gropiţe adâncite, 
dar circulare, apar sub buza unui vas sac descoperit în M.23 (PL. 42/2). Mai remarcăm 
apariţia unor bumbi reliefaţi, realizaţi prin împingere de la interior spre exterior, în peretele 
moale al vasului în M.2, M.11 și M.27. 

*** 
O serie de vase descoperite în mormintele de inhumaţie M.7, M.13, M.18, M.20, 

M.23, M.31, M.37, M.40, M.47, M.51, M.55, M.56, M.57, au caracteristici mai apropiate 
de corpusul ceramicii Noua, deşi mai multe ceşti şi cupe de tip kantharos cu sau fără decor 
pot fi integrate atât în tipologia ceramicii respectivei culturi, cât şi a celei Monteoru. Există 
şi categoria ceramicii cu brâu alveolat, pe care o regăsim atât în complexele de inhumaţie 
M.4, M.23, M.44, dar şi incineraţie în M.35, de asemenea, specifică ambelor manifestări 
culturale. 

Trei vase provenind din M.2, M.32 și M.43, sunt decorate prin împunsături 
succesive în maniera specifică culturii Tei. Deocamdată, vasele amforoidale nedecorate, 
prezente în mormintele de incineraţie M.14, M.27, M.29, nu îşi găsesc cele mai bune 
analogii în orizonturi culturale contemporane, în situri din areale apropiate.  

Vase ce au decoruri specifice culturii Monteoru, apar atât în morminte de 
incineraţie, cât şi de inhumaţie, în M.6, M.11, M.17, M.30, M.53, dar şi M.10, M.18, M.25. 
Linii incizate, motive solare, mici adâncituri, ghirlande, etc. – toate apar pe vase Monteoru 
târzii (A. Oancea 1976; 1981; M. Florescu, A. C. Florescu 1983, fig. 2). 

 
 

II. OBIECTE DE PODOABĂ 
 

Piese de podoabă au fost descoperite doar într-un număr redus de morminte, toate 
aparţinând unor persoane de sex feminin sau, eventual, copii. Fără să fie numeroase, astfel 
de piese sunt modelate din os, chihlimbar, sticlă, bronz, lut.  

Obiecte de podoabă din os apar în cazul mormintelor de incineraţie M.6 (PL. 98/a-
g) şi M.27 (PL. 98/h-l), iar un ac/vârf şi astragale de ovicaprină şlefuite în morminte de 
inhumaţie M.30 (PL. 53; 99/h-k), respectiv M.31 (PL. 99/c-g). Patru piese din os, dintre 
care două au capetele modelate, au fost descoperite în interiorul unor vase din mormintele 
de incineraţie M.6 şi M.27. Cea descoperită în M.6 era perforată vertical (de-a lungul 
piesei) permiţând suspendarea sa ca podoabă (PL. 15/4), iar cea fragmentară, din M.27 are 
capătul modelat (PL. 48/6-7).  

Perle de lut, din M.20, M.32, M.53, chihlimbar, în M.10 (PL. 21/3, 5), M.58 (PL. 
81/9), podoabe din bronz în M.5, M.20, M.26, M.30, au fost identificate exclusiv în 
morminte de inhumaţie (PL. 97). Din aceeaşi categorie de piese remarcăm patru mici 
mărgele din pastă vitroasă colorată (trei piese de culoare albastră şi una galbenă) ce au fost 
descoperite în M.20 (PL. 38/8), iar în M.58 alte cel puţin 5 piese de culoare verde, albastră, 
albă (PL. 81/5-7). Remarcăm şiragul din 13 perle de chihlimbar asociate cu cele din sticlă 
descoperit în M.58 (PL. 81), o piesă asemănătoare fiind găsită în M.10 (PL. 21/3, 5). 
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Din categoria pieselor de bronz evidenţiem prezenţa unor cercei realizaţi dintr-o 
tăbliţă, în M.5 (PL. 14/3) şi M.20 (PL. 38/6-7), o brăţară în M.26 (PL. 45/4-5), două piese 
de tablă de bronz cu marginile zimţate în M.30 (PL. 51/5-6). În mormintele de inhumaţie 
M.5 şi M.26 piesele de podoabă din bronz reprezintă singurele obiecte de inventar. În 
M.59, a fost descoperită o sârmă din argint, deformată de foc, ce prezintă o serie de mici 
adâncituri dispuse succesiv, perpendiculare (PL. 82/4). 

Fără să fie o piesă de podoabă, remarcăm un ac/vârf din os păstrat fragmentar ce 
era dispus pe cutia toracică (în partea stângă) a scheletului din M.31 (PL. 54/5). Tot din os 
au fost descoperite, în M.30 un număr de 30 de astragale de ovicaprină prelucrate (PL. 53). 

 
 

II.A. INVESTIGAȚII ASUPRA PIESELOR DIN OS 
 

Lotul studiat este unul restrâns, din punct de vedere tipologic, constând din piese 
descoperite atât în morminte de incineraţie (2), cât şi de inhumaţie (2). Numeric, pare unul 
mare, respectiv 34 de piese, dar trebuie remarcat faptul că 30 de astragale de ovicaprină 
prelucrate provin dintr-un singur mormânt. Pentru cele provenind din mormintele de incineraţie, 
în speţă M.6 şi M.27, calitatea observaţiilor a fost influenţată de procesul de ardere suferit de 
piese, în timpul derulării ritului. În mormântul de inhumaţie M.30 au fost descoperite 30 de 
astragale de ovicaprină prelucrate, iar în M.31 un ac/vârf din os, păstrat fragmentar. 

Metodologia de studiu4, pentru fiecare grupă tipologică, s-a dezvoltat după patru 
coordonate: 

- materia primă utilizată, urmărind să identificăm dacă provenienţa sa este locală 
sau de import; 
- morfologia şi morfometria suporturilor, pentru a stabili dacă s-au confecţionat 
obiecte standard; 
- tehnicile de fabricare, urmărind cele două operaţii majore ale lanţului operator – 
debitajul şi fasonajul; 
- funcţia obiectelor, gradul de uzură putând răspunde la întrebarea dacă au fost 
confecţionate şi au servit strict ca ofrandă funerară sau au fost utilizate şi în timpul 
vieţii. 

Lotul de piese identificat în mormintele de incineraţie şi atribuit industriei din 
materii dure animale (PL. 98, 99, 100) atrage atenţia prin fineţea execuţiei şi dimensiunilor 
pieselor, ceea ce ne determină să le integrăm categoriei obiectelor de prestigiu. Procesul de 
ardere, la care au fost supuse, a distrus mare parte din stigmatele tehnologice, mai ales pe 
cele din etapa operaţiei de fasonaj. Pe baza studiului la microscop, am putut, totuşi, 
identifica succesiunea tehnicilor şi procedeelor utilizate, în vederea reconstituirii schemei 
tehnologice. 
                                                           
4 Analiza microscopică a pieselor din categoria IMDA a fost realizată cu ajutorul unui microscop optic digital 
Keyence VHX-600E, ce a asigurat o mărire cuprinsă între 20x şi 200x. Fotografiile prezentate au fost obţinute 
cu ajutorul unei camere încorporate microscopului digital amintit şi a unui scanner Microtek ScanMaker 5900. 
Aparatura utilizată face parte din infrastructura Centrului de Cercetare Preistorie, arheologie interdisciplinară 
şi tehnici de conservare a patrimoniului cultural mobil şi imobil, din cadrul Universităţii „Valahia” din 
Târgovişte, Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Departamentul de Istorie. 
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II.A.1. Piese din morminte de incinerație 

II.A.1.1. Prima piesă, provenind din M.6 (PL. 98/a-b), prezintă o secţiune circulară, 
margini convex-concave, cu extremitatea proximală ascuţită iar cea distală prevăzută cu o 
perforaţie.  

Morfologie: partea proximală prezintă o extremitate ascuţită, secţiune circulară, 
margini convex-concave; partea mezială are secţiune circulară, margini convex-concave. 
Partea distală are secţiune circulară, margini convex-concave, extremitate prevăzută cu o 
perforaţie. 

Morfometrie: lungime: 50 mm, diametrul la nivel mezial: 3 mm, diametrul la nivel 
distal: 6 mm, diametrul perforaţiei: 3 mm. 

Tehnica: piesa este arsă, ceea ce a distrus toate stigmatele tehnicilor de uzură în 
suprafaţă (abraziune, polisage). Pentru amenajarea părţii proximale, sub forma unui vârf, s-
a utilizat un raclage convergent, pentru care am reuşit să identificăm câteva stigmate. La 
nivelul părţii distale, decorul a fost amenajat prin tăieturi succesive, adâncite progresiv, 
mărturie stând câteva stigmate parazitare (fie derapaje ale uneltei, fie o eroare în 
amplasarea locului şanţului, asupra căruia s-a revenit). Cum astfel de stigmate de tăiere nu 
am mai putut identifica în interiorul şanţurilor, putem presupune că acestea au fost 
regularizate prin fasonaj (abraziune, polisage). La nivel distal, a fost realizată o perforaţie, 
prin rotaţie, dinspre extremitatea distală şi partea mezială. 

 
II.A.1.2. În M.27, au fost identificate trei fragmente (PL. 98/h), care ar fi putut 

proveni dintr-o unică piesă, dar datorită deformărilor puternice intervenite în urma arderii 
şi, probabil, lipsei unor fragmente din piesă, nu a putut fi reîntregită. Fragmentul decorat 
pare a constitui partea distală a piesei, având un profil curbat (datorită arderii), secţiune 
circulară, margini convex-concave, extremitate distală convexă. Cel de-al doilea fragment 
are secţiune circulară, margini convex-concave, iar cel de-al treilea este mai aplatizat, cu 
secţiune ovală şi margini convex-concave. 

Morfometrie: 1. lungime: 41 mm, diametrul maxim: 5 mm, diametrul minim: 3 mm; 
2. lungime: 52 mm, diametrul mediu: 4 mm; 
3. lungime: 32 mm, diametrul mediu: 6 mm. 

Tehnică: nu putem reconstitui tehnicile utilizate pentru etapa debitajului, totuşi, 
putem presupune că s-a aplicat un debitaj longitudinal, pentru extragerea unui suport lung 
şi subţire. Pentru primul fragment, amenajarea şanţurilor s-a realizat prin tăieturi, încă 
vizibile (PL. 98/i, 50x; PL. 98/j, 100x). A urmat un polisage de regularizare, pe întreaga 
suprafaţă a piesei, la microscop identificând cu mare dificultate stigmatele specifice. 
Pentru cea de-a doua piesă, considerăm că era în continuarea primei, deoarece la una din 
extremităţi conservă stigmate ale unor tăieturi periferice (asemenea celor ce au creat 
şanţurile la prima piesă) (PL. 98/l, 50x). În fine, în cazul celei de-a treia piese nu am putut 
identifica stigmate tehnologice specifice. 
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II.A.2. Piese descoperite în morminte de inhumație 
II.A.2.1. Chiar dacă mai semnificativ, din punct de vedere cantitativ, lotul de 

obiecte provenind din mormintele de inhumaţie, este reprezentat, cu o singură excepţie, de 
o unică grupă tipologică – astragale abrazate. Astragalele abrazate, în număr de 30, au fost 
descoperite în M.30. În zona stângă a bazinului au apărut 3 piese (PL. 99/h-i) şi, lângă 
humerus stânga, paralel cu vertebrele toracale, celelalte 27 (PL. 100/a-b). Câteva piese 
prezentau urme de culoare verzuie, provenind de la o piesă din bronz, descoperită în 
apropierea umărului drept.  

Context: Câmpina 2010, M.30 – bazin, dreapta, 3 piese. 
Morfologie: la aceste piese a intervenit modificarea protuberanţelor laterale, astfel 

că laturile au devenit aproximativ rectilinii paralele. Piesele sunt puternic arse, la alb. 
Morfometrie: 1. lungime: 29 mm, lăţime medie: 17 mm, grosime medie: 16 mm; 

2. lungime: 30 mm, lăţime medie: 17 mm, grosime medie: 17 mm; 
3. lungime: 28 mm, lăţime medie: 16 mm, grosime medie: 15 mm. 

Tehnica: zonele laterale au suferit un proces de aplatizare, în diferite grade, printr-o 
tehnică de abraziune. În aceste condiţii, putem presupune că procesul de aplatizare a fost 
funcţional, în sensul folosirii pieselor într-o acţiune de frecare, pe o suprafaţă puternic 
abrazivă, piesa fiind întoarsă pe măsura epuizării fiecărei faţete. Protuberanţele laterale ale 
astragalelor au fost modificate, astfel încât laturile au devenit aproximativ rectilinii paralele. 
Pe alocuri, se mai pot identifica striuri oblice, specifice (PL. 99/j-k; PL. 100/c-e, 50x).  

 
Context: Câmpina 2010, M.30 – zona dintre umărul dreapta şi vertebre toracale; 27 

piese (PL. 100/a). 
Morfologie: similară pieselor anterior descrise. Piesele puternic arse, două cu urme 

de cupru. Una din piese este fracturată. 
Morfometrie: 27 de piese (dimensiuni în mm) 
Tehnica: observaţiile sunt identice cu cele referitoare la piesele anterioare. 
 

Nr. Lungime Lăţime medie Grosime medie 

1 31 20 17 
2 30 17 16 
3 30 16 16 
4 30 18 16 
5 28 18 16 
6 29 16 15 
7 30 16 17 
8 29 17 15 
9 31 18 16 

10 30 17 16 
11 29 15 15 
12 29 17 16 
13 28 16 15 
14 28 15 16 
15 28 15 15 



74 | Alin Frînculeasa 

 

16 28 18 15 
17 27 15 16 
18 28 16 15 
19 29 16 15 
20 26 14 15 
21 27 17 15 
22 26 16 15 
23 27 15 15 
24 26 16 14 
25 25 16 14 
26 25 15 15 
27 - - 14 

 

Tabel 4 - Dimensiunile astragalelor din mormântul 30 
Dimensions of the astragali in Grave 30 

 
II.A.2.2. Excepţia este reprezentată de un fragment mezial, posibil un vârf, având 

un profil drept, secţiune circulară şi margini rectilinii convergente (PL. 99/c).  
Context: Câmpina 2010, M.31, partea stângă a toracelui. 
Morfologie: fragment mezial. Profil drept, secţiune circulară, margini rectilinii 

convergente. 
Morfometrie: diametrul mediu: 4 mm (singura măsură identificabilă). 
Tehnică: nu am putut reconstitui tehnicile de debitaj, datorită distrugerii stigmatelor 

în etapa fasonajului. Marginile rectilinii convergente şi partea activă, probabil ascuţită, au 
fost amenajate printr-un raclage longitudinal, destul de adânc (PL. 99/d, 50x). El a fost 
suprapus de un polisage, ce a creat suprafaţa regulată (PL. 99/e, 150x). La nivel proximal, 
piesa dispunea probabil de un sistem de înmănuşare (putea fi un vârf de săgeată), din care 
se mai păstrează o mică porţiune, constând într-un şanţ, tăiat probabil prin sciage, urmat în 
mod clar de polisage, deoarece nu am identificat stigmate de tăiere (PL. 99/f, 50x). La 
nivel proximal, piesa prezintă o fractură en languette, de obicei, asociată cu 
funcţionalitatea, ce putea interveni la nivelul înmănuşării piesei (PL. 99/g, 25x). 

 
 

II.B. PERLE/MĂRGELE DIN LUT 
 

Podoabele de lut nu sunt numeroase, tipologic provin dintr-o singură categorie, 
respectiv perle sau mai exact mărgele. Toate piesele au fost descoperite în morminte de 
inhumaţie, din  M.20, M.32, M.53. Cu excepţia celei descoperită în M.53, ce are formă 
inelară, celelalte sunt asemănătoare având forme biconvexe, perforate. 

 
II.B.1. Perle din argilă (PL. 38/5) 
Context: Câmpina 2010, M.20. 
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Morfologie: două perle biconvexe, prezentând secţiune circulară, extremităţi 
rectilinii paralele; laturi biconvexe, perforaţii centrale realizate prin rotaţie, din două părţi 
(profil biconvex). 

Morfometrie: 1. H: 7 mm, diametrul piesei: 26 mm, diametrul perforaţiei: 4 mm; 
2. H: 6 mm, diametrul piesei: 17 mm, diametrul perforaţiei: 3 mm. 

Tehnica: perforaţie realizată prin rotaţie dinspre ambele extremităţi, de unde 
profilul biconic şi striurile helicoidale. Această tehnică e valabilă şi pentru următoarele 
două piese, descoperite în M.20 şi M.32. 

 
II.B.2. Perlă din argilă (PL. 38/4) 
Context: Câmpina 2010, M.20. 
Morfologie: perlă tubulară, cu extremităţi rectilinii paralele, laturi rectilinii paralele, 

secţiune circulară; perforaţie centrală realizată în axa longitudinală, prin rotaţie, dinspre 
ambele extremităţi. 

Morfometrie: H: 14 mm, diametrul piesei: 10 mm; diametrul perforaţiei: 3 mm. 
 
II.B.3. Perlă din argilă (PL. 56/2) 
Context: Câmpina 2010, M.32 – zona toracică, stânga. 
Morfologie: perlă circulară, extremităţi rectiliniu paralele, laturi biconvexe, 

perforaţie centrală; 
Morfometrie: H: 6 mm, diametrul piesei: 13 mm, diametrul perforaţiei: 2 mm; 
Tehnica: perforaţie realizată prin rotaţie dinspre ambele extremităţi, de unde 

profilul biconic şi striurile helicoidale. 
 
II.B.4. Perlă din argilă (PL. 76/3) 
Context: Câmpina 2011, M.53. 
Morfologie: perlă inelară, circulară, modelată dintr-un mic calup, profil semisferic. 

Se conservă doar parţial.  
Morfometrie: diametrul (ideal) al piesei: 22 mm, grosime: 13 mm 

 
 

II.C. PODOABE DIN MATERIAL VITROS5 
 

În cimitirul de la Câmpina au fost descoperite nouă piese din material vitros, ce 
constau în mici perle inelare sau sferoidale, cu secţiunea circulară, extremităţile rectilinii, 
laturile biconvexe și perforaţii centrale. Au culoarea verzuie, gălbuie, albastru-turcoaz, 
albă-opac. Piesele provin din două morminte de inhumaţie, respectiv M.20 (PL. 38/8) şi 
M.58 (PL. 81/6-7), ambele aparţinând unor persoane adulte de sex feminin. Perlele erau 
componente ale unor şiraguri de podoabe din care mai făceau parte piese realizate din 
chihlimbar, lut, posibil caolin (A. Frînculeasa et alii 2011a, p. 149, pl. 16/8-11; A. 
Frînculeasa 2012, p. 49, pl. 39/8, 75/8-11; 2013; A. Frînculeasa, C. Stihi 2012).  

                                                           
5 Vezi o discuţie mai largă despre aceste piese în interiorul acestui volum la paginile 169-192. 
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Tabel 5 – Morfometrie perle din material vitros 

Morphometry of the vitreous material beads 
 

II.D. PODOABE DIN CHIHLIMBAR6 
 

Perlele realizate din chihlimbar au fost descoperite în două morminte de inhumaţie, 
respectiv M.10 şi M.58. În cele două complexe erau asociate cu câte un vas păstrat 
fragmentar, respectiv o ceaşcă cu caneluri oblice, în M.10 (PL. 21/3, 5) şi o cană ce pare să 
fi fost decorată în aceeaşi manieră, în M.58 (PL. 81/9). În acest ultim complex cele 13 
piese erau asociate în şirag cu alte câteva perle realizate din sticlă. În M.10 a fost 
descoperită izolat o perlă din chihlimbar (PL. 21/3). Precizăm că acest complex a fost 
deranjat de lucrările agricole (PL. 21/1, 6). 

 
II.D.1. Perlă din chihlimbar  
Context: Câmpina 2009, M.10 (PL. 21/3, 5). 
Morfologie: perlă tubulară, cu secţiune circulară, extremităţi rectilinii paralele, 

laturi biconvexe, perforaţie centrală. 
Morfometrie: H: 6 mm; diametrul piesei: 8 mm, diametrul perforaţiei: 2 mm. 
Tehnica: din nucleu a fost extrasă o preformă, supusă unui polisage integral, ce a 

imprimat piesei forma regulată. Central, în axa longitudinală, a fost realizată o perforaţie 
prin rotaţie, dinspre ambele extremităţi. Perforaţia este perfect cilindrică. 

 
II.D.2. Perle din chihlimbar 
Context: Câmpina 2012, M.58 (PL. 81/1-4, 9) 
Morfologie: 13 perle; toate sunt cilindrice sau tubulare, cu secţiune circulară, 

extremităţi rectilinii paralele, laturi biconvexe, perforaţie centrală. 

                                                           
6 Vezi o discuţie mai largă despre chihlimbar în interiorul acestui volum la paginile 145-168. 

nr. 
piesă context Grosime diametrul 

exterior 
diametrul 
interior culoarea 

1 M.20 5 mm 6 mm 4 mm verde 
2 M.20 3 mm 7 mm 4 mm verde 
3 M.20 3 mm 7 mm 4 mm galbenă 
4 M.20 4 mm - - verde 
5 M.58 2 mm 6 mm 4 mm verde 
6 M.58 2 mm 6 mm 4 mm verde 

7 M.58 7 mm 7 mm 1 mm albastru-turcoaz 

8 M.58 2 mm  5 mm 2 mm alb 

9 M.58 3 mm - - maroniu 
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Tehnica: din nucleu a fost extrasă o preformă, supusă unui polisage integral, ce a 
imprimat piesei forma regulată. Central, în axa longitudinală, a fost realizată o perforaţie 
prin rotaţie, dinspre ambele extremităţi. Perforaţia este perfect cilindrică. 

Morfometrie:  

 
Tabel 6 – Morfometrie perle din chihlimbar 

Morphometry of the amber beads 
 
 

II.E. ANALIZE ELEMENTALE ASUPRA PIESELOR DIN METAL7 
 

Lotul descoperit este restrâns (Tab. 7; PL. 97), fiind format din şapte piese, dintre 
care doar patru au fost analizate. Celelalte două sunt o tăbliţă cu margini zimţate, din M.30 – 
umăr stâng (neanalizată din cauza stării precare de conservare, precum şi a faptului că una 
dintre piesele analizate, similară, provine din acelaşi context) – şi un fragment slab 
conservat, identificat între oasele craniului M.20, în timpul prelucrării de laborator a 
scheletelor. Precizăm că toate obiectele de bronz au fost recuperate din morminte de 
inhumaţie. La aceste obiecte de bronz se adaugă o sârmă de argint, descoperită în mormântul 
de incineraţie M.59. 

Au fost descoperiţi trei cercei din care doi în M.20 (PL. 97/2-3), şi unul multispiralic, 
în M.5 (PL. 97/4). O brăţară, având diametrul maxim de 41 mm, a fost descoperită în M.26 
(PL. 97/1), realizată dintr-o bară cu capetele subţiate şi rotunjite; alte două piese greu de 
definit şi de inclus unei anumite categorii, sunt realizate dintr-o tăbliţă cu marginile zimţate, 
dispuse pe umerii scheletului din M.30 (PL. 97/5-6). Cercelul multispiralic din M.5, cu mai 
multe frunze albiate orientate în aceeaşi direcţie, are analogii cu o piesă din cimitirul atribuit 
etapei târzii a epocii bronzului, de la Zimnicea (A.D. Alexandrescu 1973, fig. 1a), sau celor 
                                                           
7 Analiza a fost făcută cu spectrometrul portabil X-MET 3000TX de către dr. Bogdan Constantinescu, 
Cătălina Chiojdeanu şi Daniela Stan de la Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare pentru Fizică şi 
Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”, în cadrul proiectului Romarchaeomet. 

nr. piesă Context Grosime Diametrul exterior Diametrul perforaţiei/interior 
1 M.58 4 mm 9 mm 2 mm 
2 M.58 3 mm 9 mm 2 mm 
3 M.58 4 mm 9 mm 2 mm 
4 M.58 5 mm 8 mm 2 mm 
5 M.58 5 mm 8 mm 2 mm 
6 M.58 5 mm 11 mm 2 mm 

7 M.58 5 mm 12 mm 2 mm 

8 M.58 2 mm 6 mm 2 mm 

9 M.58 3 mm 11 mm 2 mm 

10 M.58 7 mm 14 mm 2,5 mm 

11 M.58 5 mm 8 mm 2 mm 

12 M.58 5 mm 8 mm 2 mm 

13 M.58 4 mm 7 mm 1 mm 
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de la Pietroasa Mică (Al. Oancea 1981, p. 144-157), Balinteşti, Satu Mare, Pecica (Al. 
Oancea 1980, p. 618). 

În ce priveşte analizele elementale, câteva observaţii se impun remarcate. Pentru 
cercelul din M.5 – ce are în compoziţie staniu, arsen, nichel, stibiu şi plumb, pentru că este 
corodat şi nu a putut fi curăţat, valorile procentuale ale elementelor din compoziţia piesei 
nu pot fi precizate. În cazul cercelului din M.20 analiza a fost făcută pe patină, iar în cazul 
brăţării din M.26 a fost realizată pe o zonă curăţată. Pentru fragmentul de tablă zimţată din 
M.30, ce a beneficiat de analiză pe patină, procentul de Sn nu e real, iar Fe şi Mn sunt din 
depuneri care se află pe suprafaţa piesei, deci nu din compoziţia metalului din care a fost 
făcută aceasta. 

 

P
ie

să
 

C
on

te
xt

 

Cu Sn Ni As Zn Pb Fe Mn 

% 

Cercel M.20 71,2 26,7 0,7 0,2 - - 1,1 - 

Brăţară M.26 93,8 5 0,2 - 0,3 X 0,3 - 

Tablă 
zimţată M.30 77,6 20,2 0,1 0,1 0,1 - 0,2 0,1 

Cercel 
spiralat M.5 X x X x - x - - 

 
Tabel 7 - Piese de metal: analize elementale 

Elemental analyses of the metal pieces 
 

Catalog piese 
I. Brăţară (PL. 97/1)  
Context: Câmpina 2010, M.26, 86 mm. 
Materia primă: bronz. 
Morfologie: piesă circulară realizată dintr-o bară; are capetele subţiate, cu extremităţi 
convexe. 
Morfometrie: diametrul exterior: 41 mm, diametrul interior: 40 mm, grosime: 3 mm. 
 
II. Cercel (PL. 97/2) 
Context: Câmpina 2010, M.20  
Materia primă: bronz. 
Morfologie: circulară, piesă fracturată la nivelul sistemului de prindere. 
Morfometrie: diametrul exterior: 11 mm; diametrul interior: 9 mm, grosime: 1 mm. 
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III. Cercel (PL. 97/3)  
Context: Câmpina 2010, M.20. 
Materia primă: bronz. 
Morfologie: circulară, piesă fracturată la nivelul sistemului de prindere. 
Morfometrie: diametrul exterior: 11 mm; diametrul interior: 9 mm, grosime: 1 mm. 
 
IV. Cercel (PL. 97/4) 
Context: Câmpina 2008, M.5. 
Piesă bronz fracturată. 
 
V. Fragment piesă (PL. 97/6) 
Context: Câmpina 2010, M.30, umăr stâng. 
Fragment piesă realizată dintr-o tablă din bronz, are marginile crestate, cu o grosime de 0,5 
mm, decorat cu mici perforaţii. Pare a fi o armătură, poate ataşată de o piesă din lemn ce 
nu s-a conservat, sau era un accesoriu de îmbrăcăminte. 
 
VI. Fragment piesă (PL. 97/5) 
Context: Câmpina 2010, M.30, umăr drept. 
Piesă fracturată realizată dintr-o tablă de bronz, are marginile crestate, cu grosime de 0,5 
mm. Decorată cu mici perforaţii. Pare a fi o armătură, eventual ar fi putut fi ataşată de o 
piesă din lemn ce nu s-a conservat, sau era un accesoriu de îmbrăcăminte. 
 
VII. Sârmă (PL. 82/4) 
Context: Câmpina 2012, M.58. 
Materie primă: argint. 
Morfologie: deformată de foc, circulară în secţiune, prezintă o serie de crestături 
perpendiculare.  
Morfometrie: lungime totală: 32 mm; grosime: 2-2,5 mm. 

 
 

III. OASE DE MAMIFERE8 
 

În zece morminte au fost descoperite resturi de oase de mamifere. Apar 
predominant în mormintele de inhumaţie, dar au fost descoperite şi în trei de incineraţie, 
respectiv în M.6, M.14 şi M.36. Coasta de mamifer identificată în M.6 prezintă urme de 
tăieturi, iar pe un metapod de Bos taurus descoperit în M.5 apar urme de la roadere. 
Speciile de mamifere reprezentate sunt ovicaprinele şi bovinele (Tab. 8). Prezenţa oaselor 
de mamifere în morminte este legată, cel mai probabil, de ofrande depuse în cadrul 
ritualului de înmormântare, aşezate lângă sau pe individul inhumat, în general aşezate în 
partea superioară a cadavrului. În complexe funerare atribuite culturii Noua sunt bine 

                                                           
8 Determinările au fost realizate de dr. Valentin Radu de la Centrul Naţional de Cercetări Pluridisciplinare din 
cadrul Muzeului Naţional de Istorie a României, căruia îi mulţumim. 
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reprezentate astfel de descoperiri, amintind aici descoperirile de la Brăeşti, Truşeşti, 
Săbăoani, Crasnaleuca (L. Dascălu 1994, p. 139-140). 

 
Tabel 8 - Determinări oase de mamifere descoperite în morminte 

Determinations of mammal bones found in burials 
 
 
 

Număr mormânt Specie determinată Categorie Observaţii 

M.4 Ovis aries  humerus stâng era dispus pe cutia toracică a M4, în 
partea stângă 

M.5 

Ovis/capra diafize stânga, 
dreapta 

 
- 

Bos taurus 

 
metapod distal 

 
urme de roadere 

radius distal - 

M.6 Ovicaprin  
coastă 

urme de tăietură,  
osul nu este ars 

M.9 Ovicaprin coxal - 

M.10 Bos taurus 

1 scapula stângă 
 
- 

1 coxal 
1 vertebră 
numărul 6 

M.14 Bos taurus calcaneu juvenil osul nu este ars 

M.28 
Mamifer de talie 

mare Coastă alte câteva mici fragmente sunt 
indeterminabile 

M.33 Ovicaprin fragment 
mandibulă - 

M.36 IND   

M.46 IND - - 



Cimitirul din Epoca Bronzului de la Câmpina (jud. Prahova)  | 81 

 

 
 
 
 
 

CRONOLOGIA ABSOLUTĂ ŞI RELATIVĂ -  
ÎNTRE REPERE CULTURALE ȘI AXIOME 

 
 

A. Perspectiva cronologiei absolute 
 

În urma cercetărilor arheologice din cimitirul de la Câmpina sunt disponibile o serie 
de 11 date radiocarbon. Toate analizele au fost realizate pe oase umane provenind din 
morminte de inhumaţie9. Zece probe au fost analizate prin metodologia clasică la 
Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Radiometrische Altersbestimmung von 
Wasser und Sedimenten şi una prin AMS la Poznań Radiocarbon Laboratory. 

 

 
Tabel 9 - Datări radiocarbon (a fost folosit INTCAL04 şi CALIB5: P.J. Reimer et alii 2004) 

Radiocarbon dates (calibrated using INTCAL04 and CALIB5: P.J. Reimer et alii 2004) 
 

Din primele cinci datări radiocarbon publicate (A. Frînculeasa et alii 2011a, p. 152-
153; A. Frînculeasa 2012, p. 94-95), cea pentru M.23 părea uşor excentrică şi ar fi putut 
genera discuţii, deşi inventarul din acel complex se poate încadra foarte bine reperului 

                                                           
9 Deşi am încercat să datăm şi morminte de incineraţie, probele alese spre analiză nu au conţinut suficient 
colagen. 

Codul de 
laborator 

Provenienţa 
probei  

Conv. 14C, ani BP 
Ani calibraţi,  

domeniul sigma 1 
Ani calibraţi, 

domeniul sigma 2 

Poz-52541 M.58 3180±35 cal BC 1495-1425  cal BC 1520-1425 

Hd-29799 M.20 3159±23 cal BC 1452- 1412 cal BC 1494- 1404 

Hd-29820 M.13 3107±18 cal BC 1417- 1325 cal BC 1431- 1316 

Hd-29813 M.2 3081±18 cal BC 1404- 1317 cal BC 1413- 1306 

Hd-29866 M.7 3054±18 cal BC 1383- 1303 cal BC 1391- 1268 

Hd-30157 M.30 3022±33 cal BC 1374- 1216 cal BC 1392- 1232 

Hd-30094 M.31 3039±20 cal BC 1373- 1269 cal BC 1389- 1221 

Hd-29800 M.23 2972±21 cal BC 1260- 1132 cal BC 1292- 1124 

Hd-30840 M.10 2966±17 cal BC 1257- 1131 cal BC 1262- 1127 

Hd-30836 M.32 2858±23 cal BC 1055- 947 cal BC 1117- 936 

Hd-30837 M.41 2819±24 cal BC 1003- 931 cal BC 1039- 909 
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cronologic determinat de data radiocarbon. Alte două analize realizate ulterior au repere 
situate între ultimele două date din cele cinci iniţiale, confirmând validitatea datării pentru 
M.23 (A. Frînculeasa et alii 2013a, p. 109-110). În acelaşi interval se plasează şi o dată 
radiocarbon obţinută recent pentru o probă din M.10 (Tab. 9; Fig. 11). 

Pentru nivelul cel mai timpuriu al cronologiei absolute se încadrează o datare realizată 
în anul 2013 pentru M.58, care indică debutul acestui complex funerar, inventarul fiind unul 
apropiat cu cel al M.20, aflat aproximativ în acelaşi interval cronologic (A. Frînculeasa 2013, 
p. 191-192, fig. 2, 3). Inventarul acestor complexe constă în piese de podoabă din sticlă, 
chihlimbar, bronz, dar şi vase ce amintesc de ceramica prezentă în cimitirul de la Balinteşti 
Cioinagi. 

În mijlocul lotului de date radiocarbon se află o serie de morminte cu inventare ce 
amintesc de cultura Tei (M.2), Noua (M.7, M.31), Monteoru (M.30) sau asemănătoare cu 
cele de la Balinteşti-Cioinagi (M.13). 

Problematice şi deschizătoare de noi perspective se dovedesc două din datările 
realizate recent, care plasează evoluţia acestui cimitir până în sec. XI BC10. Ele sunt pe 
acelaşi interval cu datele obţinute pentru nivelul Coslogeni de la Durankulak (Y. D. 
Boyadziev 1995, p. 187), dar şi cu o serie mai largă pentru situl din nordul Macedoniei de 
la Kastanas (R. Jung, B. Weninger 2002).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 11 - Câmpina: datări radiocarbon necalibrate 
                                          Câmpina: uncalibrated radiocarbon dates 

                                                           
10 Până la o verificare suplimentară a acestor probe la un alt laborator, nu dorim să dezvoltăm o discuţie ce 
pare în acest moment cel puţin riscantă. 
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În ceea ce priveşte etapa târzie a epocii bronzului, deşi în ultima perioadă există o 
preocupare pentru obţinerea unor repere cronologice mai clare, datările 14C realizate pentru 
cimitirul de la Câmpina fac parte dintr-un lot relativ restrâns de astfel de analize pentru zona 
Dunării de Jos, dar şi pentru arealul apropiat (N. Palincaş 1996; D. Popa, N. Boroffka 1996, p. 
56; I. Motzoi-Chicideanu, D. Gugiu 2001–2002; I. Motzoi-Chicideanu 2003a; M. Şandor-
Chicideanu 2003; I. Motzoi-Chicideanu, M. Şandor-Chicideanu 2010, p. 36; I. Motzoi-
Chicideanu et alii 2012, p. 69; A. Harding, V. Kavruk 2010; A. Harding 2011, p. 12 şi urm.; A. 
Laszlo 2010; A. Frînculeasa et alii 2011a; 2013a; C. Kacsó et alii 2011; E. Sava, E. Kaiser 
2011; T. Vasilescu 2013). 

Pentru obiective atribuite culturii Noua există publicate foarte puţine date radiocarbon, 
aşa cum de altfel a fost remarcat (I. Motzoi-Chicideanu 2011, p. 584). Cea mai mare parte din 
datările de la Câmpina pot fi integrate în acelaşi orizont cronologic cu cele Noua de la Mahala 
(nivelul II), Crasnaleuca (A. Lászlo 1993; 2011, p. 268; L. Dascălu 2007, p. 130–132) şi 
Odaia-Miciurin (E. Sava, E. Kaiser 2011, p. 337 şi urm.), toate probele prelevate și analizate 
provenind din aşezări. Cele atribuite M.23, M.10, M.32, M.41 situează parţial finalul acestui 
complex funerar într-un interval apropiat de cel al aşezării de la Kastanas, respectiv în jur de 
1150 BC (M. Petrescu-Dîmboviţa 2001, p. 285; R. Jung, B. Weninger 2002) sau de nivelul 
Coslogeni de la Durankulak aflat în intervalul 1260–1050 BC (J. Görsdorf, Y. D. Bojadžiev 
1996, p. 150), dar şi din cenuşarele 1, 16 şi 17 de la Odaia-Miciurin, ce acoperă cam aceeaşi 
perioadă (E. Sava, E. Kaiser 2011, diagrama 12, tab. 26). Şi pentru aşezarea Noua de la Rotbav 
există o serie de date radiocarbon încă nepublicate, dar amintite fugitiv, ce acoperă intervalul în 
care evoluează respectiva cultură (I. Motzoi-Chicideanu et alii 2012, p. 78, nota 98). 

Dacă şi cele două date 14C mai recente de la Câmpina sunt valide, atunci acest cimitir 
are un parcurs care acoperă inclusiv finalul evoluţiei comunităţilor Noua – Coslogeni, propus 
undeva în intervalul 1200/1100 – 1150/1000 BC (M. Petrescu-Dîmboviţa 2001, p. 285; M. 
Irimia 2010, p. 45; I. Motzoi-Chicideanu 2011, p. 56; V. Dergacev 2011, p. 244). Remarcăm, 
în acest sens, o serie de trei datări 14C, de la Durankulak, pentru nivelul Coslogeni aflate în 
intervalul 2960–2850 BP (Y. D. Boyadžiev 1995, p. 187), finalul evoluţiei acestor comunităţi 
fiind propus undeva în intervalul 1200/1100 – 1150/1000 BC (M. Petrescu-Dîmboviţa 2001, p. 
285; M. Irimia 2010, p. 45; I. Motzoi-Chicideanu 2011, p. 56; V. Dergacev 2011, p. 244). 

Pentru acelaşi segment cronologic ar trebui amintite şi descoperirile din stratul VII 
de la Troia, în care apar materiale specifice culturilor Noua - Sabatinovka - Coslogeni, iar 
pentru faza Troia VII b1, există datări radiocarbon situate în intervalul 3043 -2950 BP (A. 
Laszlo 2013, p. 261), ceea ce ar corespunde secolelor XIV-XII BC. 

Cele două date mai noi (recente) de la Câmpina sunt în acelaşi palier cu cele 
obţinute pentru o serie de gropi din aşezarea eponimă culturii Babadag, aflate în intervalul 
2820±30 BP şi 2805±30 BP (A. Laszlo 2013, p. 261). Aceste datări sunt ulterioare celor de 
la Durankulak, atribuite culturii Coslogeni şi „se suprapun parţial seriei de date obţinute 
pentru Troia VII b3” (A. Laszlo 2013, p. 261). Aproximativ în acelaşi interval cronologic 
sunt situate şi datările radiocarbon pentru cultura Belozerka (V. Otroshchenko 2003; M. 
Ignaczak, K. Slusarska-Michalik 2003). Totuşi, inventarul celor două morminte de la 
Câmpina, respectiv o cană decorată prin împusături şi un borcan cu Besenstrich, ridică 
reale semne de întrebare privind validitatea acestor două date radiocarbon obţinute recent. 
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Fig 12 – Înserieri datări radiocarbon de la sfârşitul epocii bronzului - începutul epocii fierului 
Seriation of radiocarbon dates assigned to the Late Bronze Age – Early Iron Age 

 
Evoluţia culturii Noua a fost plasată în intervalul secolelor XV–XII î.Hr. (M. 

Petrescu-Dîmboviţa 2001, p. 285), eventual cu un debut chiar mai timpuriu „în jurul 
anului 1600 a. Chr.” (I. Motzoi-Chicideanu 2003a, p. 49). Datările şi inventarele unor 
morminte de la Câmpina ar putea indica o evoluţie mai îndelungată a culturii Noua în zona 
subcarpatică, până în sec. XI î.Hr., ipoteză de altfel deja expusă (A. Laszlo 1997, p. 249). 
Aceste elemente se pot adăuga mai vechilor discuţii, constituindu-se în argumente 
suplimentare asupra posibilei evoluţii paralele a comunităţilor Noua şi în acest areal, cu 
debutul culturilor Hallstattului timpuriu în Transilvania (I. Andriţoiu 1992, p. 68 şi urm.; I. 
Andriţoiu, V. Vasiliev 1993, p. 104) sau în spaţiul răsăritean (V. Dergacev 2011)11. 

Pentru cultura Monteoru există publicate șase datări, din care doar una este atribuită 
fazei târzii de evoluţie, provenind din aşezarea de la Cârlomăneşti-Cetăţuia, aflată în 
intervalul 1640-1520 BC, în domeniul sigma 2, cu probabilitate de 94% (I. Motzoi-
Chicideanu et alii 2012, p. 69, fig. 1). Altele patru provin de la Cârlomăneşti-La Arman, 
Sărata Monteoru-Cetăţuie şi Năeni-Zănoaga, toate din etape mai timpurii, plasate la 
sfârşitul mileniului trei (I. Motzoi-Chicideanu 2003a, p. 45; 2011, p. 52, nota 34; I. 
Motzoi-Chicideanu, M. Şandor-Chicideanu 2010, p. 67, p. 36, pl. 30/B). La acestea se mai 

                                                           
11 Pentru piese/depozite din bronz.  
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adaugă o dată publicată recent, obținută pentru nivelul Monteoru IA de la Năeni - Zănoaga 
Cetatea 1, aflată în intervalul 1880-1680 BC (T. Vasilescu 2013). Alte trei date radicarbon, 
ce merită amintite, sunt cele de la Siliștea, în care apar materiale arheologice din culturile 
Costișa și Monteoru IC3/IC2, aflate în intervalul 1955-1614 BC, în domeniul sigma 2 (N. 
Bolohan 2010, p. 230, tabel 1). 

Sunt de remarcat şi cele două datări valabile din aşezarea din bronzul târziu de la 
Popeşti (N. Palincaş 1996), corelate cu inventarul arheologic descoperit. O serie de vase de 
tip kantharos, ceşti, dar şi alte vase au analogii cu unele din cimitirul de la Câmpina. Şi 
datările sunt în acelaşi segment cronologic. Asupra apartenenţei culturale a acelor 
descoperiri şi reevaluarea lor (N. Palincaş 1996), există discuţii contradictorii (V. Leahu 
2003, p. 202-207), dar care nu fac totuşi inutilizabile datele 14C.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 13 – Inseriere datări radiocarbon de la Năeni, Sighișoara, Cârlomăneşti, Popeşti, 
Seriation of radiocarbon dates for Năeni, Sighișoara, Cârlomăneşti, Popeşti, 

 
Mai remarcăm şi o datare izolată din aşezarea de la Sighişoara-Cartierul Viilor, 

pentru un orizont Wietenberg, faza C „cu elemente Noua”, aflată în intervalul 1685-1524 
BC (D. Popa, N. Boroffka 1996, p. 56), asemănătoare cu cea de la Cârlomăneşti-La Arman 
şi uşor anterioară celor mai timpurii de la Câmpina. Tot pentru orizontul cultural 
Wietenberg, remarcăm două datări de la Oarţa de Sus-Ghiile Botii, din care una (Ly-9190) 
are 3265±30 BP, calibrată 1620-1450 BC (J. Görsdorf 2005, p. 468). Chiar dacă pentru un 
areal mai îndepărtat, respectiv nord-vestul României, menţionăm şi setul de datări realizate 
pentru situl de la Lăpuş, respectiv pentru tumulul 26 (C. Kacsó et alii 2011, p. 349), 
intervalul cronologic determinat fiind unul apropiat cu cel în care evoluează complexul 
funerar de la Câmpina. Mai remarcăm cele patru datări de la Siret pentru aşezarea Gava-
Holihrady aflate în intervalul 1310-1210 BC (A. Laszlo 2010, p. 129, tabel 2), două date 
pentru piese din lemn descoperite în Maramureşul istoric (A. Harding 2011, tab. I), o alta 
de la Valea Florilor, în apropierea Turdei, toate aflate cam în acelaşi interval cronologic 
(V. Wollmann, I. Ciugudean 2005, p. 101). 
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B. Perspectiva cronologiei relative 

 
Analiza noastră urmăreşte, printr-o abordare clasică, în special caracteristicile 

inventarului acestor complexe, la care se adaugă o serie de informaţii ce pot fi extrase şi 
din elementele de rit şi ritual ce privesc inclusiv amenajările funerare, conectarea acestui 
complex arheologic în cadrul mai larg al evoluţiei culturale din bronzul târziu la Dunărea 
de Jos. În absenţa cercetărilor, raportarea acestui complex funerar la spaţiul imediat 
apropiat este, deocamdată, oarecum lipsită de o bază solidă, edificatoare. 

Amenajarea unor structuri din piatră are o istorie îndelungată, cu mult anterioară 
evoluţiei acestui cimitir, în spaţiul eurasiatic fiind cunoscute încă din neolitic (Y. Rassamakin 
2011). Este o caracteristică şi a cimitirelor Monteoru, cunoscute fiind descoperirile de la Poiana 
(E. Dunăreanu-Vulpe 1938), Cândeşti (M. Florescu 1978, p. 108-112; 1979; 1980; M. Florescu, 
A. C. Florescu 1983), Sărata Monteoru (E. Comşa 1981, p. 117), Pietroasa Mică (Al. Oancea 
1981, p. 136, 139), Coroteni (V. Bobi 1987; 1994, p. 42), Cârlomâneşti-La Arman (I. Motzoi-
Chicideanu, M. Şandor-Chicideanu 2010, p. 32; I. Motzoi-Chicideanu et alii 2012a, p. 49). În 
cele atribuite culturii Noua, acest tip de amenajare este mai puţin prezent, evidenţiind aici 
complexele funerare de la Burlăneşti, de unde provin 13 descoperiri (O. Leviţki, T. Demcenko 
1997, p. 104), Bădragii Vechi-Stânca, unde au fost identificate 7 situaţii (E. Sava 2002, fig. 12, 
15/3, 16) şi Tăcuta (D. Boghian et alii 2012, p. 270; 2013, p. 205), etc. Totuşi, utilizarea 
pietrelor în cazul mormintelor Noua are o ocurenţă importantă, ocupând atât spaţiul de la est de 
Prut, cât şi izolat cel de la vest şi zona intracarpatică (I. Motzoi-Chicideanu 2011, pl. 420). 

Trebuie evidenţiat biritualismul acestui complex funerar, raportat la alte cimitire 
ce au evoluat cam în acelaşi interval cronologic, la Câmpina procentul de morminte de 
incineraţie este unul mai ridicat. La Pietroasa Mică, din cele 64 de morminte, doar 2 sunt 
de incineraţie (Al. Oancea 1981, p. 134). Şi la Cârlomăneşti-La Arman, deşi cimitirul 
monteorean are o evoluţie anterioară celui de la Câmpina, este atestat ritul incinerării, 
indentificat prin patru complexe funerare (I. Motzoi-Chicideanu et alii 2012a, p. 48), din 
care două neclare (I. Motzoi-Chicideanu, M. Şandor-Chicideanu 2010, p. 35). La 
Cândeşti, din 255 de morminte aparţinând fazei Monteoru Ic3, 16 erau de incineraţie (M. 
Florescu 1978, p. 100). Interesant este că, din 116 morminte atribuite fazei Ic2, 29 erau 
de incineraţie (M. Florescu 1978, p. 100), ceea ce arată un procent mult mai ridicat decât 
media cunoscută. Astfel de morminte apar şi în cimitirul 1 de la Sărata Monteoru (I. 
Motzoi-Chicideanu 2011, p. 146), iar la Poiana din 32 de complexe cercetate (în două 
etape), doar unul era de incineraţie (E. Dunăreanu-Vulpe 1938; E. S. Teodor et alii 1994, 
p. 202). 

Se consideră că procentul scăzut al mormintelor de incineraţie, de „maximum 5%”, 
în cazul cimitirelor Monteoru (Al. Oancea 1981, p. 134; I. Motzoi-Chicideanu 2011, p. 
429), ar indica un caracter „adiacent şi secundar” al acestui rit de înmormântare şi are o 
origine răsăriteană (I. Motzoi-Chicideanu, M. Şandor-Chicideanu 2010, p. 32). Nici în 
cazul complexelor atribuite culturii Noua, procentul nu este cu mult mai mare (L. Dascălu 
1994, p. 144). Pentru cultura Noua, ritul inhumării este predominant, cel de incineraţie 
fiind unul excepţional (A. C. Florescu 1964, p. 183), „secundar şi adiacent” (I. Motzoi-
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Chicideanu 2011, p. 593). De exemplu, în cimitirul Noua de la Truşeşti, deşi au fost 
cercetate 127 de morminte (din care două duble), nu au fost descoperite morminte de 
incineraţie (M. Petrescu-Dîmboviţa 1999, p. 557). 

În cimitirele atribuite culturii Noua, amintim descoperirile de la Căbeşti unde, din 
11 morminte cercetate, unul era de incineraţie (C. Buzdugan 1968, p. 64). La Săbăoani, 
din 15 unul era de incineraţie, la care se adaugă un altul descoperit izolat (M. Ursachi 
1969, p. 35), iar la Brăieşti, din 16 complexe, doar unul era de incineraţie (L. Dascălu 
1994, p. 139). La Tăcuta, din 7 morminte cercetate, două erau de incineraţie (D. Boghian 
et alii 2012, p. 270; 2013, p. 205), la Doina, din 52 de morminte, un număr de 6 erau de 
incineraţie (A. Florescu 1991, p. 60; V. Spinei et alii 1985, p. 229), la Piatra Neamţ-
Ciritei, între cele aproximativ 15 complexe, erau şi unele de incineraţie (A. Niţu et alii 
1959, p. 361; A. Florescu 1991, p. 101). De asemenea, la Balinteşti-Cioinagi, din 34 de 
morminte, 4 sunt de incineraţie (E. Zaharia 1963, p. 155-156). La Probota (Em. Zaharia, 
N. Zaharia 1962, p. 599), Crasnaleuca (L. Dascălu 1994), Truşeşti (M. Petrescu-
Dîmboviţa 1999), Burlăneşti (O. Leviţki, T. Demcenko 1997, p. 104) şi Găgeşti (M. Rotaru 
2009) nu au fost descoperite morminte de incineraţie, deşi nu ar trebui exclusă prezenţa 
acestora, mare parte din aceste cimitire nu au fost epuizate. 

Ritul incineraţiei predomină în cazul mormintelor Wietenberg, fiind identificate în 
jur de 200 de înmormântări (I. Motzoi-Chicideanu 2011, p. 528), dispuse în aproximativ 50 
de situri (Al. Vulpe 2001, p. 255; I. Motzoi-Chicideanu 2011, p. 528). Trebuie luat în 
considerare şi decalajul cronologic, deşi a fost avansată ideea că ultima fază a evoluat în 
paralel cu cultura Noua (D. Popa, N. Boroffka 1996). În legătură cu posibilitatea 
identificării unei relaţii Noua – Wietenberg în acest cimitir, remarcăm toartele unor vase 
amforoidale, provenind din morminte de incineraţie. Acestea sunt asemănătoare toartei unui 
vas urnă, considerat Wietenberg, aflat într-un mormânt Noua de la Băcăinţi (I. Andriţoiu 
1986, p. 35, 43, fig. 3/5). Astfel de vase, „cu profil în formă de S”, sunt forme obişnuite în 
tipologia ceramicii Wietenberg (N. Boroffka 1994; I. Andriţoiu, A. Rustoiu 1997, p. 19). 
Pentru cultura Žuto Brdo-Gârla Mare, toate mormintele cunoscute sunt de incineraţie (M. 
Şandor-Chicideanu 2003, p. 160), vasele amforoidale fiind prezente din plin în tipologia 
ceramicii atribuite respectivei manifestări culturale. Raportarea la standardul funerar al 
acestei din urmă culturi este, totuşi, mai curând un exerciţiu intelectual, dar care doreşte să 
arate existenţa în această perioadă a unor comportamente funerare asemănătoare.  

Dacă privim intervalul cronologic obţinut pentru evoluţia complexului de la 
Câmpina, din prisma datărilor radiocarbon, numărul mormintelor şi planul general al 
cimitirului, caracteristicile culturale ale ceramicii, dar şi datele antropologice ce indică o 
anumită speranţă de viaţă, vom avea o altă perspectivă asupra procentului de incineraţi 
prezenţi aici. Vasele din inventarul mormintelor par să indice două tradiţii culturale, 
respectiv Monteoru, în M.6 şi M.11, alta deocamdată nedefinită, în M.14, M.27, M.29, 
M.38, M.48, cu trei morminte M.3, M.35 şi M.36 ce au analogii în corpusul ceramic Noua, 
ce par să asigure o etapă intermediară între cele două grupe. Se mai adaugă M.8, M.21, 
M.59 ce nu au ceramică în inventar, deşi în pietrele movilei complexului M.21 a fost găsit 
un fragment de picior cilindric de vas, asemănător cu cele din M.6 şi M.11. Dacă avem în 
vedere speranţa de viaţă, iar cimitirul a evoluat mai bine de două secole, avem un număr de 
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generaţii ce arată că niciodată acest procent de peste 20% nu a reprezentat o pondere care 
să fie reală/reprezentativă pentru ritualul de înmormântare din acest cimitir. Probabil ar 
trebui revizuite unele consideraţii privind o serie de statistici atunci când avem elemente ce 
indică prezenţa unui cimitir cu o evoluţie ceva mai îndelungată. Edificator este cazul 
cimitirului de la Cândeşti, în care mormintele de incineraţie apar în procentaje net diferite 
în funcţie de evoluţia complexului funerar şi etapele (culturale) de înmormântare (M. 
Florescu 1978, p. 100-101). 

*** 

În cimitirul de la Câmpina regăsim elemente de cronologie relativă ce au 
contingenţă cu sfârşitul evoluţiei culturilor Tei şi Monteoru, dar şi cu etapa iniţială a 
contactului acestui spaţiu cu o serie de influenţe Noua, apoi cu definirea acestei culturi în 
arealul discutat. Menţionăm toartele unor vase ce prezintă mici sau chiar discrete 
proeminenţe, ce pot fi legate de influenţe Noua, deşi decorul în cazul unora este tipic 
ceramicii etapelor târzii ale culturii Monteoru, respectiv linii incizate orizontal 
întrepătrunse cu capetele „petrecute”. Acestea ar putea reflecta o serie de prime contacte 
culturale. Trebuie spus că, la Câmpina, nu apar acele proeminenţe buton dispuse pe toarte 
şi nici forma în şa a acestora, ceea ce arată că influenţele semnalate în acest cimitir sunt 
preluate de comunităţile Monteoru dinspre cele Noua şi probabil mai puţin în celălalt sens. 
Acest spaţiu din subcarpaţii Munteniei era locuit de secole bune de comunităţile Monteoru. 

În ce priveşte cele câteva elemente Tei, remarcăm vasul de tip kantharos decorat 
prin împunsături succesive din M.2 (PL. 11/1-4), ce îl regăsim în faza Fundeni a culturii 
Tei, dar şi în repertoriul tipologic al grupului cultural Fundenii Doamnei (V. Leahu 2003) 
sau Fundeni-Govora (N. Palincaş 1996) şi al culturii Zimnicea-Plovdiv (S. Morintz 1978, 
p. 55 şi urm.; N. Palincaş 1996, p. 267-268), dar mai curând nedecorate (S. Morintz 1978, 
p. 56). Alte două vase, respectiv o cană descoperită în M.32 (PL. 55/4-5) şi o ceaşcă 
fragmentară din M.43 (PL. 67/4) sunt decorate aproximativ în aceeaşi manieră, deşi 
motivele decorative sunt diferite. 

Pentru cultura Monteoru, menţionăm cana din M.30 (PL. 52/2-3), una dintre ceştile 
din M.17 (PL. 32/2), vasele de tip kantharos cu picior din M.6 (PL. 15/3, 5) şi M.11 (PL. 
22/5; 23/1, 3, 5-6) (ambele morminte de incineraţie), ce prezintă decoruri specifice, 
respectiv linii incizate petrecute, ghirlande, motive solare, etc. Datarea M.30 este una ce ar 
trebui corelată cu ideea persistenţei unor tradiţii Monteoru în acest areal şi poate repune în 
discuţie apariţia unor importuri în aşezările Noua sau chiar în acele aşezări aflate mai la 
sud, în câmpie, cum este cea de la Independenţa (jud. Prahova), în care apar materiale 
Monteoru asociate cu cele Noua (A. Frînculeasa 2012, pl. 79–81), dar şi problema fazei 
Noua I în care încă se regăsesc elemente considerate „persistenţe” monteorene (A. Florescu 
1964, p. 169, 179–180; M. Florescu, A. Florescu 1990, p. 65 şi urm.). 

Un alt element prezent în acest cimitir şi care poate fi analizat este ceramica cu 
Besenstrich, ce reprezintă un indiciu suplimentar al orizontului târziu al acestor 
înmormântări (I. Motzoi-Chicideanu 2004, p. 72). În groapa M.4, pe fundul acesteia, au 
fost descoperite fragmente ceramice, dintre care unul este decorat cu măturica, alte două 
având brâu alveolat. O cană decorată cu Besenstrich a fost descoperită în M.31 (PL. 54/3, 
6), alte două vase provin din M.35 (PL. 60/5) şi M.41 (PL. 66/4-5), fragmente ceramice au 
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apărut şi în M.49 (PL. 72/4, 5) şi CPL. C (PL. 86/3), dar şi în stratul arheologic, aflate în 
poziţie secundară. 

În zona subcarpatică, ceramică striată asociată cu cea specifică etapei târzii a 
culturii Monteoru, a fost identificată într-o serie de situri, precum cele de la Berca, Săpoca, 
Bozioru, Coţatcu, Năeni, Cârlomăneşti-Cetăţuia, Sărata-Monteoru, Pătrăşcani, Coroteni, 
Fintoeşti, Vârteşcoiu (A. Oancea 1976, p. 219; V. Bobi 1981, p. 52; 1991, p. 46; I. Motzoi-
Chicideanu 2004, p. 71-72; I. Motzoi-Chicideanu et alii 2012, p. 68), iar mai spre sud, în 
zona câmpiei piemontane, menţionând aici descoperirile izolate de la Târgşoru Vechi (V. 
Teodorescu 1961, p. 637), Urlaţi (A. Frînculeasa et alii 2008, p. 77, fig. 4/3–5), 
Independenţa (A. Frînculeasa 2012, pl. 79–8). Ceramică striată, asociată cu cea decorată cu 
triunghiuri haşurate, dar şi ceşti cu o toartă supraînălţată, vase sac cu brâu, apar şi la 
Mălăieştii de Jos-Mornel, dar aici lipsesc elementele monteorene târzii (Frînculeasa 2012, pl. 
83), nefiind totuşi exclus un nivel mai curând Hallstatt timpuriu12. Şi în aşezarea de la 
Petrişoru-Racoviţeni a fost descoperită ceramică striată (A. Oancea 1979, p. 41; 1982, p. 
53-54). Forma cănii decorată cu Besenstrich, descoperită la Câmpina, în M.31, are analogii în 
mediul cultural Monteoru, la Cârlomăneşti-La Arman, din aceeaşi aşezare provenind şi un vas 
cu Besenstrich (A. Oancea 1976, fig. 15/3; 17/1), asemănător cu cel din CPL. C de la Câmpina.  

Ceramică decorată cu Besenstrich în contexte Noua a fost identificată la Cândeşti, 
în cenuşarul de la Gârbovăţ, ceva mai spre nord la Pătrăşcani, Holboca, Iacobeni (I. 
Motzoi-Chicideanu et alii 2012, p. 68). Decorul de tip Besenstrich a fost remarcat şi în 
cazul ceramicii Noua din Transilvania, în situl de la Ţichindeal (D. Popa, N. Boroffka 
1996, p. 52). Cănile din M.31 şi M.36, deşi ultima nu prezintă decor cu măturica, au 
analogii în mediul cultural Noua (M. Florescu, A. Florescu 1990, fig. 21). În ce priveşte 
cultura Tei, ceramica striată este prezentă din plin în primele patru faze (A. Oancea 1976, 
p. 219; V. Leahu 2003, p. 203-204). În aşezările atribuite grupului Fundenii Doamnei nu 
a fost identificată ceramică decorată cu măturica (V. Leahu 1992, p. 71; 2003, p. 200), 
considerată ca fiind una din caracteristicile ce face diferenţa faţă de ceramica Fundeni a 
culturii Tei, în care aceasta este o prezenţă obişnuită (V. Leahu 2003, p. 204). 

Prezenţa la Câmpina a unor materiale Monteoru târzii sau a unora cu puternice 
analogii, mai ales cu cele de la Balinteşti, confirmă că manifestarea culturală amintită 
persistă în zona dealurilor subcarpatice din nordul Munteniei, în etapa de început a culturii 
Noua (I. Motzoi-Chicideanu 2003a, p. 51), fapt remarcat şi în cercetările de la Năeni 
Zănoaga (I. Motzoi-Chicideanu, M. Şandor-Chicideanu 1999, p. 64-66). Adăugăm şi 
elementele de tip Balinteşti-Gârbovăţ, definite ca mărturii ale unei faze târzii a culturii 
Monteoru (E. Zaharia 1963) sau chiar încadrate nucleului Noua (A. Florescu 1991, p. 27–
28; I. Motzoi-Chicideanu 2011, p. 371), prezente în acest cimitir. Mai remarcăm trei vase, 
din care două de tip kantharos, celălalt o cană, toate prevăzute cu toarte triunghiulare în 
secţiune, „creasta” fiind o caracteristică a ceramicii Noua (M. Florescu, A. Florescu 1990, p. 
69). Aceste toarte prezente la Balinteşti, dar nu şi în alte situri Monteru IIb, precum şi acele 
inele de buclă cu frunzele albiate, au determinat-o pe E. Zaharia să remarce succesiunea 

                                                           
12Cercetări restrânse în cadrul şantierului eneolitic Mălăieştii de Jos (jud. Prahova). 
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cronologică între faza Monteoru IIb şi descoperirile de tip Balinteşti-Gârbovăţ (A. Oancea 
1980, p. 618). 

La Câmpina în cazul mormintelor de incineraţie predomină cele cu inventar 
arheologic. Analizând inventarului ceramic putem departaja două categorii: cu vase decorate 
în manieră Monteoru, prezente în M.6, M.11 şi cu vase nedecorate, în M.3, M.14, M.27, 
M.29, M.36, M.38, M.48. Dacă pentru M.6 şi M.11, decorul unor vase asigură plasarea lor în 
tradiţia Monteoru, mai dificilă este încadrarea culturală pentru celelalte. Acestea au inventar 
format din vase amforoidale, asociate cu castroane, toate nedecorate. În M.27, apare o piesă 
de os ce are capătul modelat asemănător podoabei descoperite în M.6. În acest ultim 
mormânt, alături de un vas cu picior decorat în manieră Monteoru, apare un pandantiv din os 
perforat vertical în zona proximală13, ceea ce permitea suspendarea acestuia. În M.14, în care 
apar şi două vase amforoidale, un castron bitronconic a fost aşezat cu gura în jos peste un 
altul asemănător, dar de dimensiuni ceva mai mici, în care erau depuse oase umane 
incinerate. Acest tip de „aranjament” îl întâlnim în complexele funerare de tip Gârla Mare, 
inclusiv forma amforoidală de vas (M. Şandor-Chicideanu 2003, p. 45-52, pl. 192). Un 
complex ce pare să asigure o legătură între aceste două categorii de ceramică este M.35 în 
care apare un vas amforoidal de dimensiuni ceva mai mari decât celelalte, dar care este 
decorat pe corp cu un şir de mici adâncituri, iar pe partea inferioară cu măturica. Decorul îl 
regăsim atât pe vase specifice culturii Monteoru, cât şi pe kantharoi Noua. În plus, îl avem 
pe un vas sac cu brâu alveolat în complexul de inhumaţie M.23. Mai trebuie remarcat că 
M.14 pare tăiat de groapa M.13, pentru care există şi datare radiocarbon. 

În mormintele de la Câmpina au fost descoperite 14 vase de tip kantharos de 
dimensiuni mici, ce au corpul globular, toarte supraînălţate cu secţiune circulară sau ovală. 
Apar în morminte de inhumaţie sau izolat, în complexe fără oase. Un singur vas a fost 
descoperit într-un mormânt de incineraţie, asociat cu vase decorate în manieră Monteoru. 
Pentru acest orizont cronologic, în Muntenia tipul ceramic menţionat este prezent în 
complexe Monteoru14 sau grupul Petrişoru-Racoviţeni (Al. Oancea 1979, fig. 1/1-3), Tei (V. 
Leahu 1966; 2003), dar şi Zimnicea-Plovdiv (A. D. Alexandrescu 1973, fig. 2, pl. VIII; N. 
Palincaş 1996, p. 267-268), Noua (S. Morintz 1978, p. 152; A. C. Florescu 1991, fig. 165-
177), Coslogeni (S. Morintz 1978, fig. 64). În orizontul cultural Noua astfel de vase apar 
şi în Transilvania (I. Andriţoiu 1986; I. Andriţoiu, V. Vasiliev 1993), printre altele le 
remarcăm pe cele de la Rotbav (L. Dietrich 2011). La Câmpina, acest tip de vas apare 
decorat prin împunsături succesive (Furchenstich) în manieră Tei în M.2, prin mici 
adâncituri dispuse în zona de contact dintre gât şi corp sau caneluri verticale, probabil legate 
de tradiţiile Monteoru, nedecorat, sau cu mici bumbi având analogii cu unele exemplare de la 
Pietroasa Mică (Al. Oancea 1981, fig. 14/5-7, 15/6, 8). Un alt vas, de dimensiuni ceva mai 
mari, cu toarte în bandă, descoperit într-un mormânt de incineraţie (M.11), este decorat prin 
incizii petrecute realizate în manieră Monteoru. Este asociat cu un vas cu decor în ghirlande 
                                                           
13 Am preferat utilizarea termenului „proximal” cu sensul definit în DEX, deşi la subcapitolul destinat 
pieselor de os terminologia utilizată este cea stabilită convenţional de cercetătorii ce investighează respectiva 
categorie de piese, partea decorată fiind considerată distală. 
14 Un vas de tip kantharos decorat cu incizii ce poate fi atribuit culturii Monteoru, descoperit întâmplător în 
anul 1960 în localitatea Urlători-Dealul Săpoca (jud. Buzău), se află în depozitul arheologic al MJIAP (PL. 
104/3). 
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incizate, dar şi un kantharos pe care apar caneluri dispuse vertical. În M.7, au fost 
descoperite două vase de tip kantharos, dar nedecorate. 

Cănile prezente în M.13, M.20, M.58 (morminte ce au datări radicarbon aflate în 
palierul cronologic timpuriu), decorate cu caneluri, au analogii cu vase descoperite la 
Balinteşti-Cioinagi (E. Zaharia 1963, fig. 6) sau în faza Monteoru IIb-Balinteşti (Al. 
Oancea 1981, fig.23/VIa, VIb). Câteva vase încadrate de noi în categoria cănilor, având 
corpul sferoidal, decorate cu caneluri, cu o mică toartă dispusă pe corp, au analogii cu 
unele identificate în necropola de la Balinteşti-Cioinagi (E. Zaharia 1963, fig. 6/1, 4). 
Descoperirile de aici au definit un orizont monteorean târziu (E. Zaharia 1963, p. 169 şi 
urm.) sau au fost atribuite culturii Noua (A. C. Florescu 1991; I. Motzoi-Chicideanu 
2011, p. 371). Al. Oancea le încadra unui orizont post Monteoru IIb, susţinând apariţia 
în zonă a unui aspect Petrişoru-Racoviţeni, cu origine răsăriteană şi care a înlocuit 
cultura Monteoru (Al. Oancea 1976, p. 222-223; 1979, p. 41; 1980; 1981, p. 185), idee 
respinsă de I. Motzoi-Chicideanu (I. Motzoi-Chicideanu 2003a, p. 48). 

Există autori care evocă prezenţa în nord-estul Munteniei a unei etape Monteoru 
târzie, în care apar „elemente tradiţionale cu cele de factură Balinteşti şi cu altele 
specifice culturii Noua” (I. Motzoi-Chicideanu, M. Şandor-Chicideanu 1999, p. 65, nota 
9). Amintim şi apariţia unor fragmente Coslogeni în aşezarea Monteoru târzie (de „tip 
Balinteşti”) de la Pârscov (Al. Oancea, V. Drâmbocianu, 1997, p. 527), dar şi omoplaţi 
crestaţi descoperiţi în aşezarea Monteoru târzie de la Năeni Zănoaga (I. Motzoi-
Chicideanu, M. Şandor-Chicideanu 1999, p. 67). Cimitirul de la Câmpina pare să ofere 
elemente suplimentare care să confirme această teorie şi chiar să deplaseze limita 
propusă pentru evoluţia finală a culturii Monteoru în această zonă sau măcar a tradiţiilor 
specifice acestei manifestări culturale, în ultima parte a mileniului II î. Hr (I. Motzoi-
Chicideanu 2003a, p. 51). 

La Câmpina, au fost surprinse o mare parte din acele elemente materiale definitorii 
ce au generat dezbateri privind sfârşitul culturii Monteoru, reprezentând un bun reper 
asupra existenţei unor aspecte cronologice şi evolutive ce au fost intuite de majoritatea 
cercetătorilor care s-au ocupat îndeaproape de această problemă. Relaţia Monteoru – Noua 
este una ce mai are o coordonată, respectiv a unor materiale considerate Monteoru, ca 
elemente ce au definit etapa timpurie a culturii Noua şi chiar geneza acesteia (M. 
Florescu, A. Florescu 1990, p. 65 şi urm.). 

În acest cimitir apar şi vase decorate în manieră specifică culturii Tei, într-o zonă 
în care nu cunoaştem deocamdată astfel de prezenţe în etape cronologice anterioare. 
Asocierea unor materiale Monteoru târzii cu cele Tei IV-V a fost semnalată în nordul 
Munteniei în mai multe situri, între care remarcăm Năeni-Zănoaga (I. Motzoi-
Chicideanu, M. Şandor-Chicideanu 1999, p. 67), Pietroasa Mică (A. Oancea, V. 
Drâmbocianu 1977, p. 527, fig. 5/6; V. Leahu 2003, p. 201), în judeţul Buzău, dar şi 
Independenţa (D. Lichiardopol et alii 2008, p. 155-157; A. Frînculeasa 2012, pl. 81) şi 
Şirna (PL. 104/2), ambele în judeţul Prahova. Materialul ceramic de la Şirna pare mai 
curând apropiat de cel specific culturii Noua, iar cel de la Independenţa de orizontul 
târziu Monteoru. Reamintim şi fragmentele ceramice Tei, descoperite în cenuşarul de la 
Gârbovăţ, sau în alte obiective Coslogeni, de la Dorobanţu şi Lupşanu (S. Morintz 1978, 
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p. 141/fig. 80/8, 11-12; V. Leahu 2003, p. 194). Tot pentru acest palier cronologic, mai 
amintim vasul Tei, descoperit în necropola din bronzul târziu, de la Zimnicea (A. D. 
Alexandrescu 1973, p. 87, pl. X/6, XI/5). Pentru relaţia Coslogeni – Tei, remarcăm şi 
omoplaţii crestaţi descoperiţi la Otopeni, Fundenii-Doamnei (S. Morintz 1978, p. 71, 74; 
V. Leahu 2003, 194, 319, pl. LXIV/7). 

Menţionăm cele 2 date radiocarbon publicate din situl de la Popeşti (N. Palincaş 1996, 
p. 239-295). Nivelul din care au fost prelevate probele a fost încadrat în fazele IV-V (V. Leahu 
2003, p. 203 şi urm.) sau grupului Fundeni-Govora (N. Palincaş 1996, p. 280-281). Datările de 
la Popeşti sunt uşor mai vechi, iar cea pentru M.2 de la Câmpina în care apare un vas de tip 
kantharos decorat prin împunsături succesive, poate fi un indiciu că materiale specifice 
orizontului cultural Tei încă mai erau produse şi distribuite, inclusiv într-un areal „străin” 
comunităţilor Tei.  

*** 
Numărul vaselor din morminte variază de la 1 la 4, iar cele mai bogate din acest 

punct de vedere sunt cele de incineraţie. La mormintele de inhumaţie apar unul sau două, 
niciodată mai multe. Situaţia este una asemănătoare cu cea din cazul complexelor funerare 
Noua, unde dominante sunt inventarele formate dintr-un vas sau două (I. Motzoi-
Chicideanu 2011, p. 597). La Balinteşti-Cioinagi mormintele de inhumaţie au în inventar 
un vas (E. Zaharia 1963), iar la Truşeşti, din cele 127 de morminte, doar 49 aveau depuse 
vase, majoritatea câte unul singur, iar 12 câte două (M. Petrescu-Dîmboviţa 1999, p. 585). 
O situaţie mai specială este în cazul cimitirului de la Brăeşti unde apar şi 5-6 vase în 
inventarul unor morminte (L. Dascălu 1994, p. 145), iar la Crasnaleuca şi Tăcuta 
majoritatea au 1-2 vase, mai rar 3 (L. Dascălu 1994, p. 142; D. Boghian et alii 2012; 
2013). La Burlăneşti, din cele 39 de morminte, în 6 au fost descoperite câte două vase, iar 
în 15 a apărut câte un singur vas, 8 nu aveau inventar (O. Leviţki, T. Demcenko 1997, p. 
104). 

Din cei trei cercei de bronz descoperiţi, îl remarcăm pe cel multispiralic cu frunze 
albiate orientate în aceeaşi direcţie din M.5, realizat dintr-o tăbliţă de bronz (PL. 14/3). 
Acesta are analogii cu o piesă provenind din necropola din bronzul târziu de la Zimnicea 
(A. D. Alexandrescu 1973, fig. 1a, 1b), cu alta din necropola Monteoru de la Pietroasa 
Mică (Al. Oancea 1981, p. 154, 156-157) sau Moreşti, Suceava, în mediul cultural Noua 
(E. Zaharia 1959, fig. 8/1; L. Chiţescu 1976), dar şi la Balinteşti, Pecica, Satu Mare (Al. 
Oancea 1980, p. 618). În ceea ce priveşte brăţara de bronz din M.26, deşi aceasta îşi 
găseşte analogii în cimitirul de la Cândeşti (M. Florescu 1978, p. 113, fig. 13; M. Florescu, 
A. C. Florescu 1983, fig. 1), în fapt apare pe areale întinse şi paliere cronologice mai largi 
(M. Petrescu-Dîmboviţa 1977, p. 33-34; 1978), nefiind un bun indicator cronologic. 

Remarcăm prezenţa chihlimbarului în două complexe funerare, respectiv o perlă 
descoperită în M.10 şi un şirag în M.58. Perle din chihlimbar apar în mediul Monteoru, în 
morminte cercetate la Sărata Monteoru, Pietroasa Mică, Cândeşti, Cârlomăneşti sau 
depozitate într-un vas la Răcătău (M. Florescu 1978, p. 114, nota 24; V. Căpitanu, V. 
Ursachi 1979, p. 143, fig. 2/3; I. Motzoi-Chicideanu 1995, p. 225; 2011, p. 424; I. Motzoi-
Chicideanu et alli 2012a, p. 52), materia primă având o posibilă origine locală pentru 
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Pietroasa Mică, respectiv Baltică, pentru Sărata Monteoru (C. Colţos 1981, p. 193)15. Pentru 
perla descoperită la Răcătău, sursa de materie primă a fost propusă, oarecum amatoristic, 
zona baltică, criteriul luat în consideraţie fiind cel cromatic (V. Căpitanu, V. Ursachi 1979, 
p. 143). Piese din chihlimbar au mai fost identificate în acelaşi orizont cronologic, în 
mormântul 21, de la Zimnicea (A. D. Alexandrescu 1973, p. 79, 87, fig. 2/3; N. Boroffka 
2002, p. 158)16. De asemenea, au fost descoperite în depozitul Noua de la Suceava (L. 
Chiţescu 1976) sau în cel considerat hallstattian timpuriu, de la Dridu (V. Enăchiuc 1987). 
Cel mai important depozit în care apar astfel de podoabe este cel de la Cioclovina (E. Comşa 
1966; I. Emödi 1978; 1980). O piesă a fost descoperită şi în cimitirul Noua de la Tăcuta. 

Prezenţa perlelor de chihlimbar la Câmpina, atât într-un mormânt timpuriu (M.58), 
cât şi într-unul mai recent (M.10), poate fi semnul conservării unor tradiţii Monteoru, în 
arealul de locuire al acestor comunităţi, fiind cunoscute resurse importante de chihlimbar, 
mai ales în zona Subcarpaţilor Buzăului, dar şi ai Vrancei (V. Ghiurcă 1999a, fig. 3; 1999b, 
p. 411-412; D. Frunzescu, Gh. Brănoiu 2004, p. 252-254, 261-265), acesta putând fi găsit 
inclusiv în aflorimente şi chiar remaniat în albiile pâraielor din zonă (D. Frunzescu, Gh. 
Brănoiu 2004, p. 263). Relevanţa mostrelor de chihlimbar de Colţi sau Baltică este încă 
problematică „….nu poate fi stabilit, prin metodele analitice, dacă pentru piesele 
arheologice s-au folosit sursele româneşti sau chihlimbarul a fost adus din zona Mării 
Baltice” (N. Boroffka 2006, p. 80)17. 

Tot din categoria podoabelor remarcăm, la Câmpina, prezenţa unor perle inelare 
sau sferoidale, realizate din material vitros, provenind din două morminte de inhumaţie, 
respectiv M.20 şi M.58, ambele aparţinând unor femei adulte. Piesele erau componente ale 
unor şiraguri din care mai făceau parte perle realizate din chihlimbar şi lut (A. Frînculeasa 
et alii 2011a, p. 149, pl. 16/8-11; A. Frînculeasa 2012, p. 49, pl. 39/8, 75/8-11; 2013; A. 
Frînculeasa, C. Stihi 2012). Starea de conservare este una relativ bună, deşi o parte au 
suprafeţele exterioare uşor degradate. 

Perle din faianţă au mai fost identificate18 în morminte atribuite culturii Monteoru la 
Poiana, Cândeşti, Sărata Monteoru, Cârlomăneşti (E. Dunăreanu-Vulpe 1938; M. Florescu 
1978; L. Bârzu 1989; M. Petrescu-Dîmboviţa 1998; I. Motzoi-Chicideanu et alii 2012a, p. 52; 
A. Frînculeasa 2012; A. Frînculeasa, C. Stihi 2012). Evidenţiem, în primul rând, cimitirul 4 de 
la Sărata Monteoru, unde, în M.142, au fost descoperite 417 perle din faianţă şi sticlă de 
culoare albastru-turcoaz sau alb strălucitor, ce se aflau dispuse peste oasele bazinului, pe care îl 
înconjurau şi pe membrele inferioare ale defunctului, părând a fi fost ataşate unui veşmânt sau 
pe „pânza în care fusese învelit cadavrul” (I. Nestor, E. Zaharia 1961, p. 515-516, fig. 1/4). În 
M.35 din acelaşi cimitir, erau opt piese din sticlă, iar în cel cu numărul 122 au fost descoperite 
                                                           
15 Vezi discuţiile mai jos la paginile 145-168. 
16 Pentru piese de chihlimbar preistorice şi protoistorice descoperite în Transilvania, vezi: C. Ghemiş 2007. O nouă 
analiză a pieselor de la Cioclovina a infirmat provenienţa materiei prime din zona Baltică, aşa cum rezultase din 
cercetările anterioare (N. Boroffka 2002), 10 din 12 probe confirmă ca resursă arealul Buzău-Colţi (E. S. Teodor et 
alii 2010, p. 2395). 
17 Această concluzie, oarecum dezarmantă, este în parte neconfirmată de abordări recente. În acest sens, vezi 
proiectul Romanit pe www.romanit.ro, în care sunt reluate unele analizele, inclusiv pentru piese de la Pietroasa 
Mică. Este subliniată provenienţa locală a materiei prime, pentru o parte importantă din piesele descoperite pe 
teritoriul României. Vezi în acest volum discuţii suplimentare.  
18 Vezi o discuţie mai largă ceva mai jos la paginile 162-169. 
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10, altele apar în M.21, M.32, M.72, M.88, M.103 (L. Bârzu 1989). Şi în cimitirul Monteoru 
de la Cârlomăneşti, astfel de piese sunt prezenţe obişnuite, fiind identificate în şase morminte, 
între care remarcăm şiragul din M.66a (I. Motzoi-Chicideanu et alii 2012a, p. 52, fig. 11). 

O perlă din faianţă a fost descoperită la Almaş (E. Dunăreanu-Vulpe 1938, p. 162), alte 
două au apărut depozitate într-un vas la Răcătău, provenind dintr-o aşezare Monteoru, asociate 
cu perle de chihlimbar şi metal preţios (V. Căpitanu, V. Ursachi 1979, p. 142; A. D. Popescu 
2013). Tot pentru perioada mijlocie a epocii bronzului, remarcăm descoperirile recente din 
cimitirul de incinerație Wietenberg, cercetat la Sebeș Între Răstoace. În șase morminte din cele 
61 au fost descoperite perle din faianță (C. Fântâneanu et alii 2013). 

Amintim alte 19 perle din „materie sticloasă” ce provin dintr-un depozit atribuit culturii 
Noua de la Ulmi-Liteni (M. Florescu 1961, p. 121), dar şi în cele din perioada bronzului târziu 
– Hallstatt A1, de la Cioclovina (E. Comşa 1966, p. 171; I. Emödi 1978, p. 487 şi urm.) şi 
Dobrocina (M. Rusu 1963, p. 194; M. Petrescu-Dîmboviţa 1977, p. 24, 57). Aproximativ 
aceluiaşi orizont cronologic îi aparţin şi o serie de piese dintr-un tumul din necropola tumulară 
de la Lăpuş (C. Kacsó 2011, p. 364) şi în peştera de la Igriţa (I. Emödi 1980, p. 266).  

Două sunt contextele arheologice în care apar astfel de podoabe, unul este cel 
funerar, celălalt este reprezentat de depozite/tezaure. În acestea din urmă sunt asociate cu 
piese din metal, dar şi chihlimbar, os sau alte materii prime. În morminte apar ca piese de 
podoabă, cele mai numeroase fiind descoperite la Sărata Monteoru cimitirul 4, apetenţa 
pentru astfel de produse trebuind remarcată în cazul acestui complex funerar. Alte 
informaţiile publicate, nu la fel de numeroase, sunt în cimitirul de la Cândeşti, deşi 
numărul de complexe funerare (peste 850) este unul semnificativ, net superior celui de la 
Sărata Monteoru. Şi în cimitirul de la Cârlomăneşti aceste obiecte sunt relativ numeroase. 
Este evident că, în cimitirele Monteoru, aceste produse par să fie prezenţe obişnuite cu 
mult peste alte complexe contemporane, atribuite unor comunităţi aflate la Dunărea de Jos. 
Interesant este că, la Câmpina, perlele de sticlă apar în două morminte ale căror date 
radiocarbon le plasează în etapa iniţială a înmormântărilor din acest cimitir şi pot fi legate 
mai curând de orizontul cronologic Monteoru. De asemenea, în aceste două complexe apar 
vase asemănătoare cu cele din cimitirul de la Balinteşti Cioinagi. Deocamdată, spre 
sfârşitul epocii bronzului le regăsim doar în depozite sau tezaure. 

Este evident că aceste produse au o anumită importanţă în definirea unor aspecte ce 
ţin de relaţii comerciale între diferite grupuri culturale sau patrimoniale, în interiorul 
comunităţilor respective. La aceasta se adaugă prezenţa lor în cadrul unor inventare funerare, 
reflectând aspecte ce ţin de statutul unor segmente sociale din cadrul comunităţilor 
respective. În acelaşi timp indică, alături de alte elemente, o integrare a acestor comunităţi 
într-o serie de relaţii cu spaţii apropiate sau mai depărtate, cel mai probabil piesele 
descoperite pe teritoriul României sunt importuri provenind din alte spaţii geografice. 

Poate lipsită de relevanţă cronologică, remarcăm şi podoaba din os descoperită în 
M.6, ce prezintă o perforaţie dinspre partea proximală spre cea mezială (PL. 98/f, g). Are 
analogii în cimitirul Noua de la Piatra-Neamţ-Ciritei, în care a fost descoperită o piesă 
perforată asemănător, dar care nu are partea proximală decorată, acel segment fiind totuşi 
rupt (E. Sava 2002, pl. 97/3), ceea ce împiedică alte consideraţii. 
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Deşi nu în foarte multe situaţii, astragale prelucrate (arşice sau şlefuitoare, după 
unii autori) regăsim atât în cimitire cât şi aşezări, în mediul cultural Noua (A. C. Florescu 
1991, fig. 145; M. Petrescu-Dîmboviţa 1999, p. 569, 586; E. Sava 2002; E. Sava, S. 
Agulnikov 2003, p. 131; M. Rotaru 2009, p. 108, 132), dar şi în Sabatinovka sau 
Mnogovalikovaja (E. Sava, S. Agulnikov 2003, p. 131). Dispunerea acestora în M.30, în 
două şiruri (PL. 52/1), coborând dinspre spatele claviculei drepte spre torace, aşezate 
paralel cu coloana vertebrală, îşi găseşte analogii în mediul cultural Noua, în cazul unui 
mormânt de copil cercetat la Truşeşti (M. Petrescu-Dîmboviţa 1999, p. 568, fig. 390, 569, 
586). S-a observat că în „mormintele de tip Noua-Sabatinovka astragalele nu au deloc un 
caracter întâmplător, deoarece întotdeauna se găsesc lângă craniu” (E. Sava, S. 
Agulnikov 2003, p. 131).  

Astfel de piese sunt prezente şi în complexe funerare Monteoru, cum este M.51b de 
la Cârlomăneşti-La Arman, în care au fost descoperite 11 astragale de suină (I. Motzoi-
Chicideanu et alii 2012a, p. 52). Amintim şi mormântul monteorean târziu de la 
Cârlomăneşti-Cetăţuia, în care au fost descoperite 7 falange de Bos taurus (Al. Oancea 
1976). 

*** 
Complexul funerar de la Câmpina vine să „afecteze” imaginea unui areal în care una 

din constante este absenţa descoperirilor. În judeţul Prahova, cercetarea epocii bronzului nu a 
fost o preocupare asumată, evidenţa este a unei zone nu foarte bine reprezentate, imaginea 
fiind sigur una subiectivă determinată de stadiul cercetării arheologice. Descoperirile 
funerare cunoscute provin din cercetări izolate la Tinosu (R. Vulpe, E. Vulpe 1924, p. 190-
194; Al. Oancea 1976, p. 211; I. Motzoi-Chicideanu 2004, p. 57; 2011, p. 373), Budureasca 
(V. Teodorescu 1974, p. 12, fig. a; V. Teodorescu, M. Peneş 1984, p. 35, fig. 10) sau fortuite, 
cum sunt cele de la Homorâciu (V. Teodorescu 1996, p. 240), Chiojdeanca-Cetăţuia, unde 
par să fi existat morminte în cistă de piatră (D. Măgureanu 2010, p. 350). Mai remarcăm 
cercetările din timpul celui de-al doilea război mondial, derulate la Ploieşti-Triaj, coordonate 
de către I. Nestor (I. Nestor 1943; 1944). Au fost abordaţi, în regim de salvare, doi tumuli în 
care au fost descoperite morminte, atribuite orizontului înmormântărilor Jamnaja (E. Comşa 
1989), altele hallstattiene (Al. Vulpe 1987) şi câteva din sec. IV d.Hr (B. Mitrea, C. Preda 
1966, p. 88). Morminte preistorice izolate în care era depus ocru au fost descoperite la 
Boldeşti-Grădiştea (V. Teodorescu 1994, p. 193) şi Târgşoru Vechi (A. Frînculeasa 2010a, p. 
214, nota 197; B. Ciupercă 2013, p. 9). 

În ultimii ani, au fost cercetaţi în regim preventiv o serie de 10 tumuli din perioada 
timpurie a epocii bronzului (sau eneolitic târziu/tranziţie la epoca bronzului19), dispuşi în 
Câmpia Ploieştiului, în localităţile Blejoi, Ariceştii-Rahtivani, Păuleşti, Strejnicu (E. 
Paveleţ 2007; A. Frînculeasa et alii 2013c). Au fost descoperite morminte de inhumaţie, cu 
inventare relativ modeste, doar în câteva era depus ocru în apropierea craniului defuncţilor 
sau alte piese de podoabă din metal, mai rar vase. Evidenţiem şi două morminte secundare, 
datând din sec. XI-XIII d.Hr., cu ritual şi inventare specifice, respectiv depunerea unor 
părţi din schelete de cai precum şi piese de harnaşament, vârfuri de săgeată realizate din 
                                                           
19 Nu face obiectul acestui text problema definirii începutului epocii bronzului şi a decalajelor generate între 
arheologia răsăriteană şi cea central-europeană. 
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fier (A. Frînculeasa et alii 2012a). Cercetări restrânse au fost efectuate în zona dealurilor din 
nord-estul judeţului, la Pietricica, unde au fost identificate câteva morminte din etapa 
timpurie a culturii Monteoru (I. Motzoi-Chicideanu, M. Constantinescu 2003) sau 
Schneckenberg (I. Motzoi-Chicideanu 2011, p. 297). 

De-a lungul timpului, complexe funerare Monteoru izolate au fost descoperite în 
Prahova, la Tinosu (I. Motzoi-Chicideanu 2004, p. 57; 2011, p. 373), iar la Budureasca (A. 
Frînculeasa 2011), Pietricica (I. Motzoi-Chicideanu, M. Constantinescu 2003; I. Motzoi-
Chicideanu 2011, p. 297), Homorâciu (A. Frînculeasa 2005), au fost cercetate morminte în 
ciste de piatră. Aceste complexe funerare au fost încadrate unui orizont timpuriu al epocii 
bronzului, specific dealurilor subcarpatice din nordul Munteniei (C. Schuster 1997, p. 129) 
sau în faza de început a culturii Monteoru (I. Motzoi-Chicideanu, Gh. Olteanu 2000; I. 
Motzoi-Chicideanu 2011). 

Deocamdată, morminte atribuite culturii Tei au fost descoperite fortuit la Ploieşti-
Triaj, în zona şantierului industrial Brazi (V. Leahu 1966, p. 137; 2003, p. 23)20. În 
Muntenia, au fost identificate numai morminte izolate sau grupuri de astfel de complexe. Ele 
acoperă mai ales sudul şi centrul Munteniei, cele de la Câmpina fiind momentan cele mai 
nordice apariţii funerare în care se găsesc materiale arheologice atribuite acestei culturi. 
Complexe funerare aparţinând culturii Tei au fost cercetate la Chirnogi La Stejar, Chirnogi 
Şuviţa lui Ghiţan, Căscioarele-D‘aia Parte, Puieni, Sitaru (V. Leahu 1966; 2003), Sultana-
Malu Roşu tell, Sultana-Malu Roşu necropolă (R. R. Andreescu et alii 2004, p. 325; R. R. 
Andreescu et alii 2012, p. 136). Toate mormintele sunt de inhumaţie, încadrarea culturală 
fiind asigurată de inventarul acestora, respectiv de ceştile decorate prin împunsături (V. 
Leahu 2003, p. 123-128). S-a remarcat că acestea pot fi atribuite cert doar ultimelor două 
faze ale culturii Tei (V. Leahu 2003, p. 123). Problematică rămâne încadrarea culturală a 
unor morminte cercetate la Smeeni (N. Simache, V. Teodorescu 1962), Baldovineşti (N. 
Harţuche, Fl. Anastasiu 1965), Brăiliţa (N. Harţuche 1980), toate dispuse în nord-estul 
Munteniei, ce par să aparţină altor orizonturi culturale, dar în al căror inventar au fost 
descoperite vase considerate ca aparținând culturii Tei (V. Leahu 2003, p. 126-127). Recent 
descoperirile atribuite culturii Tei, de la Smeeni şi Brăiliţa, au fost reconsiderate şi vechile 
încadrări culturale amendate (I. Motzoi-Chicideanu 2011, p. 260-261). 

De la Breaza (jud. Prahova), localitate aflată în apropierea Câmpinei, situată într-un 
cadru geografic asemănător, dintr-o descoperire fortuită provine un vas de tip kantharos 
nedecorat, ars secundar (PL. 104/1). Un vas asemănător există şi la Şirna, în acest din urmă 
sit din sudul judeţului Prahova a fost descoperită şi ceramică striată (PL. 104/2). Analizând 
documentaţia cartografică publicată (A. C. Florescu 1991; I. Motzoi-Chicideanu 2011, pl. 
352), constatăm că, deocamdată, această zonă a Munteniei ce acoperă judeţele Prahova şi 
Buzău, în etapa târzie a epocii bronzului nu este „acoperită” cultural (I. Motzoi-Chicideanu 
2004, p. 73-74), abordarea celor câteva descoperiri izolate din acest areal fiind irelevantă 
pentru a avea o bază de discuţie. În judeţul Prahova alte materiale, ce par să aparţină acestui 
orizont cronologic, au fost identificate la Mizil (A. C. Florescu 1964, fig. 26), Ploieşti-Nord, 
Independenţa (PL. 105; 106), iar din judeţul Buzău provine o descoperire izolată de la 
                                                           
20 Deşi în colecţia MJIAP se află câteva ceşti tipice pentru cultura Tei, nu am reuşit să stabilim o legătură 
între acestea şi descoperirile de la Ploieşti-Triaj. 
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Săsenii Noi21 (PL. 104/6). În această ultimă localitate a fost descoperit un vas sac prevăzut 
cu tortiţe alungite, cu brâu alveolat, pe peretele căruia apare aplicat un decor constând în 
cinci „potcoave semilunare”, element caracteristic ceramicii Coslogeni. Din acelaşi areal, 
amintim şi cercetările de la Largu unde a fost investigat parţial un cenuşar cu materiale 
specifice culturii Noua - Coslogeni (I. T. Dragomir 1959a, p. 498). 

Mai remarcăm şi depozitele de bronzuri de la Ştrăoşti, Olteni, Drajna de Jos, situate 
din punct de vedere cronologic în perioada târzie a epocii bronzului (I. Chicideanu, D. 
Lichiardopol 1993; I. Motzoi-Chicideanu 2004, p. 73-74). 

                                                           
21 Vasul se află în patrimoniul Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova. 
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CONCLUZII 
 
 

Stadiul cercetării complexelor de locuire atribuite bronzului târziu din acest areal şi 
nu numai, face ca discuţia legată de raportarea acestui complex funerar unui cadru 
cronologic şi chiar chorologic mai larg să fie desfăşurată între anumite limite obiective. În 
ce priveşte evoluţia internă a acestui cimitir, situaţia stratigrafică nu este una foarte 
complexă şi nici din cea mai clară, generată inclusiv de decaparea sau adăugarea de 
pământ în etape ulterioare funcţionării cimitirului, amenajările din apropierea casei 
parohiale, lucrările agricole, etc. 

În cadrul lotului de morminte descoperite au fost identificate rituri şi ritualuri de 
înmormântare diferite, dar şi un inventar specific unor manifestări culturale distincte, ceea 
ce face ca abordarea teoretică să poată fi una complexă şi, în acelaşi timp, complicată. În 
plus, datele radiocarbon obţinute au generat elemente suplimentare ce pot contribui şi ele la 
nuanţări, reconsiderări. Lipsa unor date absolute pentru situri contemporane face, totuşi, 
discuţia noastră sensibilă, impunându-se anumite rezerve în a genera concluzii pertinente 
în acest stadiu al cercetării, fiind în situaţia în care nu putem face comparaţii punctuale 
ceva mai aplicate. 

Din prisma unor interpretări tradiţionale, descoperirile din cimitirul de la Câmpina 
sunt dificil de abordat. Apar materiale şi chiar elemente de ritual ce pot fi legate de 
manifestări culturale bine definite, cum sunt Monteoru, Noua şi Tei. Analiza ceramicii 
evidenţiază prezenţa inclusiv a unor combinaţii şi sinteze de elemente proprii unor tradiţii 
culturale autonome şi exprimă manifestări ce pot fi intuite. De asemenea, au fost 
identificate elemente originale ce par a fi indicii ale unor dezvoltări culturale locale, lipsa 
cercetărilor în acest areal sau în zone apropiate reflectând, aşa cum am mai remarcat, 
subiectiv, ineditul acestor descoperiri. Apoi, observăm construcţiile funerare, alte elemente 
de ritual ce par să semnaleze transmiterea şi conservarea unor tradiţii cu o istorie 
îndelungată în acest areal subcarpatic. 

Datările radiocarbon, dar şi elementele de cronologie relativă plasează evoluţia 
acestui complex funerar în etapa târzie a epocii bronzului. Elementele de încadrare 
culturală relativă sunt reprezentate de inventarul mormintelor, ritul şi ritualul de 
înmormântare, amenajările funerare, etc. Segmentul cronologic este delimitat cultural de 
intervalul în care la Dunărea de Jos evoluează comunităţile Noua - Coslogeni, în zona 
subcarpatică din nordul Munteniei persistând comunităţi/tradiţii Monteoru târzii. Datările 
de la Câmpina sunt situate în acelaşi interval cu cele de la Mahala, Crasnaleuca, Odaia 
Miciurin, toate încadrate orizontului cultural Noua. Prin elemente de cronologie relativă, 
identificate în inventarul mormintelor, ne putem ancora inclusiv de sfârşitul evoluţiei 
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culturilor Tei şi Monteoru. Remarcăm şi toartele unor vase ce prezintă mici proeminenţe, 
ce pot fi legate de influenţa ceramicii Noua, deşi decorul în cazul unora este tipic etapelor 
târzii Monteoru. Vasul decorat prin împunsături succesive din M.2, care are formă de 
kantharos, apare în faza Fundeni a culturii Tei, dar îl regăsim şi în repertoriul grupului 
cultural Fundenii Doamnei. Importante sunt şi corelaţiile ce pot fi realizate cu descoperirile 
şi datările radiocarbon din bronzul târziu din situl de la Popeşti. 

Provocarea a fost între a defini, la Câmpina, un complex multicultural cu diverse 
etape de evoluţie sau de a conştientiza că ne aflăm în faţa unui obiectiv în care am putut 
identifica semnele unor sinteze culturale, cât şi trecerea de la/prin anumite tradiţii culturale 
spre altele nu necunoscute, ci doar diferite. Nici relaţiile de schimb nu pot fi excluse (vezi 
descoperirile Tei) sau eventual coexistenţa în acelaşi areal a unor elemente culturale 
diferite. Aflat într-o zonă a contactelor culturale, inclusiv pe o cale de comunicare probabil 
bine cunoscută în acea perioadă, complexul de la Câmpina creionează un areal al coabitării 
şi asimilării, respectiv al unor tradiţii culturale diverse. Datările absolute corelate cu cele 
de cronologie relativă au generat informaţii ce reflectă evoluţia cimitirului de la o etapă 
caracterizată de prezenţa elementelor Monteoru uneori mixate cu cele Noua şi asociate cu 
Tei, la cele Noua târzii. În Subcarpaţii Munteniei, tradiţiile Monteoru par a se perpetua în 
paralel cu evoluţia culturii Noua în areale apropiate, respectiv Moldova, sudul şi sud-estul 
Munteniei sau Transilvania. După o perioadă de coabitare şi influenţare, treptat tradiţiile 
Monteoru sunt asimilate şi substituite de cele Noua. 

*** 
Fără să aibă inventare bogate sau spectaculoase, riturile şi ritualurile marchează un 

cimitir unitar şi, în acelaşi timp, sintetizează o comunitate ce se percepea ca un grup social 
cu o conştiinţă a tradiţiilor în interiorul cărora evolua. Există inventare mai complexe în 
cadrul mormintelor aparţinând unor persoane adulte de sex feminin în cazul celor de 
inhumaţie sau bărbaţilor, pentru cele de incineraţie. Ritul de incinerare este cu două 
excepţii dedicat adulţilor. Dacă în cazul M.35, un copil este înmormântat împreună cu un 
adult, mormântul de incineraţie M.29 aparţine unui adolescent cu vârsta de 14–16 ani. 
Această situaţie ar putea semnala că, la acea vârstă, persoana era considerată deja adultă. 
Observaţia aceasta, corelată cu alte date suplimentare, ar putea „reda” semne legate de 
existenţa unui anumit ritual de trecere. Evidenţiem în cazul complexelor M.11, M.14, 
M.27, toate de incineraţie, cu inventare mai bogate raportate la celelalte complexe, că toate 
aparţin unor bărbaţi maturi22. Pentru mormintele de inhumaţie, cele cu inventare mai 
complexe, respectiv M.20, M.30, M.32, M.58 aparţin unor persoane adulte de sex feminin. 
Din punct de vedere cultural, M.2 şi M.32 au vase decorate în manieră specifică culturii 
Tei, defuncţii sunt tineri adulţi aparţinând ambelor genuri sexuale, iar M.43 este un 
subadult. Totuşi, cele trei complexe sunt dispuse la distanţe relativ mari unele de celelalte. 
Complexele M.6 şi M.11, ce au în inventar vase decorate în manieră Monteoru, sunt 
morminte de incineraţie ale unor persoane mature, de sex feminin, respectiv masculin. 

                                                           
22 Deocamdată nu putem vorbi de un standard funerar la care să ne putem raporta, în acest sens remarcăm 
subiectivitatea acestei constatări, un exemplu este cel al mormintelor Zuto Brdo-Gârla Mare unde mormintele 
cu patru vase sunt cele considerate austere (M. Şandor-Chicideanu 2003). 
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Dispunerea şi orientarea mormintelor de inhumaţie relevă existenţa unor asocieri de 
gen între grupele adulţilor şi copiilor. Dacă în cazul bărbaţilor observăm anumite constante, 
mormintele de femei au orientări şi poziţionări diverse. De asemenea, remarcăm apariţia în 
zona centrală a ceea ce pare nucleul cimitirului, a unui grupaj de morminte de copii. 

Inventarele mormintelor şi datările radiocarbon pot fi utile în realizarea unor corelaţii 
între complexele funerare. Două mărgele de lut asemănătoare au fost descoperite în M.20 şi 
M.32. Perle din sticlă apar în M.20 şi M.58, din chihlimbar în M.10 şi M.58. În M.32 şi 
M.43 apare câte un vas decorat în manieră specifică culturii Tei. Aceste două morminte pot 
fi corelate cu M.2, ce dispune de datare şi are în inventar un kantharos decorat prin 
împunsături succesive. Inele de buclă realizate din tăbliţă de bronz, ce au frunzele albiate au 
fost identificate în M.5 şi M.20. Vase de tip kantharos nedecorate, prezente în M.7 au fost 
identificate şi în M.16, M.55, M.56, M.57, M4?, CPL A, iar vase sac, în M.23, M.35 şi 
fragmente în M.4, M.22. Ceramică decorată cu Besenstrich a fost descoperită în M.31, M.41, 
dar şi în M.4, M.35 sau M.49. 

În urma realizării celor 11 datări 14C, concluziile generate pot fi abordate împreună 
cu cele de cronologie relativă. Acestea confirmă o evoluţie liniară a acestui cimitir, populat 
cu elemente ce subliniază persistenţa unor tradiţii culturale dincolo de limitele cronologice 
admise şi precizate în bibliografia temei până recent. Prezenţa în M.2 a unui vas Tei, 
atribuit unei etape târzii, indică persistenţa acestor elemente culturale în paralel cu evoluţia 
manifestărilor de tip Noua, poate chiar într-un areal apropiat. Datarea M.30, în care a fost 
identificată o cană cu o formă, decor, pastă, specifice pentru evoluţia târzie a culturii 
Monteoru, este pe acelaşi palier cronologic cu M.31, în care apare o cană decorată cu 
Besenstrich. Ambele datări se află situate în plin orizont cronologic Noua. Interesant este şi 
M.23 (inhumat), care este datat spre sfârşitul epocii bronzului şi poate fi corelat cu M.35 
(incinerat), în ambele fiind descoperite câte un vas sac cu apucători, iar al doilea vas din 
acest ultim mormânt este decorat cu Besenstrich. Inventarul ceramic al mormintelor 13, 20, 
58, toate de inhumaţie, aflate la palierul superior al datărilor, îşi găseşte analogii cu cel din 
cimitirul de la Balinteşti-Cioinagi. 

*** 
Cimitirul de la Câmpina a funcţionat în etapa târzie a epocii bronzului, într-un 

context cultural şi geografic în care coexistau tradiţiile Monteoru, Noua şi, ceva mai în sud, 
persistau chiar cele Tei. Pentru acest orizont cronologic am identificat aici ceea ce pare a fi 
limita vestică în care apar morminte Monteoru şi cea nordică cu elemente culturale Tei. De 
asemenea, descoperirile Noua sunt apariţii insolite în acest spaţiu geografic. Există şi 
materiale arheologice ce par deocamdată atipice pentru această zonă, pe care probabil le 
putem lega de areale proxime sau mai îndepărtate, neexcluzând totuşi o 
evoluţie/componentă locală originală, lipsa cercetărilor fiind cauza determinantă a 
caracterului singular al acestor descoperiri. 

Pornind de la criterii ce privesc strict tipologia cu cele două componente, formă şi 
decor, ceramica de la Câmpina este una ce ridică probleme de ordin social, antropologic şi 
cultural. Pe acelaşi vas am identificat caracteristici tipologice şi maniere de decorare 
specifice unor componente culturale diferite şi, în acelaşi timp, distincte. Interpretarea este 
una legată de contacte culturale, de procese de sinteză şi interferenţe culturale, conservarea 
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şi transmiterea unor tradiţii, coexistenţa unor segmente culturale diverse etc. Apariţia în 
cadrul aceleiaşi necropole a unor materiale atribuite culturilor Tei, Monteoru şi Noua ar 
putea marca mai multe situaţii printre care remarcăm: importuri culturale, comunităţi mixte 
sau care aveau acces la o paletă largă de tradiţii, dincolo de limitele culturale asimilate, 
deşi improbabil - necropole ce se suprapun în acelaşi perimetru, etc. O explicaţie ar putea 
fi oferită de evoluţia internă a acestei necropole. Cele mai vechi morminte păstrează încă 
elemente culturale Monteoru şi Tei, iar spre finalul evoluţiei necropolei acestea lasă loc 
celor specifice culturii Noua, deşi încă mai observăm persistenţa unor tradiţii Monteoru. 
Remarcăm influenţele Noua (proeminenţele toartelor, forme, decor), care aveau deja 
impact asupra ceramicii Monteoru, descoperită în această necropolă. Şi mormintele care, 
cronologic (dar şi prin inventar), sunt legate de cultura Noua, păstrează tradiţii Monteoru 
(amenajări funerare, rit şi ritual, piese de inventar – în special cele de podoabă puţin 
prezente în mediul funerar Noua). Datările radiocarbon arată că zona pare a fi şi una în 
care se menţin elemente şi tradiţii culturale, în exteriorul a ceea ce era considerat pragul 
final al evoluţiei unor manifestări specifice epocii bronzului. 

Cercetările arheologice derulate de-a lungul timpului şi concluziile generate au 
evidenţiat, pentru Muntenia, sincronismul cultural Tei-Fundeni/Fundenii Doamnei-
Monteoru IIa-b şi, parţial, începutul culturii Noua (Al. Oancea 1976, p. 224 şi urm.; Al 
Oancea, V. Drâmbocianu 1977, p. 526 şi urm.; I. Motzoi-Chicideanu, M. Şandor-
Chicideanu 1999, p. 62; M. Petrescu-Dîmboviţa 2001, p. 272; V. Leahu 2003, p. 197; D. 
Popa, N. Boroffka 1996, p. 55-56). Descoperirile de la Câmpina par să ofere elemente 
suplimentare şi, în acelaşi timp, să confirme observaţiile anterioare. În fapt, prezenţa unor 
materiale Monteoru, considerate importuri sau influenţe în mediul cultural Noua (mai ales 
în ceea ce a fost definit Noua I), indică destul de clar persistenţa, pentru o perioadă mai 
îndelungată, cel puţin în subcarpaţii Munteniei, probabil şi în zona de curbură, a 
comunităţilor şi tradiţiilor culturale Monteoru. Şi datările radicarbon de la Popeşti ajută la 
înţelegerea prezenţei în acest cimitir a acelor vase cu decoruri specifice culturii Tei. 

Movilele realizate din piatră şi pământ, ce marcau la suprafaţă mormintele, erau în 
timpul funcţionării cimitirului vizibile şi, evident, mult mai pronunţate decât le-am 
identificat în urma cercetărilor arheologice. În sprijinul acestei aserţiuni este şi adâncimea 
foarte mică la care apar scheletele umane. O movilă bine individualizată putea să imprime 
o altă perspectivă acestei realităţi. Deşi necropola a funcţionat o perioadă ce a acoperit mai 
multe generaţii, doar două complexe sunt suprapuse parţial, ce par mai curând excepţii, 
ceea ce reprezintă un indiciu suplimentar ce arată că mormintele erau îngrijite şi marcate 
cu semne distincte; de asemenea, movilele au conservat o perioadă îndelungată din elevaţia 
iniţială. Apariţia unor resturi de vase între pietrele movilelor ar putea fi legată de ritualuri 
din timpul sau post-înmormântare, care implicau inclusiv refacerea/îngrijirea 
movilelor/mormintelor. 

Sintetizând informaţiile oferite de datele radiocarbon disponibile, dar şi cele de 
cronologie relativă, situăm debutul cimitirului de la Câmpina undeva într-o etapă ulterioară 
nivelului de locuire de la Cârlomăneşti-Cetăţuia sau Pietroasa Mică şi uşor anterior 
înmormântărilor de la Balinteşti-Cioinagi (implicit a celor de tip Petrişoru-Racoviţeni). 
Iniţial, acesta era un cimitir specific unei comunităţi târzii Monteoru, definind un grup 
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uman ce deja cunoştea unele impulsuri ajunse dispre arealul Noua, finalul acestui complex 
funerar fiind sub spectrul cultural Noua. 

Deşi acest cimitir este unul mai curând de dimensiuni modeste, cu un lot numeric 
de morminte ce nu poate fi absolut reprezentativ pentru o serie de analize, descoperirile 
sunt relevante şi, în acelaşi timp, impun o serie de întrebări. Unele vor putea primi 
răspunsuri de la analize suplimentare, altele prin diverse interpretări şi reevaluări, noi 
cercetări şi descoperiri, multe probabil vor continua să rămână simple interogaţii. 
Informaţiile generate de cercetarea cimitirului de la Câmpina se constituie momentan într-
un reper solid şi oferă o serie importantă de observaţii utile pentru înţelegerea evoluţiei 
comunităţilor umane în acest areal geografic la sfârşitul epocii bronzului, cu o perspectivă 
spre debutul primei etape a epocii fierului. 
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EPILOG 
 
 
 

Cimitirul preistoric de la Câmpina ne aşează, oarecum abrupt, în faţa limitelor 
demersului cultural-istoric, utilizat îndelung şi deseori excesiv în analiza şi interpretarea 
descoperirilor arheologice preistorice. Pare să ofere acele elemente de la care se pot 
dezvolta o serie de discuţii privind transformările ce se petrec în interiorul unor tradiţii, 
caracterul unor contacte culturale, limitele abordărilor culturale şi chorologice, cadrul 
socio-politic al epocii, etc.  

În acest context amintim istoria internă a şantierului ce corespunde şi pare să 
reflecte legătura directă cu formarea noastră, ca arheologi „şcoliţi” în interiorul unei 
anumite tradiţii de gândire şi practică arheologică. După săparea a cinci morminte, 
credeam că ne aflăm în faţa unor complexe funerare Tei, la apariţia vasului din al şaselea 
mormânt deja ne gândeam la cultura Monteoru şi implicaţiile inerente acestei descoperiri. 
A doua campanie de cercetare a fost şi mai complicată. Primul mormânt cercetat avea o 
construcţie funerară specifică standardului funerar al comunităţilor Monteoru, dar vasele 
erau mai curând apropiate de corpusul tipologiei ceramicii culturii Noua. Apoi, apăreau în 
continuare vase decorate în manieră Monteoru. În următoarea campanie remarcam 
descoperirea aceloraşi elemente culturale diverse, inclusiv un vas decorat în manieră Tei. 
Situaţia devenise şi mai complicată, deoarece în câteva din mormintele de incineraţie 
apărea o categorie de vase pe care nu o puteam conexa celor trei manifestări culturale.  

Completate cu datările radiocarbon, observaţiile noastre par să fi fost oarecum 
apropiate de sensul tradiţional al analizei culural-istorice, dar, în final, oferă o altă 
perspectivă asupra evoluţiei culturale la Dunărea de Jos, în a doua jumătate a mileniului II 
BC. Desigur, şi pentru această ultimă consideraţie trebuie subliniată prezenţa, în acest 
cimitir, a unui material şi situaţii arheologice reprezentative. Totuşi, lotul restrâns de 
complexe, neidentificarea deocamdată şi cercetarea aşezării aferente cimitirului, sunt 
elemente ce ar trebui momentan să limiteze avântul interpretărilor şi concluziilor. 
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PARTEA a II-a 
 
 
 

DETERMINĂRI ANTROPOLOGICE PRIVIND MATERIALUL  
OSTEOLOGIC DIN CIMITIRUL DE LA CÂMPINA23 

 
 
 

Metode aplicate 
Pentru identificarea fragmentelor osteologice şi a părţilor de care aparţin a fost 

utilizat un manual de osteologie (T. D. White, P. A. Folkens 2005); toate osemintele au 
fost analizate într-un sistem de tip bază de date, creat de Compartimentul de Paleoantro-
pologie al Institutului de Antropologie „Francisc J. Rainer” şi în care se înregistrează: 
starea de conservare şi de reprezentare, determinarea sexului şi estimarea vârstei, patologia 
şi datele metrice. 

Starea de conservare (care estimează procentul în care oasele au fost afectate de 
agenţii naturali din sol, gradul de erodare şi exfoliere a suprafeţei oaselor) a fost 
înregistrată  utilizând patru scoruri standard (0 = osul nu este prezent pentru observaţie; 1 = 
conservare precară, peste 75% din suprafaţa osului este afectată; 2 = conservare bună, între 
50-75% din suprafaţa osului este afectată; 3 = conservare foarte bună, sub 25% din 
suprafaţa osului este afectată) (B. Connell, P. Rauxloh 2003, p. 2; B. Connell 2008, p. 9). 

Starea de reprezentare (care înregistrează procentul în care segmentele componente 
ale oaselor sunt păstrate) a fost înregistrată utilizând patru scoruri standard (0 = osul nu 
este prezent pentru observaţie; 1 = sub 50%; 2 = între 50-75%; 3 = peste 75%) (R. H. 
Steckel et alii 2006, p. 19). 

Pentru determinarea sexului, s-au utilizat caracterele craniene (J. E. Buikstra, D. H. 
Ubelaker 1994, p. 19-21), post-craniene (R. H. Steckel et alii 2006, p. 19-24), cât şi urmele 
de parturiţie (R. H. Steckel et alli 2006, p. 25, fig. 23), iar determinarea sexului la oasele 
incinerate s-a efectuat prin dimensionarea anumitor fragmente (G. N. van Vark 1996, p. 
305-338) sau a grosimii calotei craniene şi a diafizelor de la humerus, femur şi radius (J. 
Wahl 1996, p. 339-359). 

Pentru estimarea vârstei scheletelor de subadulţi, s-a utilizat erupţia dentară (R. H. 
Steckel et alli 2006, p. 17, fig. 11-13), lungimea oaselor lungi (M. Stloukal, H. Hanakova 
1978, p. 53-69; Z. Bernert et alii 2007, p. 199-206) şi gradul de sinostoză al epifizelor (N. 
Powers 2008, p. 13-14, tabel 3; J. E. Buikstra, D. H. Ubelaker 1994, p. 41-44, fig. 20). Pentru 
estimarea vârstei scheletelor de adulţi, s-a utilizat uzura dentară (R. H. Steckel et alii 2006, p. 
18, fig. 14), gradul de sinostoză al suturilor craniene (T. D. White et alii 2012, p. 391-393, fig. 
18.7-8), evoluţia capetelor sternale ale coastelor (S. R. Loth, M. Y. Işcan 1989, p. 106-118), 
                                                           
23 Aceast studiu a fost efectuat în cadrul proiectului asigurat de Autoritatea Naţională pentru Cercetare 
Ştiinţifică, CNCS-UEFISCDI, număr proiect PNII-ID-PCCE-2011-2-0013. 
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evoluţia simfizelor pubice (T. D. White, P. A. Folkens 2005, p. 374-379, fig. 19.8) şi evoluţia 
suprafeţelor auriculare (T. D. White, P. A. Folkens 2005, p. 380-383, fig. 19.9). Atunci când 
indicatorii mai sus menţionaţi lipseau, vârsta a fost estimată pe baza trăsăturilor generale 
(transformări degenerative ale segmentelor scheletice păstrate); apariţia osteoartrozei pe 
marginile corpurilor vertebrale şi pe articulaţii, după Ubelaker (D. H. Ubelaker 1978, p. 60-
62, fig. 77, 81) şi resorbţia ţesutului spongios din epifizele proximale ale humerusurilor şi 
femurelor, după A. G. Acsádi şi J. Nemeskéri (A. G. Acsádi, J. Nemeskéri 1970, p. 122-135, 
fig. 20, 22). 

Identificarea şi descrierea patologiei osoase s-a realizat pe baza volumului lui Ortner 
(D. J. Ortner 2003), fiind înregistrată patologia dentară (carii, abcese, pierderea dinţilor ante-
mortem şi hypoplasia emailului) (R. H. Steckel et alii 2006, p. 15-16, fig. 10), resorbţia 
osului alveolar, tartrul şi localizarea cariilor (D. R. Brothwell 1981, p. 155, fig. 6.12, 14). Au 
fost înregistrate porozităţile craniene (cribra orbitalia şi cribra cranii) (R. H. Steckel et alii 
2006, p. 12-14, fig. 8-9), osteoperiostita pentru oasele lungi (R. H. Steckel et alii 2006, p. 30-
31, fig. 26) şi urmele de osteoartroză (R. H. Steckel et alii 2006, p. 31-33, fig. 27-29). 

Datele metrice au fost prelevate după metodele lui Martin (G. Bräuer 1988, p. 160-
232) şi Buikstra, Ubelaker (J. E. Buikstra, D. H. Ubelaker 1994, p. 74-84). 

Statura a fost calculată prin metoda lui Pearson (F. W. Rösing 1988) şi cea a lui 
Visser (E. P. Visser 1998), pentru scheletele de subadulţi. 

 
Studiu 
Lotul analizat este reprezentat de 62 de schelete şi resturi izolate, provenind de la doi 

indivizi. Din numărul total, 14 defuncţi au fost incineraţi şi 50 înhumaţi, procentele pentru cele 
două tipuri de rit funerar fiind de 22%, pentru incineraţie şi 78%,pentru inhumaţie. 

Pe sexe, scheletele determinate ca feminine sunt în număr de 20 (din care trei 
incinerate), cele masculine 22 (din care opt incinerate), iar cele indeterminabile 20 (din 
care două incinerate). Se remarcă echilibrul între prezenţa bărbaţilor (35,48%) şi cea a 
femeilor (32,26%), dar şi numărul relativ mare al indivizilor pentru care nu a putut fi 
stabilită grupa de sex (20 de schelete, reprezentând 32,26%). 

Statura a fost calculată pe baza lungimii maxime a femurului stâng şi pentru 
scheletele de sex feminin, aceasta este de 152,96 cm (cinci cazuri), iar pentru cele de sex 
masculin, este de 165,29 cm (opt cazuri). 

Din lotul studiat, 29 schelete prezintă afecţiuni patologice (PL. 101-103), atingând 
46,77% din numărul total de indivizi, această tendinţă fiind una constantă, observată pe 
parcursul derulării campaniilor arheologice. Dintre acestea, şapte sunt de subadulţi şi 22 de 
adulţi, din care opt de sex feminin şi 14 de sex masculin. 

Au fost identificate 11 cazuri de cribra cranii (M.11, M.12, M.21, M.25, M.31, 
M.33, M.34, M.35B, M.36, M.41, M.50), opt la schelete masculine şi trei feminine; şi cinci 
cazuri de cribra orbitalia (M.12, M.19, M.25, M.31, M.34), trei masculine şi două 
feminine, asociată în general cu cribra cranii (cu excepţia lui M19). 

Osteoartroza a afectat 15 indivizi, nouă de sex masculin şi şase de sex feminin 
(M.2, M.3C, M.11, M.20, M.21, M.23, M.30, M.32, M.33, M.34, M.37, M.41, M.47, 
M.51, M.53), fiind identificată la indivizi începând cu vârsta de 20 ani. Osteoperiostita este 
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prezentă în două cazuri (M.13, M.39), myositis ossificans traumatica într-o singură situaţie 
(M.34); iar noduli Schmorl în alte două (M.23, M.50). 

Trei indivizi au suferit fracturi (M.23, M.41, M.47). Defunctul din M.23 a suferit o 
fractură a tibiei şi peroneului stâng, care s-a vindecat (PL. 102/4, 5), ambele oase 
prezentând calus osos ce a dus la scurtarea gambei şi şchiopătarea individului. M.41 avea o 
fractură oblică simplă, vindecată, la mijlocul diafizei claviculei stângi. În cazul individului 
M.47, a fost identificată o posibilă fractură vindecată a condilului mandibular drept (PL. 
103/3). 

Dintre afecţiunile dentare, se regăsesc hipoplazia emailului dentar în patru cazuri, 
(M.30, M.46, M.49, M.52), unul de subadult (M.46 cu vârsta de 16-18 ani) şi trei de adulţi, 
dar care au murit în intervalul de vârstă cuprins între 20-30 ani, tartrul (M.4, M.23, M.30, 
M.32, M.37, M.41), indice al unei igiene precare a cavităţii bucale, cariile (M.5, M.23, 
M.30, M.37, M.41, M.47, M.51, M.52, M.53) şi abcesele (M.20, M.23, M.34, M.41, 
M.47). 

Datele demografice au fost calculate conform cu recomandările specifice (A. G. 
Acsádi, J. Nemeskeri 1970, p. 51-72; D. H. Ubelaker 1978, p. 95-96). Astfel, pentru 
acestea au fost folosite datele de la 63 de schelete (44 adulţi şi 19 subadulţi). Vârsta medie 
la deces a fost calculată pe sexe: scheletele feminine cu 28,28 ani, cele masculine cu 32,14 
ani şi cele indeterminabile cu 17,26 ani; vârsta medie pe totul lotul este 26,17 ani. Speranţa 
de viaţă la naştere este de 27,10 ani şi mortalitatea de 3,69 la suta de locuitori. Este nevoie 
să fie specificat că lotul analizat este redus numeric, nu are în componenţa sa indivizi de 
peste 55 de ani, iar în multe cazuri vârsta a fost determinată cu intervale mari (din cauza 
stării de reprezentare slabe). 

 
Nr. 

mormânt 
Sex Vârsta 

Statură 

(cm) 
Patologie 

M.1 F Adult - - 
M.2 M 25-35 ani 167,42 Osteoartroză, posibil o infecţie a canalelor auditive 

M.3A M 40 ani - - 
M.3B Ind Adult -  
M.3C, 

incinerat 
F 35-40 ani - Osteoartroză 

M.4 F 20-23 ani 153,89 Tartru 
M.5 F 30-40 ani - Carie, un orificiu perimortem pe occipital 
M.6 

incinerat 
F 30-40 ani - - 

M.7 F 40-50 ani - - 
M.8 

incinerat 
F 25-35 ani - - 

M.9 Ind 14-16 ani - - 
M.10 F 25-30 ani - - 
M.11, M 45-50 ani - Cribra cranii, osteoartroză 
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incinerat 
M.12 M 25-30 ani - Cribra cranii, cribra orbitalia 
M.13 M 35-40 ani 165,72 Osteoperiostită 
M.14 

incinerat 
M 30-40 ani - - 

M.15 Ind Adult - - 
M.16 Ind Sub-adult - - 
M.17 Ind 1 an - - 
M.18 F 4-5 ani - - 
M.19 M? 8±1 ani - Cribra orbitalia 

M.20 F 30-40 ani 154,86 Osteoartroză, lovituri vindecate pe craniu, un abces 
M.21 

incinerat 
M 30 ani - Cribra cranii, osteoartroză 

M.22 Ind 3±1 ani - - 

M.23 M 35-40 ani 160,43 
Carii, abces, tartru, osteoartroză, noduli Schmorl, 

fracturi vindecate 
M.24 Ind 11±2,5 ani - - 
M.25 F 15-18 ani - Cribra cranii, criba orbitalia 

M.26 Ind 12±2,5 ani - - 
M.27 

incinerat 
M 30-40 ani - - 

M.28 Ind Infans I - - 
M.29 

incinerat 
M 14-16 ani - - 

M.30 F 25-30 156,14 Hipoplazie, osteoartroză, carii, tartru 

M.31 F 14 ani 143,37 
Cribra cranii, cribra orbitalia, lovitură vindecată pe 

craniu 
M.32 F 23±2 ani 156,53 Osteoartroză, tartru 
M.33 M 35-45 ani 165,69 Cribra cranii, osteoartroză 

M.34 M 45-55 ani 167,42 
Cribra cranii, cribra orbitalia, osteoartroză, abcese, 

myositis ossificans 
M.35A 

incinerat 
Ind 8-9 ani - - 

M.35B 
incinerat 

M 30-50 ani - Cribra cranii 

M.36 
incinerat 

M 20-30 ani - Cribra cranii 

M.37 F 40-50 ani - Carie, tartru, osteoartroză 

M.38 
incinerat 

Ind Adult - - 

M.39 Ind 14-18 ani - Osteoperiostită 
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M.40 Ind 9-10 ani - - 

M.41 M 25-30 ani 169,3 
Carie, abces, tartru, cribra cranii, osteoartroză, 

fractură claviculă 
M.42A M 19-20 ani - - 
M.42B F 30-40 ani - - 
M.43 Ind 7-8 ani - - 
M.44 Ind 8-9 ani - - 
M.45 Ind Adolescent - - 
M.46 M 16-18 ani - Hipoplazie 

M.47 F 30-40 ani - Carie, abces, fractură, osteoartroză 
M.48 Ind 17-40 ani - - 
M.49 M 25-30 ani 163,47 Hipoplazie 

M.50 F 20-23 ani - Criba cranii, noduli Schmorl 
M.51 M 40-50 ani 162,83 Carii, osteoartroză 
M.52 F 20-25 ani - Carii, hipoplazie 

M.53 M 30-40 ani - Carii, osteoartroză 
M.54 Ind Adult - - 
M.55 Ind 3-5 ani - - 
M.56 Ind - - - 
M.57 Ind 30-50 ani - - 
M.58 F 25-30 ani - - 
M.59 

incinerat 
M Adult - - 

M.60 Ind Sub-adult - - 
 

Tabel 10 – Câmpina, analize antropologice: sinteza datelor obţinute 
Câmpina, anthropological analyses: summary of results 
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CATALOG MORMINTE 
 

• Mormântul 1 
Inventarul oaselor: 
- femur stânga ce păstrează capul şi colul femural; trohanterul mare este rupt, iar treimea 

distală lipseşte; diafiza femurului dreapta ruptă sub trohanterul mare iar distal la jumătate; două 
fragmente din diafiza tibiei stânga; un fragment din diafiza unui peroneu; trei tarsiene. 

- oasele sunt de la un individ adult de sex feminin. 
 
• Mormântul 2 
Inventarul oaselor: 
- schelet cu stare de conservare bună şi bine reprezentat; 
- craniul este fragmentar, dar se pot identifica resturi ce provin din toate sectoarele; 

lipsuri sunt la bazi-occipital, la sfenoid şi la partea dreaptă a maxilei; din dentiţie lipsesc patru 
dinţi; mandibula este completă, cu excepţia unor mici lipsuri pe condilul drept; 

- centura scapulară este prezentă fragmentar, dar se păstrează cavităţile glenoide şi 
clavicula dreaptă este întreagă, cu mici lipsuri la epifiza laterală; 

- dintre oasele membrelor superioare, humerusurile au doar mici fragmentări ale 
epifizelor proximale, iar la cubitusul şi radiusul drept lipsesc epifizele distale; 

- sunt prezente fragmentar toate vertebrele cervicale, zece toracale şi toate 
vertebrele lombare (lipsesc transformările artrozice); se păstrează cea mai mare parte a 
coastelor de pe ambele părţi; manubriul este întreg şi fragmentar corpul sternal; 

- la coxale, aripile iliace sunt fragmentare şi doar pubisul drept este prezent separat; 
sacrumul păstrează primele două vertebre sacrale; 

- femurele sunt întregibile, la tibii lipsind doar epifiza distală de la cea stângă, iar 
de la peronee se păstrează diafizele şi epifiza proximală de la dreptul; 

- sunt prezente foarte puţine oase de la mâini şi talusurile, calcaneele şi câteva 
metatarsiene de la picioare. 

Determinarea sexului: masculin (incizură sciatică îngustă, caractere craniene tipice, 
robust cu inserţii musculare semnificative). 

Estimarea vârstei: 25-35 de ani după uzura dentară, evoluţia suprafeţei auriculare 
(fazele 2-3) şi după gradul de închidere al suturilor craniene. 

Statură: 167,42 cm, după lungimea maximă a femurului. 
Patologie: în partea anterioară a corpurilor de la vertebre 2 şi 3 lombare, pe 

porţiunea superioară a acestora, se observă două adâncituri de forme aproximativ ovale, cu 
aspect poros şi suprafaţă neregulată (osteoartroză/hernie de disc). Pe ambele temporale, 
deasupra meatului auditiv, se observă o porozitate concentrată, posibil urma unei infecţii 
(PL. 101/1). 
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• Mormântul 3 
Schelet A (resturi izolate): 
- fragment de parietal dreapta cu o porţiune din sutura sagitală, lambdoidală şi 

unghiul occipital; un alt fragment de parietal; simfiza pubică dreapta; un fragment de 
coastă; fragment din aripa coxală; fragment din fosa acetabulară şi unul din tuberozitatea 
tibială dreapta; 

- oasele provin de la un individ de sex masculin şi cu o vârstă la deces de cca. 40 de 
ani (conform cu caracterele simfizei pubice). 

Schelet B (resturi izolate): 
- un fragment din epifiza unui femur stânga, cu capul şi colul femural rupte recent; 
- provine de la un individ adult de sex incert. 
Schelet C (mormânt principal, descoperit în urnă): 
- oseminte incinerate, cu dimensiuni de 10-80 mm; acestea sunt puternic deformate 

de foc, iar culoarea lor indică o temperatură de ardere de 900-1100oC (P. L. Walker, K. P. 
Miller 2005, fig. 4), indicând gradul de combustie V (J. Wahl 2008, tab. 9.1, p. 150). 

Inventar oase: 
- din craniu s-au identificat 147 de fragmente; din acestea se pot recunoaşte: piramida 

petroasă dreapta şi cea stânga în două fragmente; fragment de zigomatic dreapta cu procesul 
frontal şi foramenul zigomaxilofacial; fragment frontal cu marginea supra-orbitală dreapta şi 
procesul zigomatic; de la ambele temporale fragmente cu fosa mandibulară; fragment de 
occipital cu condilul stânga şi foramenul condilar; fragment de occipital cu sulcusul 
transvers; fragment occipital cu marginea foramenului magnum; fragment de palat; fragment 
de maxilar dreapta cu alveolele de la incisiv 1 la molar 1 şi caninul păstrat, dar fără coroană; 
fragment din alveola stânga din zona molarului 2, dar care păstrează o rădăcină. Din 
mandibulă s-au păstrat 9 fragmente: ambii condili mandibulari (ce păstrează şi colul), ambele 
procese coronoide, fosa maseterică stânga, patru fragmente de corp din care două cu 
alveolele păstrate (stânga de la Pm3 la M3 şi dreapta de la I1 la M2 cu caninul fără coroană). 
Pe condilul mandibular dreapta şi pe unele fragmente craniene există pete de culoare verde, 
posibil de la o piesă de bronz, ce a ars odată cu corpul decedatului; 

- din osul hioid s-a păstrat aripa stângă; 
- coloana vertebrală păstrată prin 70 de fragmente; s-au putut identifica: trei corpuri 

de vertebre cervicale, 11 de toracale şi patru de lombare; dintele axisului, procese spinoase, 
faţete articulare superioare şi inferioare, procese transversale; 

- din coaste există 74 de fragmente, identificându-se coasta 1 stânga dar care nu 
păstrează capătul sternal; 

- coxalele sunt reprezentate prin 25 de fragmente, identificându-se suprafaţa articulară 
stânga, un fragment din aripa iliacă, un altul din marginea fosei acetabulare, unul din ramul 
ischio-pubic şi altul din fosa acetabulară dreapta. Sacrumul se păstrează prin şase fragmente 
greu de localizat corect; 

- din epifize s-au identificat 57 de fragmente: condili femurali, cap humeral, col 
femural, cap femural, trohleea humerusului, procesul olecran. Diafizele sunt reprezentate de 
222 de fragmente: o diafiză de humerus completă pe cca. 10 cm lungime, linia oblică şi 
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creasta interosoasă de la radius şi cubitus; linia aspră şi spirală de la femur; creasta anterioară 
şi suprafaţa medială de pe tibie; cresta interioară de pe fibulă; 

- oase de la mână şi picior: talus dreapta fără suprafeţele sub-talare articulare; fragment 
calcaneu dreapta cu procesul medial; un fragment de cuboid şi unul de navicular, fragmente de 
diafize de la falangele mediale şi proximale; falanga distală stânga 2 şi 3. 

Determinarea sexului s-a făcut pe baza unor dimensiuni ale anumitor fragmente 
păstrate: 

- epistrofeu (dinte axis): dimensiunea 9, EF = 7,83 mm; dimensiunea 10, GH = 
10,21 mm; dimensiunea 11, IJ = 9,63 mm; talus, dimensiunea 45, EF = 21,89 mm; 
omoplat, dimensiunea 12 = 32,12 mm; cele trei valori de mai sus indică sexul feminin (G. 
N. van Vark 1996, tab. 1, p. 312 şi tab. 2, p. 314). 

- dimensiunea 1a (grosimea calotei craniene) = 3,72 mm; dimensiunea 1b 
(grosimea occipitalului) = 9,65 mm; dimensiunea 2 (grosimea diafizei femurului) = 4,03 
mm; dimensiunea 3c (grosimea diafizei humerusului) = 3,42 mm; dimensiunea 4 (grosimea 
diafizei radiusului) = 1,76 mm; Cele cinci valori indică tot sexul feminin (J. Wahl 1996, 
tab. 1, p. 347; tab. 2, p. 350; tab. 3, p. 352; tab. 4, p. 354; tab. 5, pag. 356). 

Estimarea vârstei la deces, pe baza gradului de închidere a suturilor craniene (F. W. 
Rösing 1977, Abb. 1, p. 60) şi a evoluţiei suprafeţei auriculare a coxalului (T. D. White, P. 
A. Folkens 2005, fig. 19.9, p. 382, faza 4), indică intervalul 35-40 de ani. 

Patologie: pe o vertebră lombară, s-au identificat osteofite. 
 
• Mormântul 4 
Inventarul oaselor: 
- schelet cu stare de conservare şi reprezentare bună; 
- calota craniană a fost restaurată în cea mai mare parte, dar cu lipsuri în porţiunile 

posterioare ale parietalelor şi pe occipital; maxila păstrează procesele alveolare şi o parte a 
corpului, iar mandibula este ruptă la nivelul gonionului stâng; temporalele şi fragmentele 
de sfenoid sunt păstrate separat; 

- claviculele şi omoplaţii au extremităţile distruse din vechime; 
- humerusurile sunt întregi, cu excepţia capetelor; radiusurile sunt complete, iar la 

cubitusuri lipsesc epifizele distale; 
- sunt prezente patru vertebre cervicale, corpuri şi arcuri de la cel puţin opt vertebre 

toracale şi patru vertebre lombare; 
- coxalele au mici lipsuri ale extremităţilor şi pubisul stâng lipseşte; din sacrum se 

păstrează doar prima vertebră; 
- femurele şi tibia stângă sunt întregi, iar la cea dreaptă, epifiza distală este 

fragmentată; peroneul drept are prezentă diafiza, iar cel stâng are doar aşchii nerestaurabile 
din aceasta; rotula stângă este prezentă; 

- oasele de la mâini şi picioare sunt prezente în mare parte. 
Determinarea sexului: feminin, după caracterele craniene şi cele ale coxalelor; 

prezenţa sulcusului preauricular indică cel puţin o naştere. 
Estimarea vârstei: 20-23 de ani, după molarul 3 abia erupt şi fără uzură, cresta iliacă în 

curs de sudare şi evoluţia simfizei pubice. 
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Statură: 153,89 cm după lungimea maximă a femurului stâng. 
Patologie: molarii maxilari şi mandibulari, dar şi incisivii mandibulari prezintă 

depuneri de tartru. Molarul 2 decidual mandibular stânga (cu uzură puternică) este prezent 
în alveolă, dar premolarul 2 permanent nu este erupt. 

 
• Mormântul 5 
Inventarul oaselor: 
- scheletul este bine conservat şi reprezentat; 
- craniul a fost restaurat în proporţie semnificativă, lipsind cea mai mare parte din 

partea stângă a calotei; din maxilă se păstrează o mică porţiune din osul alveolar, iar 
mandibulei îi lipseşte ramul vertical stâng; 

- oasele centurii scapulare sunt prezente fragmentar şi la clavicule doar epifizele 
centrale fiind păstrate; 

- oasele membrelor superioare sunt fragmentate, nici unul neputând fi întregit, deşi 
fragmentar se păstrează epifizele şi diafizele; 

- sunt prezente cea mai mare parte a corpurilor costale de pe ambele părţi; 
- se identifică şase vertebre cervicale, opt toracale şi patru lombare; 
- coxalelor le lipsesc cea mai mare parte a aripilor iliace şi pubisurile, iar sacrumul 

este fragmentat la nivelul vertebrelor 4 şi 5, dar şi a aripii de pe partea stângă; 
- femurele păstrează diafizele şi separat epifizele, doar capul femural drept fiind 

întreg; de la tibii se păstrează treimea medială a diafizei de pe stânga şi diafiza dreaptă cu 
epifizele fragmentate în cea mai mare parte; rotula stângă e prezentă, dar are lipsuri; 

- de la oasele mâinilor sunt prezente mai multe metacarpiene şi falange; de la picioare 
se păstrează talusul stâng. 

Determinarea sexului: feminin, după caracterele craniene şi cele ale coxalelor. 
Estimarea vârstei: 30-40 ani, după suprafaţa auriculară şi gradul de închidere al 

suturilor craniene. 
Patologie: molarul 1 mandibular stânga prezintă o carie de dimensiuni mici pe 

suprafaţa interproximală, resorbţia medie a osului alveolar. Pe occipital, la cca. 24,23 
mm în diagonală de foramen magnum, se observă un orificiu oval (5,37x3,64 mm), ce ar 
fi putut fi cauzat de un proiectil, deoarece pe interior lipsesc mici fragmente din suprafaţa 
osului; urma nu este vindecată (PL. 101/2-3). 

Pe parietale se identifică foramene parietale. Mastoida dreaptă este pigmentată cu 
verde de la un obiect de metal. 

 
• Mormântul 6 
Oseminte incinerate, cu dimensiuni de 15-65 mm; acestea sunt deformate de foc, 

iar culoare lor indică o temperatură de ardere de 800-1000oC (P. L. Walker, K. P. Miller 
2005, fig. 4) – gradul de combustie V (J. Wahl 2008, tab. 9.1, p. 150). 

Inventarul oaselor: 
- craniul este reprezentat de 79 de fragmente, majoritatea fiind din oasele calotei. 

Se pot recunoaşte nouă fragmente de sfenoid, şase de occipital, două de zigomatic, două 
margini orbitale de la frontal; un proces zigomatic de pe temporalul dreapta. Mandibula cu 
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17 fragmente identificate, din care se poate recunoaşte: condilul mandibular dreapta, colul 
condilar stânga, zona fosei maseterice, un fragment de corp cu alveola de la canin la 
molarul 2, cu fosa submandibulară (porţiunea anterioară); pe partea dreaptă sunt prezente 
alveolele dinţilor de la incisiv 2 la premolarul 3. S-a păstrat şi un dinte, posibil premolar, 
ce e crăpat, fără coroană şi rădăcină; 

- coloana vertebrală: şase fragmente de corpuri (patru de la toracale şi două de la 
lombare), cinci fragmente de faţete articulare, două de procese transverse şi unul de proces 
spinos. S-au identificat 23 fragmente de corpuri costale; un fragmente de omoplat posibil 
din zona fosei supraspinale; 

- din coxale sunt 15 fragmente (ilium şi ramul ischio-pubic stânga). Sacrum: trei 
fragmente de vertebre, unul fiind de la S 2 şi celelalte două de la S 4, respectiv S 5; 

- de la oasele lungi 32 fragmente de epifize (condili femurali, trohleea de la 
humerus, platou tibial, procesul olecran de la cubitus) şi 173 fragmente de diafize; 

- oase de la mână: falanga proximală 1 dreapta, fără epifiza proximală; falanga 
intermediară 2 dreapta; falanga proximală 5 stânga; două falange intermediare, 3 sau 4, 
fără epifizele proximale; opt fragmente de falange cu rupturi, dificil de atribuit; falangele 
distale 3, 4 şi 5 dreapta. Oase de la picior: talus stânga (doar cu suprafaţa articulară); 
fragment cuneiform; fragment diafiză, proximal, metatarsian 5 dreapta; fragment de epifiză 
cu metafiză de la un metatarsian. 

Sex determinat în baza măsurătorilor: dimensiunea 1a (grosimea calotei craniene) 
= 3,80 mm; dimensiunea 2 (grosimea diafizei femurului) = 3,60 mm; dimensiunea 4 
(grosimea diafizei radiusului) = 2,35 mm; dimensiunea 45, EF = 27,12 mm. Valorile de 
mai sus indică un individ de sex feminin (J. Wahl 1996, tab. 1, p. 347; tab. 3, p. 352; p. 
354; tab. 5, pag. 356; G. N. van Vark 1996, tab. 1, p. 312 şi tab. 2, p. 314). 

Vârstă estimată: 30-40 de ani (gradul de închidere al suturilor craniene). 
 
• Mormântul 7 
Inventarul oaselor: 
- din craniu se păstrează cea mai mare parte a calotei; frontalul este reprezentat de zona 

supraorbitală şi porţiuni de bosele frontale; ambele parietale prezente, dar cu rupturi şi erodări 
ale suprafeţei osului din vechime; occipitalul este aproape complet, dar cu rupturi în zona 
bazilară; temporalul dreapta are lipsă jumătate de squamă, iar cel stânga este trei fragmente 
(mastoidă, piramida petroasă, articulaţia temporo-mandibulară); din maxilele se păstrează 
arcadele dentare; oasele zigomatice sunt fragmentare; dentiţie: poziţii de dinţi permanenţi = 25; 
dinţi permanenţi păstraţi = 27; dinţi permanenţi pierduţi în timpul vieţii = 0; dinţi permanenţi 
cariaţi = 0; abcese = 0; dinţii de pe maxilari prezintă o uzură puternică; 

- sunt prezente 18 vertebre în diferite stadii de conservare (complete, cu arcurile 
vertebrale rupte şi corpurile deteriorate); cca. 26 fragmente de corpuri costale; 

- clavicula dreapta cu capătul sternal rupt şi cel acromial erodat; cea stânga are 
ambele extremităţi rupte; din omoplaţi se păstrează cavităţile glenoide, fragmente de 
acromion şi de procese coracoide; 

- membrele superioare sunt păstrate, mai ales la nivel de diafize, cu epifizele 
erodate sau rupte din vechime; 
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- din centura pelvină, doar coxalul stânga se păstrează mai bine, dar cu rupturi ale 
aripii şi ale simfizei pubice; cel dreapta ca şi sacrumul sunt fragmentare; 

- femurul drept are rupt trohanterul mare şi mic, iar distal îi lipseşte epifiza; cel 
stâng este şi mai slab conservat, fragmentele de diafiză neputându-se conexa cu epifizele, 
care oricum sunt fragmentate; 

- rotulele sunt prezente şi complete; 
- tibiile şi peroneele sunt prezente prin diafize şi fragmente de epifize; 
- din oasele mâinilor se identifică unele fragmente de falange, iar din cele ale 

picioarelor, ambele talusuri şi calcanee. 
Determinarea sexului: marea incizură sciatică este largă şi prezintă urme de naştere; 

la craniu creasta nucală e ştearsă, procesele mastoide sunt robuste, dar reduse ca 
dimensiuni; pe baza acestor elemente sexul acestui individ este feminin. 

Estimarea vârstei: suprafaţa auriculară indică o vârstă la deces de 40-50 de ani. 
 
• Mormântul 8 
Oseminte incinerate, arse la o temperatură de cca. 800o C, cu dimensiuni cuprinse 

între 5-62 mm şi cu o greutate de 400 grame. 
Inventarul oaselor: 
- din craniu s-au putut selecta 87 de fragmente recognoscibile; cele din calotă sunt mai 

numeroase şi cuprind părţi din frontal, parietale şi occipital; de la temporale sunt prezente 
ambele regiuni squamoase; de asemenea s-a păstrat şi piramida petroasă stânga ori fragmente 
din zona temporo-mandibulară; un fragment din zigomaticul dreapta; două fragmente de maxilă 
cu alveolele dinţilor; un fragment din corpul mandibulei cu regiunea inferioară; dentiţia este 
reprezentată de nouă fragmente (o coroană de molar, patru molari, un canin, un premolar şi 
două fragmente de rădăcini); 

- opt fragmente de procese articulare de la vertebre; 11 fragmente de coase; 
- un fragment din corpul claviculei stânga şi unul de la omoplat; 
- 53 de fragmente de epifize, din care se poate recunoaşte un cap humeral, un 

platou tibial, unul de cap femural şi o epifiză proximală de la cubitusul dreapta; 
- 96 de fragmente de diafize de la oasele lungi; 
- cinci fragmente de la coxale, cel mai uşor identificat fiind unul de la fosa 

acetabulară; 
- oasele mâinilor: un scafoid dreapta, trei falange intermediare, o epifiză proximală de la 

o falangă proximală, o epifiză distală de falangă; oasele picioarelor: o epifiză distală de la un 
metatarsian, o falangă proximală. 

Determinarea sexului: dimensiunea 1a (grosimea calotei) = 3,12 mm; dimensiunea 
3c (grosimea diafizei humerusului) = 2,63 mm; aceste valori indică sexul feminin. 

Estimarea vârstei: suturile deschise şi coroana de molar neuzată, ca de altfel şi 
epifizele fără transformări artrozice indică o vârstă la deces de 25-35 de ani. 

 
• Mormântul 9 
Inventarul oaselor: 
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- din craniu s-au identificat 11 dinţi: cinci molari, cinci premolari şi un canin; toţi 
fiind reprezentaţi la nivel de coroană; 

- centura scapulară este reprezentată prin omoplatul stânga ce păstrează cavitatea 
glenoidă şi procesul acromial rupt, două fragmente de claviculă şi o margine axilară de omoplat; 

- 11 fragmente de coaste; 12 fragmente de vertebre (una aproape întreagă, fragmente de 
corpuri şi arcuri vertebrale); 

- din coxale – doar trei fragmente dificil de atribuit şi un fragment de sacrum; 
- porţiuni de diafize de la humerusuri; un fragment de diafiză tibială; cca. 30 de 

fragmente de diafize cu rupturi recente. 
Determinarea sexului: indeterminabil. 
Estimarea vârstei: gradul de erupţie al dinţilor şi cavitatea glenoidă cu aspect 

juvenil indică o vârstă de 14-16 ani. 
S-au identificat şi două oase de animale. 
 
• Mormântul 10 
Inventarul oaselor: 
- din craniu s-au păstrat numai 19 fragmente de calotă şi cinci dinţi; se pot 

recunoaşte porţiuni de frontal cu sutura coronală sau de parietale cu sutura sagitală; la 
acestea se adaugă o porţiune de occipital cu protuberanţa occipitală; dinţi: doi molari, doi 
premolari şi un canin; 

- pentru centura scapulară există şase fragmente din care unul de claviculă cu partea 
acromială (dar şi acesta rupt), restul fiind de la omoplaţi, cum ar fi cavitatea glenoidă ruptă 
pe jumătate de la omoplatul stânga; 

- coastele sunt prezente prin 19 fragmente de corpuri; vertebrele sunt reprezentate 
de 13 fragmente, din care şapte sunt corpuri şi restul fragmente de arcuri; 

- centura pelvină prezintă două fragmente de sacrum (vertebrele 1 şi 2, prima 
păstrând şi aripa stânga), coxalul stânga (dar fără ischium şi pubis), iar cel din dreapta doar 
un fragment cu suprafaţa auriculară şi marea incizură sciatică; 

- din oasele membrelor doar femurele sunt mai întregi, ambele însă cu lipsuri în 
treimea distală şi pe epifizele proximale; de la tibii există două porţiuni de diafize; restul 
oaselor sunt reprezentate doar la nivel de fragmente de diafize. 

Determinarea sexului: marea incizură sciatică de pe coxalul stânga este deschisă şi 
prezintă urme de naştere; osemintele provin de la un individ de sex feminin. 

Estimarea vârstei: lipsa uzurii dentare, dar şi evoluţia sinostozei vertebrelor sacrale 
indică o vârstă de 25-30 de ani. 

 
• Mormântul 11 
Oseminte incinerate, arse la o temperatură de peste 800o C, cu dimensiuni cuprinse 

între 7-93 mm şi cu o greutate de 1700 grame. 
Inventarul oaselor: 
- craniul este reprezentat prin circa 90 de fragmente; se pot recunoaşte: un fragment 

din occipital cu linia nucală inferioară, unul de frontal ce păstrează părţi din sinusurile 
frontal, numeroase fragmente de parietale cu sutura sagitală, porţiuni din squamele parietale, 
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fragment de temporal dreapta cu fosa mandibulară, porţiuni din marginile orbitale, două 
fragmente de maxilă, ambii condili mandibulari, fragmente de la unghiul mandibular, 
porţiuni din corpul mandibular ce păstrează alveolele dentare; 

- şapte corpuri vertebrale (patru toracale, trei lombare), arcul vertebral de la atlas, la 
care se adaugă alte 15 fragmente de corpuri şi arcuri vertebrale; 20 fragmente de corpuri 
costale; un fragment de claviculă şi alte trei de omoplat; 

- cca. 150 de fragmente de diafize ale oaselor lungi; cca. 30 de fragmente de 
diafize; 

- cca. 20 de fragmente de coxale (din care unul de fosă acetabulară, un altul de la 
suprafaţa auriculară) şi sacrum; 

- cca. 18 fragmente de la oasele mâinilor şi ale picioarelor (diafize de metacarpiene 
şi metatarsiene, falange). 

Determinarea sexului: linia nucală inferioară este puternic reliefată, vertebrele lombare 
sunt de masive, iar grosimea diafizelor este mare; toate acestea indică un individ de sex 
masculin. 

Estimarea vârstei: suturile închise şi suprafaţa auriculară indică un individ matur, 
de 45-50 de ani. 

Patologie: crabra cranii pe fragmente de parietal; fragmentul de corp vertebral 5 
lombar prezintă exostoze articulare. 

 
• Mormântul 12 
Inventarul oaselor: 
- craniul se păstrează fragmentar; se pot recunoaşte: două fragmente din frontal, 

zona glabelară şi orbita stânga; zigomaticul stânga; piramida petroasă dreapta; un fragment 
de sfenoid şi un altul de temporal (cu fosa mandibulară) stânga; alte fragmente de calotă; 
trei fragmente de maxilă şi mandibula, dar fără unghiurile mandibulare, procesele 
coronoide şi condili; 

- dentiţie: poziţii de dinţi permanenţi = 22; dinţi permanenţi păstraţi = 29; dinţi 
permanenţi pierduţi în timpul vieţii = 0; dinţi permanenţi cariaţi = 0; abcese = 0; 

- claviculă stânga fără capete; trei fragmente de omoplaţi; 
- fragmente de diafize de la humerusuri, oasele antebraţului, femure, tibii şi 

peronee. 
Determinarea sexului: zona glabelară este pronunţată şi marginea orbitală groasă, ceea 

ce indică un individ de sex masculin. 
Estimarea vârstei: uzura dentară indică un individ de aproximativ 25-30 de ani. 
Patologie: cribra orbitalia pe tavanul orbitei stângi; hyperostosa porotica pe 

fragmente de parietale. 
Ca observaţii tafonomic,e trebuie notate o serie de urme dificil de explicat. Pe lângă 

transformările patologice observate pe calota craniană, aceasta mai prezintă şi erodări ale 
suprafeţei, posibil din cauza condiţiilor din sol. Pe clavicula stânga şi pe fragmentele de 
diafize de la femure, humerusuri, cubitusuri, radiusuri şi tibii se observă posibile urme de 
tăiere sau lovire. Din păcate, starea de conservare a osemintelor nu permite o explicaţie 
plauzibilă a acestora. 
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• Mormântul 13 
Inventarul oaselor: 
- craniul este păstrat fragmentar, dar se pot identifica următoarele fragmente: 

ambele temporale, porţiunea glabelară, părţi din frontal, parietale şi occipital; maxila se 
păstrează în patru fragmente, iar mandibula este completă; se observă unele fragmente de 
sfenoid; dentiţie: poziţii de dinţi permanenţi = 30; dinţi permanenţi păstraţi = 30; dinţi 
permanenţi pierduţi în timpul vieţii = 0; dinţi permanenţi cariaţi = 0; abcese = 0; 

- din cutia toracică s-au păstrat 14 vertebre (cele lombare fiind întregi) şi fragmente 
din corpuri de coaste; claviculele şi omoplaţii fragmentari; 

- humerusurile sunt complete, dar prezintă unele spărturi, ca de altfel şi oasele 
antebraţelor; 

- femurele sunt întregi, dar au unele lipsuri în zonele proximale; tibia stângă este 
completă, dar cea dreapta fragmentară; 

- oase de la mâini şi picioare păstrate în mare parte. 
Determinarea sexului: marea incizură sciatică este îngustă şi glabela pronunţată, 

ceea ce indică un individ de sex masculin. 
Estimarea vârstei: suprafaţa auriculară şi uzura dentară arată o vârstă la deces de 

35-40 de ani. 
Statură: statura de 165,72 cm a fost calculată (după Pearson) pe baza lungimii 

maxime a femurului stânga (45,6 cm). 
Patologie: pe femure, dar mai pronunţat pe tibii, se observă urme de osteoperiostită. 
 
• Mormântul 14 
Oseminte incinerate, arse la o temperatură de peste 800o C, cu dimensiuni cuprinse 

între 8-54 mm şi cu o greutate de 700 grame. 
Inventarul oaselor: 
- din craniu s-au identificat 28 de fragmente, printre care: porţiunea glabelară cu 

sinusurile frontale şi o mică arie din orbită, procesul maxilar stânga, procesul mastoid 
stânga, procesul coronoid stânga, colul şi condilul mandibular dreapta, un fragment din 
maxila dreapta cu alveolele ultimilor doi molari; 

- oasele lungi sunt reprezentate prin numeroase fragmente de diafize (peste 150) şi 
prin 30 de fragmente de epifize; 

- o porţiune de diafiză, posibil de la radius şi cubitus; un fragment de coastă; un 
fragment de diafiză dificil de localizat. 

Determinarea sexului: dimensiunea 1a (grosimea calotei) = 4,67 mm; dimensiunea 
2 (grosimea diafizei femurului = 7,09 mm); acestea indică un individ de sex masculin. 

Estimarea vârstei: suturile încă deschise indică vârstă la deces de 30-40 de ani. 
 
• Mormântul 15 
- distrus de o groapă medievală; 
- recuperate câteva oase fragmentare, ce par să fi aparţinut unui adult, pierdute ulterior. 
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• Mormântul 16 
- distrus de o groapă recentă; 
- câteva fragmente de calotă craniană, alte mici aşchii; 
- copil; sex şi vârstă indeterminabile. 
 
• Mormântul 17 
Inventarul oaselor: 
- schelet cu stare de conservare şi reprezentare slabă; se identifică porţiunea 

frontalului cu glabela, o parte din orbita stângă, alte 12 fragmente craniene dificil de 
atribuit; mai pot fi identificate diafizele ambelor femure (dreptul păstrând şi metafiza 
proximală), un fragment de la diafiza tibiei drepte din zona foramenului nutritiv, un 
fragment de arc vertebral şi mai multe aşchii nerestaurabile de la oasele lungi. 

Determinarea sexului: indeterminabil. 
Estimarea vârstei: cca. un an (hemifrontalele sunt sudate). 
 
• Mormântul 18 
Inventarul oaselor: 
- schelet mediocru conservat şi slab reprezentat; 
- craniul este puternic fragmentat, toate părţile componente fiind mai mult sau mai 

puţin reprezentate; 
- de la oasele membrelor superioare sunt prezente toate diafizele, iar unele epifize 

(nesudate) sunt păstrate separat; 
- din coloana vertebrală pot fi identificate atlasul, axisul şi trei fragmente de corpuri 

vertebrale; din coaste sunt păstrate fragmente de corpuri; 
- ambele iliumuri sunt fragmentare, femurul drept având lipsă treimea distală; din 

cel stâng se păstrează metafiza proximală şi fragmente de diafiză; 
- din tibia stângă este prezentă porţiunea medială a diafizei, cât şi un fragment din 

diafiza unui peroneu. 
Determinarea sexului: feminin, după funcţiile discriminante aplicate pe dinţii 

deciduali şi permanenţi. 
Estimarea vârstei: 4-5 ani după gradul de erupţie al dinţilor. 
 
• Mormântul 19 
Inventarul oaselor: 
- stare slabă de conservare, dar relativ bine reprezentat; 
- din craniu au fost restaurate fragmente din frontal, parietale şi occipital; mai sunt 

prezente temporalele, sfenoidul şi un fragment de mandibulă (porţiunea anterioară); dentiţia 
este mixtă; 

- omoplatul şi clavicula dreaptă sunt păstrate fragmentar; 
- sunt identificate şapte corpuri vertebrale (trei cervicale şi patru toracale) şi alte 

fragmente de arcuri; 
- fragmentar sunt păstrate diafizele de la humerusul stâng, ale radiusurilor şi un 

fragment de la un cubitus; 
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- 15 fragmente de corpuri costale; 
- din bazin se observă ambele iliumuri foarte fragmentate; 
- femurul drept are lipsuri la nivelul epifizei distale, iar cel stâng, puternic 

fragmentat, nu a putut fi restaurat; diafiza distală a tibiei stângi şi o diafiză de peroneu; 
alături de acestea se mai identifică numeroase aşchii ce nu au putut fi atribuite. 

Determinarea sexului: posibil masculin, pe baza funcţiilor discriminante aplicate pe 
dentiţie. 

Estimarea vârstei: 8±1 ani pe baza erupţiei dentare. 
Patologie: cribra orbitalia pe tavanul orbitei stângi. 
 
• Mormântul 20 
Inventarul oaselor: 
- stare slabă de conservare şi mediocru reprezentat; 
- din craniu s-au putut restaura partea dreaptă a frontalului, porţiunea medială a 

parietalelor şi occipitalul; temporalele sunt fragmentate, la fel şi porţiunea anterioară a 
maxilei şi corpul mandibular drept; pe mastoida stânga se observă urme de pigment verde 
de la un obiect de metal; 

- din centura scapulară se păstrează diafiza claviculei stângi, un fragment din 
omoplatul drept; corpuri costale fragmentare; două fragmente de corpuri vertebrale şi trei 
de arcuri; 

- de la oasele membrelor superioare se păstrează doar diafiza humerusului drept şi 
parţial epifiza distală; 

- coxalul drept este mai bine reprezentat având lipsă pubisul, iar din cel stâng fiind 
păstrate fragmente din fosa acetabulară; de la sacrum sunt prezente câteva fragmente de 
vertebre; 

- de la membrele inferioare a fost întregit femurul drept, iar cel stâng are treimea 
proximală; tibiile sunt reprezentate de diafize şi parţial de epifiza proximală dreaptă; rotula 
dreaptă are marginile erodate; fragmentar, se păstrează şi calcaneul drept. 

Determinarea sexului: feminin, după caracterele craniene şi cele ale coxalelor, 
prezenţa sulcusului preauricular indicând cel puţin o naştere. 

Estimarea vârstei: 30-40 de ani după gradul de închidere al suturilor şi evoluţia 
suprafeţei auriculare. 

Statură: 154,86 cm după lungimea maximă a femurului drept. 
Patologie: osteoartroză la cavităţile acetabulare; pe parietalul stâng, aproximativ 

medial lângă sutura sagitală, se observă o lovitură vindecată (18x16,21 mm); pe cel drept 
(19,25x11,71 mm) în partea posterioară lângă sutura lambdoidă; ambele au formă ovală şi 
marginile şi suprafeţele netede (PL. 101/4). Molarii mandibulari de pe partea stângă prezintă 
o uzură accentuată, iar pe partea opusă aceştia sunt pierduţi înainte de deces. Abcese: unul 
este localizat la rădăcina caninului maxilar drept. 

 
• Mormântul 21 
Oseminte incinerate, arse la o temperatură de aproximativ 800-900o C, într-un 

mediu cu oxigen, cu o culoare alb-bej murdar, cu dimensiuni cuprinse între 5-70 mm şi o 
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greutate de 600 g. Unele fragmente de calotă şi diafize de oase lungi, au nuanţe de alb-
albăstrui, chiar negru în unele cazuri (ceea ce indică o temperatură de ardere de 300-600o 
C). Piramida pietroasă dreaptă şi un fragment dreptunghiular din femurul stâng, localizabil 
în zona trohanterului mic, prezintă o culoare negru închis, ceea ce indică o expunere redusă 
la foc, astfel încât putem specula o eventuală dispunere în poziţie chircită pe partea dreaptă 
a scheletului pe rugul funerar. 

Inventarul oaselor: 
- din craniu avem cca. 70 de fragmente provenind atât de la calotă cât şi de la 

aparatul dento-maxilar; piramida pietroasă dreaptă, ambele margini orbitale, procesul 
frontal stâng al zigomaticului, fragmente din frontal parietale şi occipital (unele cu suturi), 
condilul mandibular stâng, un fragment din corpul mandibular stâng şi sulcusul extramolar, 
porţiune din mandibulă cu spinele mentale. Toate fragmentele de mandibulă identificate 
păstrează şi alveolele dentare. Au fost identificate şi 28 de fragmente de dinţi, majoritatea 
rădăcini, provenind de la canini, premolari şi molari. 

- 20 de fragmente provin de la corpuri şi arcurile vertebrale; 
- 36 de fragmente provin de la corpurile coastelor; 
- cel puţin 120 de fragmente provin de la diafizele oaselor lungi, fiind identificate 

diafize de radius, cubitus şi femur; 
- din epifize avem păstrate cca. 50 de fragmente, din care pot fi identificate patru 

fragmente de olecranon, epifiza proximală a unui radius, fragmente de condili femurali, 
platou tibial; 

- sunt prezente şi 12 fragmente de bazin, dintre care pot fi identificate două 
fragmente de aripă iliacă; 

- oaselor mâinilor şi picioarelor le pot fi atribuite 19 fragmente, în principal diafize 
şi falange. 

Determinarea sexului: dimensiunea 1a (grosimea calotei) = 5,62 mm; dimensiunea 
4 (grosimea diafizei radiusului) = 3,14 mm; dimensiunea 2 (grosimea diafizei femurului = 
6,20 mm; acestea indică un individ de sex masculin. 

Estimarea vârstei: vârsta este adultus, probabil peste 30 de ani; dentiţia permanentă, 
olecranon-ul sudat şi prezenţa unor exostoze pe marginile corpurilor vertebrale sunt indicii în 
acest sens. 

Patologie: pe şapte fragmente din tabla osoasă externă a parietalelor, se poate 
observa o porozitate concentrată tipică pentru cribra cranii; un fragment dintr-o margine 
vertebrală prezintă exostoze de dimensiuni mici, urme ale unei osteoartroze. 

 
• Mormântul 22 
Inventarul oaselor: 
- schelet cu stare de conservare şi reprezentare slabă; 
- craniul este puternic fragmentat, fiind prezente două fragmente de parietale, unul de 

occipital, ambele piramide petroase şi o porţiune din orbita stângă, cât şi alte numeroase 
fragmente ce nu pot fi atribuite; mandibula este ruptă la nivelul condililor şi în partea lateral-
dreapta, fiind păstrată însă cea mai mare parte a dentiţiei deciduale atât de pe mandibulă cât şi 
de pe maxilar; 
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- se mai identifică un fragment dintr-o scapulă, câteva arcuri vertebrale şi 
fragmente de coaste, diafiza femurului drept şi o partea din cea a celui stâng; la acestea se 
adaugă numeroase aşchii ce provin de la oasele lungi. 

Determinarea sexului: indeterminabil. 
Estimarea vârstei: 3±1 ani, după gradul de erupţie al dinţilor. 
 
• Mormântul 23 
Inventarul oaselor: 
- schelet cu stare de conservare şi reprezentare bună; 
- craniul este puternic fragmentat, deşi se păstrează părţi din toate segmentele; 

mandibula este întreagă ca şi porţiunea alveolară a maxilei drepte şi parţial a celei stângi; 
- centura scapulară este păstrată fragmentar pe ambele părţi; 
- humerusul drept este întreg şi celui stâng îi lipseşte epifiza distală; cubitusurile 

sunt lipsite de epifizele distale; radiusul drept are epifiza distală erodată, iar stângul este 
complet; 

- din coloana vertebrală se identifică patru vertebre cervicale, cele toracale păstrate 
fragmentar şi trei lombare; la acestea se adaugă numeroase arcuri vertebrale; cea mai mare 
parte a coastelor de pe ambele părţi sunt reprezentate de corpuri costale; 

- iliumurile sunt prezente cu extremităţile rupte din vechime, ca de altfel şi 
ischiumurile şi două fragmente de pubisuri; 

- femurul dreapta este întreg, dar cu lipsuri pe condili şi trohanterul mare, iar la cel 
stâng lipseşte treimea distală deşi epifiza este prezentă; rotulele sunt prezente, dar au unele 
rupturi; tibia dreapta are epifiza proximală fragmentată şi la cea stângă fragmente din 
epifiza proximală sunt păstrate separat, iar epifiza distală are marginile erodate; peroneele 
sunt păstrate la nivel de diafize, fragmentar fiind prezente şi epifizele distale; 

- oasele mâinilor şi picioarelor sunt prezente fragmentar. 
Determinarea sexului: masculin, conform cu funcţiile discriminante aplicate pe 

craniu. 
Estimarea vârstei: 35-40 de ani, după simfiza pubică, suprafaţa auriculară, suturile 

închise endocranian. 
Statură: 160,43 cm după lungimea maximă a humerusului drept. 
Patologie: molarul 2 maxilar stânga prezintă o carie de dimensiuni mici pe 

suprafaţa interproximală; molarul 1 maxilar stânga prezintă un abces; pe toţi dinţii maxilari 
şi mandibulari se observă o depunere medie de tartru; mai ales la molari se identifică o 
resorbţie medie a osului alveolar. Se înregistrează osteoartroză la toate articulaţiile 
păstrate, mai accentuată pe cavitatea acetabulară dreaptă (osteofite de până la 3,90 mm) şi 
vertebrele toracale (osteofite de până la 8,29 mm) şi lombare (osteofite de până la 8,07 
mm); la vertebre se mai identifică şi noduli Schmorl. 

Tibia stângă prezintă o fractură vindecată în treimea distală a diafizei, dispusă oblic cu 
angulaţie laterală şi scurtarea osului; vindecarea s-a realizat pe o suprafaţă de peste 75% din 
contactul cortical (PL. 102/4-5). De asemenea, peroneul stâng prezintă o fractură vindecată în 
treimea proximală a diafizei, dispusă oblic cu angulaţie posterioară şi scurtarea osului; 
vindecarea s-a realizat în acelaşi procent ca la tibie. Ambele oase prezintă calus osos (la tibie cu 
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diametru antero-posterior de 40 mm şi un diametru transversal de 41 mm; la peroneu cu 
diametru antero-posterior de 24 mm şi un diametru transversal de 18 mm) ce a dus la scurtarea 
gambei şi şchiopătarea individului; acest lucru s-a observat şi prin prezenţa mai accentuată a 
osteoartrozei la fosa acetabulară dreaptă şi la vertebrele lombare. 

 
• Mormântul 24 
Inventarul oaselor: 
- schelet aflat într-o stare slabă de conservare, cu suprafaţa oaselor exfoliată în cea 

mai mare parte; 
- din scheletul cranian a fost restaurat un fragment de occipital şi două de la 

parietalul stânga; din mandibulă se păstrează partea dreaptă a corpului mandibular şi cinci 
dinţi de pe partea stângă (patru permanenţi şi unul decidual); 

- din centura scapulară se identifică doar un fragment din diafiza unei clavicule; 
- din oasele braţelor se păstrează fragmente din treimile distale ale humerusurilor, 

diafiza unui radius şi un fragment din diafiza unui cubitus stâng; 
- se păstrează 11 fragmente de corpuri costale, şapte corpuri toracale şi trei lombare; 
- iliumurile şi ischiumurile sunt prezente fragmentar, ca şi primele patru vertebre 

sacrale; 
- femurului drept îi lipseşte treimea distală, iar din cel stâng fiind păstrată doar epifiza; 
- de asemenea, au fost restaurate parţial diafizele tibiilor şi cea a unui peroneu; 
- tot fragmentar se păstrează epifize de la oasele lungi, nesudate, talusul drept şi un 

fragment de calcaneu. 
Determinarea sexului: indeterminabil. 
Estimarea vârstei: 11±2,5 ani conform cu erupţia dentară. 
Patologie: nu se observă. 
 
• Mormântul 25 
Inventarul oaselor: 
- osemintele prezintă erodări din sol; 
- din craniu se păstrează fragmente de calotă din care au putut fi restaurate porţiuni 

din parietale şi occipital; maxila şi mandibula sunt fragmentare, dar păstrează cea mai mare 
parte a dentiţiei; 

- din centura scapulară se identifică părţi din scapula stângă şi fragmente de corpuri 
de la clavicule; 

- din coloana vertebrală se observă trei vertebre lombare, cinci toracale şi alte şase 
fragmente de corpuri dificil de atribuit; 

- humerusurile sunt păstrate la nivel de diafize; 
- ambele iliumuri, pubisurile, ischiumul stâng şi prima vertebră sacrală sunt foarte 

fragmentate; 
- de la oasele membrelor inferioare au fost restaurate diafizele femurelor, dreptul 

având păstrată şi metafiza proximală; se mai identifică aşchii din diafizele tibiilor, 
metafizele distale ale acestora şi două fragmente de diafiză de peroneu; separat se 
păstrează un platou tibial şi epifiza distală stânga de femur; 
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- din oasele picioarelor se identifică un talus stâng şi un fragment de calcaneu. 
Determinarea sexului: feminin, determinat pe baza funcţiilor discriminante aplicate 

pe craniu. 
Estimarea vârstei: 15-18 ani, după erupţia dentară şi gradul de sutură al epifizelor 

de la oasele lungi. 
Patologie: cribra cranii pe parietale şi cribra orbitalia pe tavanul orbital. 
 
• Mormântul 26 
Inventarul oaselor: 
- stare de conservare bună, dar slab reprezentat; 
- se identifică 62 de fragmente craniene din care se pot recunoaşte piramidele petroase, 

condilul mandibular drept, porţiunea anterioară a mandibulei, iar restul provin de la calotă; sunt 
prezenţi 24 de dinţi permanenţi în diferite stadii de dezvoltare; 

- din centura scapulară sunt prezente diafizele claviculelor şi fragmente din 
omoplatul stâng şi posibil unul din cel drept; 

- din oasele membrelor superioare se păstrează diafizele humerusurilor şi parţial 
epifizele proximale, două fragmente din diafizele radiusurilor şi nouă aşchii de la oasele 
antebraţelor (toate prezintă pigment verde de la un obiect de metal); 

- sunt prezente câteva fragmente de coaste şi vertebre nelocalizabile; 
- puţine fragmente pot fi atribuite iliumurilor, iar de la oasele membrelor inferioare 

se păstrează doar diafizele femurelor; 
- la acestea se adaugă alte aşchii de diferite forme şi mărimi, dificil de atribuit. 
Determinarea sexului: indeterminabil. 
Estimarea vârstei: 12±2,5 ani, după gradul de evoluţie al dentiţiei. 
Observaţii: toate fragmentele de calotă prezintă urme de arsură la temperaturi joase, 

de până 300-400o C, într-un mediu fără oxigen. Urme de ardere asemănătoare sunt vizibile 
pe treimea laterală a claviculei stângi, pe două fragmente de corpuri costale, pe cinci 
fragmente de ilium şi pe diafiza femurului drept (aceasta din urmă a fost expusă la o 
temperatură mai scăzută, de cel mult 200o C). Fragmentele descrise au o culoare neagră, 
lucioasă, cu pete maroniu-deschis. Fragmentele din porţiunea anterioară a mandibulei, 
dinţii şi câteva fragmente de calotă nu au fost expuse la foc. 

 
• Mormântul 27 
Oasele erau despuse în trei vase (urne), dar și în exteriorul acestora. 
Urna 1 
Oseminte incinerate la temperatura de 800-900o C, într-un mediu cu oxigen, având 

culoarea alb murdar, cu nuanţe alb-albăstrui. Sunt puternic fragmentate şi deformate, având 
dimensiuni de 5-43 mm şi cu o greutate de 50 g. 

Inventarul oaselor: 
- nu s-au identificat fragmente craniene, ci doar fragmente de diafize şi puţine 

resturi de epifize, după dimensiuni şi grosime majoritatea provenind de la membrele 
superioare. 
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Urna 2 
Oseminte incinerate la temperatură de 800-900o C, într-un mediu cu oxigen; 

culoare alb murdar, cu nuanţe alb-albăstrui. Sunt puternic fragmentate şi deformate, având 
dimensiuni de 7-65 mm şi cu o greutate de 550 g. 

Inventarul oaselor: 
- din craniu s-au identificat 62 de fragmente, cea mai mare dimensiune fiind de 63x40 

mm; se identifică un fragment din partea superioară a occipitalului cu zona lambda şi unul de 
formă rombică din zona asterion; un fragment din porţiunea anterioară a frontalului, cu creasta 
frontală; de la ambele temporale se păstrează fosele mandibulare; un fragment din porţiunea 
anterioară a mandibulei, la nivelul alveolelor incisivilor şi caninului stânga (pierdut probabil 
intra vitam) şi un fragment din porţiunea anterioară a mandibulei de pe stânga, păstrând parţial 
protuberanţa mentală; un fragment din incisura mandibulară a ramului drept şi o margine 
inferioară tot de la corpul mandibular; trei fragmente provin de la sfenoid şi fragmente de la 
ambele piramide pietroase; 

- şase fragmente provenind de la arcuri vertebrale; 
- trei fragmente de metatarsiene/metacarpiene; 
- un fragment din iliumul stâng, păstrând parţial suprafaţa auriculară; 
- circa 50 de fragmente de epifize; 
- cel puţin 200 de aşchii de diafize; se pot identifica un fragment din ulna stângă cu 

tuberozitatea brachială; un fragment din diafiza unui radius; un fragment din treimea proximală 
a unui humerus şi un fragment cu linia aspră de la un femur. 

 
Urna 3 
Oseminte incinerate la temperatură de 800-900o C, într-un mediu cu oxigen; culoare 

alb murdar, cu nuanţe alb-albăstrui. Sunt puternic fragmentate şi deformate, având 
dimensiuni de 6-55 mm şi cu o greutate de 500 g. 

Inventarul oaselor: 
- din craniu s-au identificat aproximativ 75 de fragmente, cea mai mare dimensiune 

fiind înregistrată la un fragment de parietal stâng (51,36 mm); se identifică un proces 
zigomatic drept, jumătate din procesul mastoid drept, un fragment din marginea squamoasă a 
parietalului drept, o parte a marginii supraorbitale stângi, un fragment din temporalul stâng 
din zona asterion şi fragmente de parietale, frontal şi occipital nelocalizabile; 

- de la diafize se păstrează aproximativ 300 de fragmente, în principal de la oasele 
membrelor inferioare. Pot fi identificate un fragment de diafiză de radius, o creastă tibială, 
diafiza tibiei drepte în zona foramenului nutritiv, mai multe fragmente păstrând linia aspră 
a femurelor; 

- de la epifize se păstrează circa 50 de fragmente, fiind identificate trochlea 
humerusului stâng, un fragment din trochlea unui talus; un fragment de navicular stânga şi 
ambele rotule puternic fragmentate. 

În osemintele celor trei urne nu au fost identificate elemente care să ateste prezenţa 
mai multor indivizi. Temperatura de ardere şi culoarea oaselor este similară, iar 
dimensiunile şi modul de fragmentare al oaselor este asemănător. De aceea, considerăm că 
este vorba despre un singur individ. 
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Determinarea sexului: masculin, după dimensiunile prelevate; dimensiunea 1a 
(grosimea calotei) = 6,18 mm; dimensiunea 1b (grosimea occipitalului) = 8,24 mm; 
dimensiunea 3c (grosimea diafizei humerusului) = 3,87 mm; dimensiunea 4 (grosimea 
diafizei radiusului) = 2,03 mm; 

Estimarea vârstei: suturile craniene sunt deschise, suprafaţa auriculară este în fazele 
3-4, epifizele păstrate sunt sudate, indicând o vârstă de 30-40 de ani. 

 
• Mormântul 28 
Inventarul oaselor: 
- stare de conservare şi reprezentare slabă; sunt păstrate ambele piramide petroase, un 

fragment de frontal cu o parte din sutura coronală şi alte 11 fragmente craniene dificil de 
atribuit; se mai identifică şase fragmente de oase lungi şi şapte fragmente de arcuri vertebrale; 

Determinarea sexului: indeterminabil. 
Estimarea vârstei: infans I. 
 
• Mormântul 29 
Oseminte incinerate, arse la o temperatură de aproximativ 900o C, într-un mediu cu 

oxigen, având o culoare alb murdar, cu uşoare nuanţe de alb-albăstrui pe suprafaţa 
interioară. Sunt puternic fragmentate şi deformate, având dimensiuni de 4-58 mm şi cu o 
greutate de 300 g. Alături de oasele incinerate au fost identificate patru fragmente ceramice 
şi pietre de mici dimensiuni, care nu prezintă urme de ardere secundară. 

Inventarul oaselor: 
- din craniu s-au identificat aproximativ 50 de fragmente, cele mai mari cu 

dimensiunile de 30 mm; un fragment din marginea orbitală stângă, două fragmente de 
temporale care păstrează articulaţia temporo-mandibulară, un fragment din palat şi unul de 
parietal cu unghiul mastoid; se mai păstrează alte fragmente probabil din parietale şi 
frontal, cu suturile coronară şi sagitală; dinţi: o rădăcină de premolar şi o alta de la un dinte 
neidentificabil; 

- omoplatul stâng este reprezentat printr-un fragment din cavitatea glenoidă şi 
acromium, fiind prezent şi un fragment din diafiza unei clavicule; 

- coloana vertebrală este reprezentată de 4 fragmente, respectiv faţetele articulare 
ale atlasului şi un corp vertebral; de asemenea, au fost identificate şi 8 fragmente de 
corpuri costale; 

- trei fragmente provin de la oasele mâinii; 
- coxalele sunt reprezentate de trei fragmente, probabil din aripa iliacă; 
- sunt prezente aproximativ 60 de fragmente din diafizele oaselor lungi, dintre care 

fragmente de humerus, cubitus, femur şi tibie; 
- din epifizele oaselor lungi s-au identificat 22 de fragmente. 
Determinarea sexului: masculin, după dimensiunile prelevate; dimensiunea 1a 

(grosimea calotei) = 4 mm; dimensiunea 3c (grosimea diafizei humerusului) = 3,62 mm; 
dimensiunea 4 (grosimea diafizei radiusului) = 2,94 mm;  

Estimarea vârstei: epifiza distală a unui metacarpian este nesudată, indicând o 
vârstă de deces de 14-16 ani. 
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Statură: nu se poate calcula. 
Patologie: nu se observă. 
 
• Mormântul 30 
Inventarul oaselor: 
- din craniu a fost restaurat frontalul, ambele parietale şi occipitalul. Toate prezintă 

lipsuri, astfel încât nu se pot conexa corect. Fragmentar se mai pot identifica, temporalele, 
sfenoidul şi zigomaticele. Aparatul dento-maxilar păstrează majoritatea dinţilor, dar 
mandibula şi maxila prezintă rupturi din vechime; 

- coloana vertebrală păstrează corpuri şi fragmente de arcuri vertebrale din toate 
sectoarele (sunt păstrate atlasul şi axisul, 9 toracale şi cinci lombare); 

- sunt prezente şi fragmente de corpuri costale; 
- centura scapulară este prezentă, cu lipsuri ale extremităţilor; 
- toate oasele membrelor superioare sunt prezente, dar humerusul drept nu are 

epifiza proximală, cubitusul drept nu are epifiza distală, iar radiusul stânga păstrează 
doar jumătatea distală, restul având doar fragmente de diafize; 

- ambele coxale au fost identificate, iliumul drept are rupturi la nivelul cavităţii 
acetabulare, din stângul fiind prezent ischiumul şi mare parte din ilium. Sacrumul păstrează 
primele trei vertebre sacrale şi aripa dreaptă. 

- la membrele inferioare au fost întregite femurele, tibiile şi parţial diafizele 
peroneelor. Sunt prezente majoritatea oaselor de la mâini şi picioare. 

Determinarea sexului: funcţiile discriminate aplicate scheletului cranian şi 
gracilitatea generală a oaselor indică sexul feminin, deşi marea incizură sciatică este strâmtă. 

Estimarea vârstei: 25-30 de ani pe baza suprafeţei auriculare (stadiul 2 de evoluţie) 
şi a faptului că molarul 3 este erupt, dar prezintă doar o uşoară uzură a cuspizilor. 

Patologie: o carie de dimensiuni medii pe faţa labială a molarului 3 maxilar dreapta 
dispusă la baza coroanei; carie de mici dimensiuni pe suprafaţa ocluzală a molarului 3 
mandibular stânga. Hipolazia emailului pe caninii mandibulari, pe incisivii şi pe caninii 
maxilari. Urme uşoare de osteoartroză la vertebre şi unele articulaţii. Pe suprafaţa linguală a 
incisivilor, caninilor şi premolarilor mandibulari este vizibilă o depunere uşoară de tartru. 

 
• Mormântul 31 
Inventarul oaselor: 
- din craniu a fost restaurată calota, integral parietalul dreapta, aprox. 90% din 

parietalul stânga, 70% din frontal şi 50% din occipital. Temporalele sunt prezente 
fragmentar, fiind identificate fragmente din zigomatice, sfenoid şi masivul facial, 
mandibula având rami rupţi; 

- sunt prezente trei vertebre cervicale întregi (între care şi axisul), iar de la restul doar 
arcuri şi corpuri vertebrale fragmentare; fragmente de corpuri costale; 

- centura scapulară are clavicula dreaptă întreagă, jumătatea laterală a diafizei celei 
stângi şi omoplaţii foarte fragmentari; 

- humerusul stâng are distrugeri ale epifizelor, din cel drept şi din oasele 
antebraţelor fiind păstrate doar diafizele; 
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- iliumul stâng este aproape complet; iliumul drept, ambele ischioane şi sacrumul 
sunt fragmentare; 

- femurului stâng îi lipseşte treimea distală, iar cel drept are diafiza, epifiza distală 
neputând fi conexată; tibia dreaptă este ruptă în două, treimea distală neputând fi conexată 
la diafiză; din cea stângă lipseşte treimea proximală; fibulele sunt fragmentare, 
reprezentate doar de diafize. 

- sunt prezente cea mai mare partea epifizelor de la oasele lungi, nesudate; 
- se păstrează oase de la mâini şi picioare, în diferite stadii de conservare. 
Determinarea sexului: marea incisură sciatică este deschisă, iar caracterele craniene 

sunt tipic feminine. 
Estimarea vârstei: pe baza lungimii humerusului stânga, a erupţiei dentare şi 

gradului de sinostoză al epifizelor, vârsta este de 14±1 ani. 
Patologie: pe tavanul orbitei stângi se observă cribra orbitalia (PL. 102/2). Pe 

parietale şi occipital, în zonele tipice, se identifică cribra cranii (PL. 102/1, 3). Pe 
parietalul drept, lateral faţă de eminenţa parietală se observă urma vindecată de la o 
lovitură cu un obiect contondent; aceasta are forma ovală (36,16x21,16 mm) şi nu pare 
vindecată în totalitate, prezentând încă în interior microporozitate şi os reactiv. În regiunea 
glabelară şi pe aripile sfenoidului s-a identificat o microporozitate, dar fără zone de 
concentrare. Alveolele prezintă o uşoară resorbţie. 

 
• Mormântul 32 
Schelet cu stare de conservare mediocră, dar bine reprezentat, mai ales oasele lungi 

şi craniul care au suprafaţa afectată de agenţii naturali din sol. 
Inventarul oaselor: 
- craniul a fost întregit aproape în totalitate, cu mici lipsuri la nivelul occipitalului, 

bazi-occipitalului şi procesele zigomatice ale temporalelor; mandibula are doar mici 
eroziuni ale gonioanelor; cu excepţia molarului 3 stânga maxilar, dentiţia este completă; 
molarii trei sunt erupţi pe maxilar, dar nu şi pe mandibulă; 

- centura scapulară este prezentă fragmentar, oasele componente având marginile 
erodate şi fragmentate; 

- humerusurile sunt întregi şi doar capul humeral al celui stâng nu a putut fi 
conexat; la radiusuri le lipsesc epifizele distale, cubitusului stâng epifiza distală şi de la cel 
drept se păstrează treimea distală a diafizei; 

- din coloana cervicală sunt prezente şase vertebre, toate corpurile vertebrale 
toracale şi trei lombare; cea mai mare parte a coastelor sunt reprezentate de corpuri şi 
capetele vertebrale; 

- în cazul ambelor coxale extremităţile aripilor iliace sunt fragmentare ca şi 
pubisurile; sacrumul este fragmentat pe partea laterală dreaptă şi în partea inferioară; 

- diafizele femurelor şi tibiilor au fost restaurate, numai în cazul celui drept fiind 
lipită şi epifiza proximală, iar restul epifizelor păstrate dar nerestaurabile; peroneele sunt 
reprezentate de fragmente de diafize; 

- oasele mâinilor şi picioarelor au în cea mai mare parte extremităţile erodate. 
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Determinarea sexului: feminin, conform cum funcţiile discriminante aplicate pe craniu 
şi forma coxalelor; doar coxalul drept este vizibil sulcusul preauricular care indică naşteri. 

Estimarea vârstei: 23±2 de ani după evoluţia suprafeţei auriculare şi epifizei 
sternale a claviculei stângi. 

Statură: 156,53 cm, calculată după lungimea maximă a humerusului drept. 
Patologie: în partea anterioară a corpurilor de la ultimele două vertebre toracale, pe 

porţiunea superioară a acestora, se observă două adâncituri de forme aproximativ ovale cu 
aspect poros şi suprafaţă neregulată (osteoartroză/hernie de disc). Vertebrele lombare 
păstrate prezintă subţieri ale corpurilor. Premolarul 1 mandibular stânga prezintă o 
deformare de creştere, fiind rotit în alveolă uşor spre dreapta faţă de axul linguo-labial 
normal; din aceste motive prezintă o uzură accentuată a întregii suprafeţe ocluzale. Se mai 
identifică uşoare depuneri de tartru, ce sunt vizibile pe suprafeţele linguale ale molarilor şi 
premolarilor 2 mandibulari şi maxilari. 

 
• Mormântul 33 
Inventarul oaselor: 
- stare de conservare mediocră, dar bine reprezentat; oasele centurii scapulare şi 

cele ale membrelor superioare au suprafaţa erodată din cauza mediului de zacere; 
- din craniu au putut fi restaurate porţiunile mediale ale parietalelor, parţial 

occipitalul, fiind păstrate fragmentar frontalul, temporalul drept, porţiunea anterioară a 
mandibulei şi fragmente din sfenoid şi masivul facial; dentiţia este completă; 

- centura scapulară este prezentă fragmentar; 
- humerusul stâng este întreg, iar dreptul are lipsă epifiza proximală (prezintă apertură 

septuală); la cubitusuri, doar cel stâng păstrează epifiza proximală, iar radiusurile au doar 
diafizele; 

- din cutia toracică sunt prezente fragmentar atlasul, axisul şi doar arcuri vertebrale, 
la care se adaugă fragmente din corpurile costale; 

- ambele coxale sunt prezente, dar pubisurile sunt distruse, iar din sarcum este prezentă 
doar aripa dreaptă a primei vertebre; 

- femurul drept este întreg, la cel stâng epifiza distală neputând fi restaurată; tibia 
dreaptă este întregibilă, cea stângă având epifizele păstrate separat; de la peronee sunt 
prezente doar diafize; 

- oasele de la mâini şi picioare sunt slab reprezentate numeric. 
Determinarea sexului: masculin, pe baza funcţiilor discriminante aplicate pe craniu şi 

după forma marii inscizuri sciatice. 
Estimarea vârstei: 35-45 de ani, după gradul de obliterare al suturilor şi cel al 

suprafeţei auriculare. 
Statură: 165,69 cm, calculată după lungimile maxime ale femurului şi tibiei. 
Patologie: cribra cranii pe ambele parietale de-a lungul suturii sagitale şi pe 

occipital între linia nucală superioară şi regiunea lambda. Osteoartroză identificată la 
articulaţia distală a humerusului şi la oasele picioarelor. 

 
 



Cimitirul din Epoca Bronzului de la Câmpina (jud. Prahova)  | 131 

 

• Mormântul 34 
Inventarul oaselor: 
- schelet bine reprezentat şi conservat; 
- calota craniană a fost restaurată în mare parte, dar cu unele lipsuri pe frontal, 

parietale şi occipital; se mai identifică ambele temporale şi zigomaticele cu lipsuri, iar 
mandibula este fragmentară; sunt prezenţi 16 dinţi; 

- din centura scapulară sunt prezente ambele clavicule, cu lipsuri ale capetelor 
acromiale, precum şi omoplaţii, ce păstrează cavităţile glenoide; 

- coloana vertebrală: cinci cervicale fragmentate, nouă toracale şi trei lombare; se 
mai identifică arcuri vertebrale rupte; 19 fragmente de corpuri costale; 

- în cazul membrelor superioare, humerusurile au distrugeri pe epifizele proximale 
(cel stâng păstrând separat epifiza proximală), iar oasele antebraţelor epifizele distale; 

- fragmentar, se păstrează doar iliumul şi pubisul stâng; 
- la membrele inferioare, femurul drept a fost restaurat, dar cu lipsuri semnificative 

în treimea proximală a diafizei şi epifizei, iar la cel stâng capul femural este secţionat şi 
epifiza distală lipseşte; la tibii s-au restaurat diafizele, iar epifizele nu s-au putut conexa; de 
la peronee sunt păstrate numai diafizele; 

- oasele mâinilor şi picioarelor sunt păstrate fragmentar. 
Determinarea sexului: masculin, după caracterele craniene, coxalul stâng şi 

robusticităţii generale. 
Estimarea vârstei: 45-55 de ani, după gradul de închidere al suturilor craniene, 

uzura dentară şi transformările artrozice ale coloanei toracale. 
Statură: 167,42 cm, după lungimea maximă a femurului drept. 
Patologie: s-au identificat patru abcese şi uzura dentară este foarte accentuată, în 

câteva cazuri fiind păstrate doar rădăcinile dinţilor (molarii au uzură în forma literei „V”). 
Cribra orbitalia pe tavanul ambelor orbite şi cribra cranii pe parietale şi occipital. 
Articulaţiile oaselor lungi, ale coloanei vertebrale şi a celor de la mâini şi picioare prezintă 
osteoartroză. Pe sutura sagitală aproximativ la nivelul eminenţelor parietale, se observă urma 
unui traumatism vindecat de formă ovală (27,36x13,93 mm); marginile sunt netede dar 
suprafaţa sa este neregulată de-a lungul suturii sagitale. Se identifică osteoperiostită pe 
diafiza femurului drept şi pe cele ale tibiilor. Ultimele vertebre toracale au osteofite de 
dimensiuni de până la 10 mm. Liniile aspre de la ambele femure prezintă entesofite şi sunt 
puternic accentuate, iar în cazul femurului drept proximal faţă de jumătatea diafizei se 
observă myositis ossificans (28,81x7,98x13,92 mm). Tuberozitatea deltoidiană de la 
humerusul stâng este puternic reliefată în zona unde se inserează muşchiul pectoralis major. 

 
• Mormântul 35, vasul 1 
Inventarul oaselor: 
- oseminte incinerate de culoare alb-cenuşii (2/3) şi alb-albăstrui (1/3); greutate = 

250 g. 
- 53 fragmente craniene; opt fragmente de dinţi, rădăcini şi coroane (de la cei 

neerupţi) de culoare albăstruie; 
- Cca 20 de fragmente de diafize cu dimensiuni de până la 42 mm; 
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- La acestea se adaugă cca 300 de aşchii de oase dificil de identificat. 
Determinarea sexului: indeterminabil. 
Estimarea vârstei: 8-10 ani (erupţia dinţilor). 
Statură: nu se poate calcula. 
Patologie: nu se observă. 
 
• Mormântul 35, vasul 2 
Inventarul oaselor: 
- Oase incinerate de culoare alb-gălbuie, arse puternic şi deformate de foc; greutate 

= 1250 g. 
- Din oasele craniene se identifică un zigomatic drept, o mastoidă stângă, fragmente 

de occipital, de mandibulă, de parietale şi de maxilă, ambele procese zigomatice ale 
frontalului; sunt cca 150 de fragmente; 

- S-au identificat 25 de rădăcini dentare de la toate categoriile de dinţi; 
- Din coloana vertebrală se identifică trei cervicale, două toracale şi două lombare; 
- Sunt prezente cca 30 de resturi de epifize (de la humerus proximal, unul de la 

cubitus proximal şi două de la cubitus distal), 14 fragmente de coaste, un fragment dintr-o 
aripă iliacă şi alte trei resturi de la coxale, zece fragmente de falange de la oasele mâinilor; 
se apreciază că există cca 1000 de alte fragmente osoase ce provin de la diafize şi epifize. 

- Procesul zigomatic al frontalului de pe partea stângă are o culoare albastru-închis, 
faţă de cel de pe dreapta care este alb-gălbui; se poate presupune că ar fi fost expus mai 
mult la foc pe partea stângă (pus chircit pe dreapta pe rug?). 

Determinarea sexului: masculin (linia nucală proeminentă, mastoidă masivă, 
margini ale orbitelor rotunjite, grosimea calotei craniene). 

Estimarea vârstei: 30-50 de ani (gradul de închidere al suturilor). 
Statură: nu se poate calcula. 
Patologie: cribra cranii pe occipital şi parietal stâng. 
 
• Mormântul 36 
Inventarul oaselor: 
- oseminte incinerate de culoare alb-cenuşiu (50%) şi alb-albăstruie (50%); resturile 

de vertebre, de coaste, din părţile posterioare ale coxalelor, unele porţiuni din occipital şi 
parietale sunt mai închise la culoare şi ar indica o expunere mai redusă la foc; cadavrul a 
fost aşezat în decubit dorsal pe rug; greutate = 2500 g. 

- din craniu s-au identificat cca 130 de fragmente = piramidele petroase, fosa 
mandibulară de pe temporal, fragmente din ramul şi corpul mandibular stâng, 19 fragmente de 
rădăcini dentare, fragmente de parietale, bazi-occipital, occipital, frontal şi zigomaticul drept; 

- sunt păstrate trei fragmente din omoplatul stâng, 24 de fragmente de coaste, 84 de 
fragmente de la vertebre (se identifică atlasul şi axisul, dar mai ales corpuri şi arcuri de la 
restul); de la coxale se identifică mai ales fragmente de ilium, un fragment din simfiza 
pubică stângă, dar şi două fragmente din sacrum; 18 fragmente din oasele de la mâini şi 
picioare; 32 de fragmente de epifize de la humerus distal şi femure; cca 100 de fragmente 
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de diafize cu dimensiuni de 30-60 mm, la care se adaugă peste 1000 de alte fragmente, dar 
care sunt sub 30 mm. 

Determinarea sexului: masculin (craniu, coxale). 
Estimarea vârstei: 20-30 de ani (simfiza pubică, erupţia dentară, suturile craniene). 
Statură: nu se poate calcula. 
Patologie: cribra cranii pe un fragment de parietal. 
 
• Mormântul 37 
Inventarul oaselor: 
- stare de conservare şi reprezentare slabă; oasele sunt puternic fragmentate şi 

afectate de rădăcini; 
- din craniu se păstrează porţiuni din calotă (din frontal, parietale şi ramul mandibular 

drept) şi nu poate fi restaurat din cauza lipsurilor masive; se păstrează trei dinţi; 
- din oasele postcraniene sunt prezente fragmente din scapula dreaptă şi aşchii de la 

un humerus, dar şi de la un femur. 
Determinarea sexului: posibil feminin, după caracterele craniene. 
Estimarea vârstei: 40-50 de ani (după suturile craniene). 
Statură: nu se poate calcula. 
Patologie: o carie interproximală la un molar; tartru; osteoartroză pe condilul 

mandibular stâng. 
 
• Mormântul 38 
Inventarul oaselor: 
- oseminte incinerate la o temperatură de cca 800oC, cu dimensiuni între 1-45 mm; 

oasele au o culoare alb-gălbuie, iar unele fiind cenuşiu-închis; 
- sunt aproximativ 100 de fragmente; 15 fragmente sunt de la craniu, iar restul sunt 

aşchii de la diafizele oaselor lungi; 
Determinarea sexului: indeterminabil. 
Estimarea vârstei: adult. 
Statură: nu se poate calcula. 
Patologie: nu se observă. 
 
• Mormântul 39 
Inventarul oaselor: 
- stare de conservare şi reprezentare slabă; oasele păstrate fiind parţial fragmentate 

având suprafaţa exfoliată; 
- se identifică un femur drept fără capul femural şi cu lipsuri ale epifizei distale, dar 

şi treimea distală a femurului stâng; diafizele de la tibii, din cea stângă fiind păstrată şi 
metafiza proximală; fragmentar se mai păstrează şi metafizele distale ale tibiilor, o rotulă 
stângă, dar şi fragmente din diafizele peroneelor. 

Determinarea sexului: indeterminabil. 
Estimarea vârstei: 14-18 ani (după gradul de închidere al epifizelor păstrate). 
Statură: nu se poate calcula. 
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Patologie: osteoperiostită pe diafizele tibiilor. 
 
• Mormântul 40 
Inventarul oaselor: 
- stare de conservare şi reprezentare slabă; 
- din craniu au fost recuperate fragmente din parietale, occipital şi temporalul stâng, 

cât şi resturi din corpul mandibular; dentiţie mixtă; molarul 2 decidual mandibular drept, 
molarul 1 decidual mandibular stâng şi coroana molarului 1 permanent drept. 

- de la oasele lungi s-au păstrat resturi din diafizele humerusurilor şi radiusurilor, 
femurul stâng fără treimea distală şi fragmente din diafizele femurului drept, tibiilor şi 
peroneelor; 

- se mai păstrează un fragment de ilium, o vertebră lombară;  
Determinarea sexului: indeterminabil. 
Estimarea vârstei: 9-10 ani (erupţia dinţilor). 
Statură: nu se poate calcula. 
Patologie: nu se observă. 
 
• Mormântul 41 
Inventarul oaselor: 
- scheletul este bine conservat şi reprezentat; 
- calota craniană a fost doar parţial restaurată, datorită deformărilor din sol şi 

fragmentării deosebite a unor segmente (parietale, maxilă, basi-occipital). Toate 
segmentele componente ale craniului sunt reprezentate, fiind parţial restaurat frontalul, 
occipitalul şi mandibula; sunt prezenţi 26 de dinţi; 

- claviculele şi scapulele au fost restaurate, fiind însă fragmentate la nivelul 
epifizelor (claviculele) şi corpurilor (scapulele); 

- din coloana vertebrală se păstrează patru corpuri de vertebre cervicale, trei de 
vertebre toracale şi patru de lombare. De asemenea, separat se păstrează mare parte din 
arcurile vertebrelor toracale şi lombare; 

- oasele membrelor superioare au fost restaurate în cea mai mare parte, incomplete 
fiind doar treimea proximală a humerusului drept, parţial epifiza proximală a celui stâng şi 
epifiza distală a cubitusului stâng; 

- coastele sunt reprezentate doar de fragmente de corpuri, nerestaurabile; 
- coxalele au fost parţial reîntregite, fiind fragmentate doar la nivelul aripilor iliace 

şi pubisurilor. Sacrumul este fragmentat în zona ultimei vertebre; 
- oasele membrelor inferioare au fost integral restaurate, având doar mici lipsuri la 

nivelul epifizelor; 
- de la oasele mâinilor şi picioarelor au fost recuperate mai ales falange, trei 

metatarsiene, cât şi un talus drept şi un fragment din calcaneul corespunzător. 
Determinarea sexului: sexul este masculin, determinat după caracterele craniene, 

cele ale bazinului, dimensiunile general mari ale scheletului. 
Estimarea vârstei: 25-30 de ani, după erupţia şi uzura dentară, după gradul de 

sutură al epifizelor oaselor lungi şi cel de sinostoză al suturilor craniene. 
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Statură: 169,3 cm (lungime maximă femur stâng). 
Patologie: s-a identificat o carie ocluzală de mari dimensiuni, la molarul 3 dreapta 

mandibular, un abces dentar la rădăcina aceluiaşi dinte, prezenţa unor depuneri uşoare de 
tartru şi resorbţia uşoară a osului alveolar. Uşoare urme de cribra cranii pe parietale şi 
occipital (PL. 103/2, 4). Articulaţiile scapulelor, oaselor membrelor superioare, coxalelor şi 
membrelor inferioare sunt uşor afectate de osteoartroză, iar marginile corpurilor vertebrale 
sunt uşor reliefate. Clavicula stângă prezintă o fractură oblică simplă, vindecată, la 
mijlocul diafizei (PL. 103/1). Marginile osului sunt parţial petrecute, cu formare de calus 
în jurul fracturii care a determinat îngroşarea acestuia (diametru maxim la mijloc, stânga = 
19 mm; diametru maxim la mijloc, dreapta = 14 mm), provocând scurtarea lungimii osului. 
Cauza probabilă este o lovitură cu un obiect dur sau căderea de la înălţime. Deasupra 
canalelor auditive se observă o porozitate. 

 
• Mormântul 42 
Schelet A: 
Inventarul oaselor: 
- schelet cu stare bună de conservare, dar mediocru reprezentat; 
- din craniu sunt păstrate şase fragmente de calotă, porţiunea anterioară a 

mandibulei şi fragmente ambii rami stângi, cât şi 17 dinţi; 
- fragmentar sunt prezente ambele centuri scapulare; 
- de la oasele membrelor superioare a fost restaurat integral doar humerusul drept, 

restul oaselor fiind reprezentate de porţiunile proximale şi de diafize; 
- coastele sunt fragmentare, fiind prezente doar corpuri; dintre vertebre a putut fi 

identificat atlasul, axisul, cinci corpuri toracale şi două lombare; la acestea se adaugă 
numeroase arcuri vertebrale rupte; 

- din oasele mâinilor sunt păstrate cinci falange; 
- din coxale mai întregi sunt iliumurile, restul segmentelor sunt fragmentare; 
- femurele sunt reprezentate de jumătatea proximală de la stângul, din dreptul 

lipsind epifiza distală; 
- tibiile şi peroneele sunt prezente la nivel de diafize şi epifize nerestaurabile 

(resturile osteologice notate în teren M 42C provin de la tibiile şi peroneele lui M 42A). 
Determinarea sexului: masculin, determinat după caracterele mandibulei coxalelor 

şi dimensiunile mari ale oaselor lungi păstrate. 
Estimarea vârstei: 19-20 de ani, conform cu gradul de sinostoză al epifizelor şi 

erupţia dentară. 
Statură: nu se poate calcula. 
Patologie: nu se observă. La nivelul oaselor membrelor inferioare există urme de 

rozătoare. 
 
Schelet B 
Inventarul oaselor: 
- stare de reprezentare şi conservare mediocră; 
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- din craniu se păstrează în general fragmente de mici dimensiuni, nerestaurabile, 
din calota craniană; s-au putut reface parţial occipitalul şi parietalul drept; se identifică 
cinci dinţi; 

- din centura scapulară sunt prezente diafizele din ambele clavicule; coastele şi 
vertebrele lipsesc; 

- din oasele membrelor superioare au fost restaurate jumătăţile distale ale 
humerusurilor şi fragmente din epifizele proximale şi diafizele radiusurilor şi cubitusurilor; 

- de la bazin există fragmente de iliumuri, iar de la membrele inferioare au fost doar 
parţial restaurate diafizele femurelor, a tibiei drepte şi separat fiind păstrate capetele 
femurale, platourile tibiale şi ale câteva fragmente din diafizele tibiilor şi peroneelor. 

Determinarea sexului: probabil feminin, determinat după caracterele craniene, ale 
bazinului şi gracilitatea generală a oaselor lungi. 

Estimarea vârstei: 30-40 de ani, după uzura dinţilor şi gradul de închidere al 
suturilor. 

Statură: nu se poate calcula. 
Patologie: nu se observă. Pe parietalul drept, occipital şi pe diafizele oaselor lungi 

se observă incizii paralele de la dinţi de rozătoare. 
 
• Mormântul 43 
Inventarul oaselor: 
- stare slabă de conservare şi reprezentare; 
- din craniu au fost recuperate fragmente din toate segmentele, dar care nu pot fi 

restaurate din cauza lipsurilor; oasele membrelor superioare nu sunt prezente; 
- sunt păstrate şase fragmente de coaste, o vertebră cervicală, resturi din ambele 

iliumuri, resturi de la diafizele femurelor, tibiilor şi peroneelor; doar la femurul drept este 
păstrată şi metafiza proximală. 

Determinarea sexului: indeterminabil. 
Estimarea vârstei: 7-8 ani (după erupţia dentară). 
Statură: nu se poate calcula. 
Patologie: nu se observă. 
 
• Mormântul 44 
Inventarul oaselor: 
- stare de conservare şi reprezentare slabă; 
- din craniu sunt prezenţi 13 dinţi permanenţi şi trei deciduali; 
- de la coloana vertebrală s-au recuperat două aşchii de la arcuri vertebrale; 

fragmente de coaste; 
- din oasele bazinului sunt prezente şase fragmente din iliumul şi ischionul stâng; 
- de la membrele inferioare, femurele au doar jumătăţile proximale, iar din tibii şi 

peronee se păstrează doar fragmente de diafiză. 
Determinarea sexului: indeterminabil. 
Estimarea vârstei: 8-9 ani (după gradul de erupţie al dinţilor). 
Statură: nu se poate calcula. 
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Patologie: nu se observă. 
 
• Mormântul 45 
Inventarul oaselor: 
- stare de conservare bună, dar slab reprezentat; 
- au fost identificate fragmente din diafiza unui cubitus şi femur stâng, numeroase 

aşchii de la diafizele de oase lungi, la care se adaugă un fragment de diafiză de la un os 
incinerat. 

Determinarea sexului: indeterminabil. 
Estimarea vârstei: adolescent. 
Statură: nu se poate calcula. 
Patologie: nu se observă. 
 
• Mormântul 46 
Inventarul oaselor: 
- stare de conservare şi reprezentare slabă; 
- din craniu sunt prezente majoritatea oaselor, dar foarte fragmentate şi 

nerestaurabile; 
- din centura scapulară s-au păstrat diafizele claviculelor şi fragmente din ambele 

scapule; 
- de la oasele membrelor superioare există doar diafiza humerusului stâng şi alte 

aşchii probabil de la cel drept; 
- pot fi identificate câteva fragmente de coaste şi de arcuri vertebrale; 
- oasele bazinului nu se păstrează şi de la membrele inferioare există o diafiză 

proximală de tibie, una distală de femur şi resturi din diafizele şi metafizele femurale. 
Determinarea sexului: posibil sex masculin, deoarece la cel feminin epifiza distală 

femurală şi cea proximală de la tibie sunt sudate. 
Estimarea vârstei: 16-18 ani, după erupţia dentară şi gradul de închidere al 

epifizelor. 
Statură: nu se poate calcula. 
Patologie: hipoplazie pe incisivii şi caninii maxilari. 
 
• Mormântul 47 
Inventarul oaselor: 
- scheletul este mediu conservat şi relativ bine reprezentat; 
- craniul este fragmentar, fiind prezente segmente din toate părţile componente, dar 

nefiind restaurabil datorită lipsurilor; sunt prezenţi 21 de dinţi; 
- centura scapulară este prezentă fragmentar, iar din coaste sunt prezente numai 

corpuri; din coloana vertebrală au fost recuperate trei vertebre cervicale, 11 toracale, două 
lombare şi resturi de corpuri sacrale; 

- oasele membrelor superioare sunt reprezentate de capetele humerale, diafiza 
humerusului stâng, diafiza cubitusului drept şi aşchii din diafizele celorlalte oase; 

- există doar fragmente din coxalul stâng; 
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- de la oasele membrelor inferioare există doar capetele femurale, diafizele 
femurelor şi tibiilor şi resturi din diafizele peroneelor; 

- oasele mâinilor nu sunt păstrate, iar de la cele ale picioarelor sunt reprezentate de 
câteva fragmente erodate. 

Determinarea sexului: feminin (caractere craniene, ale coxalelor şi gracilitatea 
oaselor). 

Estimarea vârstei: 30-40 de ani (gradul de închidere al suturilor). 
Statură: nu se poate calcula. 
Patologie: carie interproximală la molar 1 maxilar dreapta; un abces la molarul 2 

mandibular dreapta; o posibilă fractură vindecată a condilului mandibular drept (PL. 
103/3), în partea sa medială; aceasta a deformat condilul, generând mici exostoze de până 
la 4 mm şi al cărui rezultat pare a fi şi deformarea canalului milohioidian; legată de această 
afecţiune pare a fi şi lăţirea zonei de inserţie a ligamentului conoid şi trapezoid de pe 
clavicula dreaptă; probabil aceste semne indică o lovitură în partea dreaptă a gâtului; 
primele vertebre toracale şi cavitatea acetabulară stângă prezintă uşoare urme de 
osteoartroză.  

 
• Mormântul 48 
Inventarul oaselor: 
- oseminte incinerate de culoare alb-gălbuie; greutate = 150 g. 
- se identifică 43 de fragmente craniene, din care se identifică o piesă de la un 

temporal stâng şi altele din parietale; se mai păstrează zece fragmente de diafize, patru de 
falange, opt de coaste şi alte 40 de fragmente de diafize (cu dimensiuni de 10-40 mm); 
restul materialului osteologic este compus din circa 150-200 de aşchii cu dimensiuni de 
sub 10 mm. 

Determinarea sexului: indeterminabil. 
Estimarea vârstei: 17-40 de ani (gradul de închidere al suturilor). 
Statură: nu se poate calcula. 
Patologie: nu se observă. 
 
• Mormântul 49 
Inventarul oaselor: 
- stare de conservare şi reprezentare bună, multe oase fiind afectate de rădăcini sau 

roase de şoareci, iar oasele membrelor superioare sunt parţial exfoliate; 
- craniul este fragmentar, dar poate fi restaurat în cea mai mare parte; există 27 de 

dinţi prezenţi; 
- ambele centuri scapulare sunt prezente, dar cu lipsuri ale extremităţilor; 
- de la oasele membrelor superioare doar humerusul stâng a fost parţial restaurat, 

restul oaselor fiind reprezentate de fragmente de diafiză; 
- vertebrele şi coastele sunt prezente fragmentar cu resturi de arcuri din toate 

segmentele coloanei; 
- de la oasele bazinului sunt prezente ambele iliumuri, dar şi fragmente din pubisuri 

şi ischioane; 
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- la oasele membrelor inferioare a fost restaurat femurul drept, iar celui stâng 
lipsindu-i epifiza distală; la tibii şi peronee au fost reîntregite diafizele, iar epifizele sunt 
fragmentate; 

- de la oasele mâinilor şi picioarelor au fost recuperate fragmente de diafize, de 
talus şi de la calcaneul drept. 

Determinarea sexului: masculin (caracterele craniene şi cele ale coxalelor). 
Estimarea vârstei: 25-30 de ani (molarul 3 abia erupt şi fără uzură). 
Statură: 163,47 cm (lungime maximă femur drept). 
Patologie: hipoplazie pe canini şi incisivi. 
 
• Mormântul 50 
Inventarul oaselor: 
- stare de conservare şi reprezentare bună; 
- craniul este foarte fragmentat, cu resturi de la toate oasele acestuia; 25 de dinţi 

prezenţi; 
- centura scapulară este prezentă fragmentar; 
- fragmente de corpuri costale; şase vertebre cervicale, zece toracale, cinci lombare; 
- din oasele membrelor superioare se păstrează humerusurile (dreptul fără treimea 

distală, iar stângul fără cea proximală), radiusul stâng (fără treimea distală), cubitus stâng 
(treimea distală prezentă); 

- ambele iliumuri sunt prezente şi fragmente din sacrum; 
- de la oasele membrelor inferioare doar femurul stâng este parţial restaurat, restul 

oaselor fiind reprezentate de fragmente de diafize şi epifize nerestaurabile; 
- de la oasele mâinilor şi picioarelor sunt prezente câteva falange, fragmente de 

calcanee şi talusul stâng. 
Determinarea sexului: feminin (caracterele craniene şi cele ale coxalelor). 
Estimarea vârstei: 20-23 de ani (după gradul de închidere al crestei iliace şi al 

erupţiei dentare). 
Statură: nu se poate calcula. 
Patologie: cribra cranii pe occipital şi parietalul stâng; noduli Schmorl la vertebrele 

lombare. 
 
• Mormântul 51 
Inventarul oaselor: 
- stare de conservare şi reprezentare bună; 
- din craniu au fost recuperate doar câteva fragmente din occipital, parietale, 

temporale şi mandibulă; se înregistrează 23 dinţi; 
- ambele centuri scapulare sunt prezente, dar cu lipsuri ale extremităţilor; 
- oasele membrelor superioare au fost parţial restaurate cu excepţia radiusului 

stâng, toate oasele având lipsuri la nivelul epifizelor; 
- din coloana vertebrală sunt păstrate doar arcurile vertebrale, axisul şi câteva 

corpuri de la toracale; din coaste sunt prezente doar aşchii ale corpurilor; 



140 | Alin Frînculeasa 

 

- din oasele bazinului au fost recuperate doar fragmente de iliumuri, iar de la oasele 
membrelor inferioare au fost restaurate doar diafizele, fragmentar fiind păstrate şi epifiza 
femurală stângă, epifizele tibiilor, rotulele; 

- oasele mâinilor şi picioarelor sunt, de asemenea, prezente fragmentar. 
Determinarea sexului: masculin (după caracterele craniene şi robusticitatea oaselor 

lungi). 
Estimarea vârstei: 40-50 de ani (după gradul de închidere al suturilor craniene). 
Statură: 162,83 cm (lungime maximă radius stâng). 
Patologie: carii interproximale la molarul 1 mandibular stânga, la premolarul 1 

maxilar dreapta, la molarul 2 maxilar dreapta; carie ocluzală la premolarul 1 mandibular 
dreapta; osteoartroză la toate articulaţiile prezente. 

 
• Mormântul 52 
Inventarul oaselor: 
- stare de conservare bună şi mediocru reprezentat; 
- craniul este fragmentat şi doar occipitalul, temporalele şi câteva fragmente de 

parietale fiind restaurate; se păstrează câteva fragmente de maxile şi rami mandibulari; 32 
de dinţi; 

- mai bine păstrată este clavicula şi omoplatul drept, iar din clavicula stângă e 
prezent un fragment de diafiză; 

- din oasele membrelor superioare există jumătăţile distale ale humerusurilor cu 
epifizele rupte şi treimile proximale ale cubitusurilor şi radiusurilor, diafizele acestora fiind 
foarte fragmentate; 

- de la coaste sunt prezente doar fragmente de corpuri, iar din vertebre pot fi 
identificate atlasul şi axisul, dar şi arcuri vertebrale; 

- din bazin există doar resturi de iliumuri; 
- de la membrele inferioare sunt păstrate fragmente de epifize şi diafize femurale, 

epifizele proximale ale tibiilor împreună cu cea distală de la tibia dreaptă, rotula stângă şi 
fragmente nerestaurabile de la restul oaselor; 

- de la oasele picioarelor se păstrează fragmente din talusuri şi calcanee. 
Determinarea sexului: feminin, stabilit după caracterele craniene şi ale coxalelor. 
Estimarea vârstei: 20-25 de ani, după erupţia dentară şi gradul de sudare al 

epifizelor. 
Statură: nu se poate calcula. 
Patologie: hipoplazia emailului la caninii şi incisivii mandibulari; două carii 

ocluzale la molarii 2 mandibulari; carii interproximale la molarul 1 mandibular şi 
premolarul 2 mandibular dreapta. Unele diafize de oase lungi sunt roase de şoareci. 
Deasupra canalelor auditive se observă o porozitate. 

 
• Mormântul 53 
Inventarul oaselor: 
- stare de conservare bună, dar slab reprezentat; 
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- din craniu sunt prezente toate segmentele componente, nerestaurabile din cauza 
fragmentării şi lipsurilor; din maxilă este prezent un fragment de pe partea dreaptă, iar din 
mandibulă e prezent ramul drept şi parţial corpul; sunt prezenţi 30 de dinţi; 

- din centura scapulară se identifică un fragment din procesul coracoid drept; 
- de la membrele superioare există doar fragmente de diafiză de la humerusul drept, 

cubitusul drept şi radiusul stâng; 
- din coloana vertebrală sunt prezente fragmentar toate vertebrele cervicale şi trei 

toracale; se păstrează câteva fragmente de coaste şi falange de la oasele mâinilor; 
- oasele bazinului şi ale membrelor inferioare nu sunt prezente. 
Determinarea sexului: masculin, după caracterele craniene. 
Estimarea vârstei: 30-40 de ani. 
Statură: nu se poate calcula. 
Patologie: o carie ocluzală la premolarul 1 maxilar dreapta; carii interproximale la 

patru premolari şi patru molari; osteoartroză la vertebrele cervicale. 
 
• Mormântul 54 
- Se păstrează jumătatea proximală de la un cubitus stâng, ce provine de la un 

individ adult de sex indeterminabil. 
 
• Mormântul 55 
- fragmente craniene disparate şi nerestaurabile; 
- majoritatea provin din calota craniană (frontal, parietale şi occipital), dar s-au 

identificat ambele temporale (doar regiunea petroasă), osul zigomatic stâng şi două 
coroane de la dinţi neerupţi; 

- sex nedeterminabil; 
- vârsta estimată la 3-5 ani, după gradul de erupţie al dinţilor; 
- nu se observă transformări patologice. 
 
• Mormântul 56 
- câteva aşchii de oase indeterminabile. 
 
• Mormântul 57 
- 28 de fragmente craniene (3-80 mm) nerestaurabile sau dimensionabile; 
- provin numai de la calota craniană şi se identifică un fragment din frontal cu 

creasta frontală, un altul din parietalul drept cu unghiul mastoid; la acestea se adaugă un 
premolar uzat; 

- sexul se poate determina drept masculin pe baza grosimii fragmentelor păstrate, 
dar diagnosticul este relativ; 

- vârsta estimată este de adult (30-50 de ani). 
 
• Mormântul 58 
Scheletul este bine reprezentat, dar într-o stare precară de conservare. În general se 

păstrează diafizele oaselor lungi. 
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Inventarul oaselor: 
- craniul este fragmentar, dar se pot identifica resturi ce provin de la toate 

sectoarele; lipsuri sunt la temporalul drept unde nu au fost identificate procesul zigomatic, 
procesul stiloidian şi mastoida; la temporalul stâng lipseşte marginea parietală a părţii 
scuamoase şi vârful piramidei pietroase; zigomaticul stâng nu are procesul maxilar şi 
sfenoidul este păstrat fragmentar; se păstrează 29 de dinţi permanenţi; 

- centura scapulară este prezentă fragmentar; la omoplatul drept se păstrează 
aproape în întregime, iar din cel stâng există doar un fragment din marginea laterală a 
osului şi parţial spina scapulei; clavicula dreaptă lipseşte, iar din cea stângă a fost 
identificat un fragment din extremitatea medială; 

- din oasele membrelor superioare se păstrează diafiza humerusului stâng; capul şi 
extremitatea distală a diafizei humerusului drept; diafiza radiusului drept; cubitusurile sunt 
reprezentate prin fragmente de diafiză; 

- din vertebre se păstrează în general arcurile vertebrale, dar s-a identificat un 
fragment din atlas, un fragment din axis (dintele şi procesul articular superior drept); patru 
fragmente de vertebre cervicale, zece fragmente de vertebre toracice, un fragment din 
toracala 11, cinci fragmente vertebrele lombare; 

- de la coaste se identifică şapte extremităţi posterioare ale coastelor de pe partea 
stângă şi trei de pe partea dreaptă (de la care se păstrează tuberculii), plus alte 17 
fragmente de corpuri costale; 

- coxalele se păstrează fragmentar şi din cel drept lipsesc creasta iliacă, ischionul şi 
pubisul, iar din cel stâng creasta iliacă, pubisul şi ischionul se conservă fragmentar; din sacrum 
se păstrează faţa superioară a primei vertebre sacrale şi procesul articular superior stâng; 

- femurul drept se conservă aproape în întregime, iar epifiza proximală şi cea 
distală prezintă deteriorări; de la femurul stâng lipseşte epifiza distală, iar cea proximală 
este deteriorată în zona capului şi a trohanterelor; tibiile prezintă lipsuri în zona epifizelor, 
iar fibulele sunt reprezentate prin fragmente de diafiză; 

Oasele mâinii sunt reprezentate de fragmente proximale şi distale ale 
metacarpienelor, fragmente de falange proximale, două falange intermediare; din oasele 
picioarelor se păstrează calcaneele în stare fragmentară, talusul drept, cinci metatarsiene, 
patru falange proximale, două intermediare şi două distale. 

Determinarea sexului: feminin, după funcţiile discriminate aplicate pe craniu şi 
gracilitatea generală a oaselor. 

Estimarea vârstei: 25-30 de ani, după gradul de închidere al suturilor craniene. 
 
• Mormântul 59 
Oseminte incinerate cu dimensiuni cuprinse între 8-75 mm, acestea fiind puternic 

deformate de foc şi cu o greutate de 800 g. O parte dintre oase au culoarea albastră, 
indicând o expunere redusă la foc. 

Inventarul oaselor: 
- din craniu s-au putut selecta 170 fragmente, cu dimensiuni cuprinse între 5x4-

30x24 mm; au fost identificate oasele nazale, procesul zigomatic stâng, pars petrosa de la 
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temporalul stâng, un fragment din regiunea squamoasă, 11 fragmente ce păstrează suturi; 
dentiţia este reprezentată de 12 rădăcini de dinţi; 

- 24 fragmente arcuri vertebrale dintre care patru prezintă procese articulare; 12 
fragmente de corpuri costale, trei fragmente ce păstrează tuberculi; 

- Din fragmentele de epifize se poate recunoaşte faţa patelară de la femurul drept, o 
epifiză distală de la cubitus şi un platou tibial;  

- Există 200 fragmente diafize oase lungi; 
- patru fragmente de coxale dintre care două din zona fosei acetabulare; 
Din oasele mâinilor se păstrează patru diafize proximale şi trei diafize distale de 

metacarpiene, o epifiză distală de la falangă proximală, două epifize proximale şi şapte 
distale de la falange intermediare, două falange distale, o epifiză proximală de la o falangă 
distală. 

Determinarea sexului: masculin, după grosimea diafizelor de la oasele lungi. 
Estimarea vârstei: adult. 
 
• Mormântul 60 
Au fost identificat trei fragmente de diafize de la oasele lungi. Acestea provin de la 

un individ sub-adult, de sex indeterminabil. 
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PARTEA a III-a 
 
 
 
 

CERCETĂRI DE DIAGNOSTIC ASUPRA ORIGINII CHIHLIMBARULUI 
DIN CIMITIRUL DE LA CÂMPINA 

 
 

Eugen S. TEODOR, Marian VÎRGOLICI 
 

Introducere: obiectul de activitate 
Între 2007 şi 2010 s-a derulat proiectul de cercetare Romanit, finanţat de Ministerul 

Educaţiei şi Cercetării, prin UEFISCDI (contract nr. 91019), sub conducerea Muzeului 
Naţional de Istorie a României, cu participarea unor instituţii de prim rang precum 
Institutul de Fizică şi Inginerie Nucleară (IFIN) de la Măgurele, Institutul Naţional pentru 
Ştiinţe Biologice, Universitatea Bucureşti – Facultatea de Geologie, Muzeul Naţional de 
Geologie. Scopul proiectului a fost testarea tehnicilor de discriminare a chihlimbarului 
autohton – cunoscut drept „romanit”24, respectiv chihlimbarul de Buzău, din zona satului 
Colţi –, de chihlimbarul de import, cel mai frecvent numit chihlimbar „baltic”25, din 
colecţiile arheologice. Proiectul, deşi pornea în materia de studiu, practic, de la zero, a 
înregistrat un succes neaşteptat, cel puţin dacă ar fi să ne referim la producţia ştiinţifică: 
zece studii publicate în reviste cu cotaţiei ISI (o parte dintre ele figurează în lista de 
referinţe bibliografice); poate paradoxal, tocmai de aceea el este virtual necunoscut în 
România, accesul specialiştilor români la baze de date internaţionale fiind practic nul, cel 
puţin pe segmentul arheologie. 

Vom profita de această primă ieşire pe piaţa arheologică românească pentru a 
prezenta aspecte puţin sau deloc cunoscute specialiştilor români26 ale problematicii conexe 
chihlimbarului, pentru a suplini accesul limitat la publicaţiile străine. Vom începe prin a 
defini miza unui asemenea studiu, ce are legătură cu stratificarea socială şi circulaţia 
bunurilor de prestigiu în diverse epoci (fiecare epocă majoră având propriile caracteristici). 
Cele mai vechi izvoare scrise ale culturii Europene – poemele homerice – ne asigură că 

                                                           
24 Sau „rumänit”, fiind introdus în circuitul ştiinţific de şcoala germană, nume încă utilizat de surse 
academice din străinătate. 
25 Aşa cum este cunoscut în literatura internaţională, definind o zonă largă din nordul Europei, respectiv 
teritoriile limitrofe Mării Baltice, din Danemarca, în vest, până în Estonia, în est (dar în literatură se 
menţionează şi varietăţi ucrainene, de pildă); mai este vehiculat sub numele (geologic) de „succinit”, 
deoarece conţine acid succinic, însă ulterior s-a demonstrat că şi romanitul conţine acid succinic, în 
concentraţii similare (3-8%, vezi literatura citată de E. D. Teodor et alii 2009). 
26 Cititorul român a beneficiat până aici, doar de studiile publicate de Nikolaus Boroffka (2002 şi 2006), 
putând fi amintite eventual şi alte titluri, dar nu de un real folos.  
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ambra27 intră în setul de materiale care definesc profilul princiar, alături de aur, argint şi 
bronz (Odiseea XV 460 şi XVIII 295). Dacă bronzul poate fi considerat un material 
utilitar, restul sunt cu siguranţă materii care au atras atenţia în primul rând prin 
proprietăţile lor speciale, ieşite din comun, legate inevitabil de magie şi credinţe religioase. 
Aurul este singurul material care nu se degradează în timp, fiind o metaforă a nemuririi. 
Argintul are proprietăţi antibacteriene, recipientele din acest metal fiind ideale pentru 
păstrarea băuturilor în condiţii salubre; vechea medicină, de exemplu, folosea argintul 
pentru a lupta cu rănile infectate; culoarea sa este asociată, în mentalitatea europeană, 
purităţii, numele său grec şi latin venind din rădăcina indo-europeană *arg-, semnificând 
„alb” şi „strălucitor”, asociat feminităţii şi lunii.  

Chihlimbarul are şi el câteva proprietăţi nefireşti – sau, cu un termen probabil mai 
adecvat, suprafireşti: el este o piatră caldă (orice piatră este, în mod normal, mai rece decât 
mediul ambiant); frecat de un material textil el produce descărcări electrice, numele său 
grecesc – elektron – devenind rădăcina „electricităţii” moderne, fiind deci legat de 
fenomene cereşti şi de puterea zeilor supremi; dacă este ars – produce un fum frumos 
mirositor, care ajută la curăţarea căilor respiratorii. Toate acestea au fost observate din cele 
mai vechi timpuri, aşa cum textul lui Pliniu cel Bătrân (Nat. Hist., XXXVII, 30-51) atestă. 
Valoarea unei materii prime este în general guvernată de raritatea sa – iar chihlimbarul este 
o materie relativ rară – dar şi de disponibilitatea unei societăţi de a depune eforturi, 
inclusiv sacrificii materiale de altă natură, pentru a o procura; nu toate societăţile s-au 
raportat însă identic la „aurul nordului”, existând exemple ilustre – precum dacii, dar şi 
avarii – pentru care el nu pare să fi avut vreo importanţă, dar nu pentru că ele ar fi fost mai 
raţionale, ci fiindcă aveau alte remedii magice pentru protecţia sănătăţii, sau pentru 
ghidajul necesar spre lumea de apoi.  

Mecanismele „nevoii” de achiziţie a unor materiale speciale sau „exotice” pot fi 
relativ greu de înţeles astăzi, fiindcă trăim într-o societate guvernată de valori materiale; 
totuşi, societatea românească a experimentat relativ recent, în „Epoca de Aur”, 
mecanismele achiziţiei de prestigiu, precum traficul de valută, de ţigări Kent, de blugi sau 
de... brichete fiind perfect ilustrativ; deşi ele puteau fi cumpărate, pe piaţa neagră, de la de 
trei la zece ori preţul lor real, cererea era cu atât mai mare cu cât sărăcia generală se 
adâncea, iar o persoană care nu deţinea astfel de bunuri nu avea cum să fie beneficiara 
prestigiului social (vorbind, desigur, în termeni de comportament mediu). De altfel, chiar 
preţul de achiziţie al unor obiecte antice de chihlimbar putea fi cu totul exorbitant, cel puţin 
pe gustul contemporanilor noştri, o mică statuetă de chihlimbar putând echivala cu unul 
sau mai mulţi sclavi apţi de muncă28; supranumele „aurul nordului” nu este doar o 
metaforă, preţurile fiind echivalente la greutăţi echivalente (chihlimbarul este însă mult 
mai uşor), pentru vremuri mai vechi.  

Clarificarea unor aspecte ţinând de mecanismele de „cerere şi ofertă” este esenţială 
pentru a înţelege semnificaţia unor descoperiri arheologice de acest tip. Cât priveşte 

                                                           
27 Rădăcina arabă a numelui, care a pătruns în numeroase limbi europene, inclusiv în engleză (amber), de 
unde a pătruns şi în româneşte, ca neologism. „Chihlimbar” are origine turcească (dar acolo posibil sursă 
persană), reflectând „redescoperirea” târzie a materialului în cultura populară. 
28 Pliniu cel Bătrân, Hist. Nat., XXXVII, 49. 
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perioada de referinţă – epoca bronzului – ea este una dintre cele mai mari consumatoare de 
chihlimbar, descoperirile arheologice confirmând pe deplin versurile homerice, şi, poate 
deloc întâmplător, cele mai semnificative tezaure aparţin finalului acesteia şi epocii de 
tranziţie la epoca fierului. Toate depozitele relevante de pe teritoriul actual al României 
aparţin pragului dintre mileniile II şi I a. Chr. Patru sunt de menţionat, prin bogăţia 
colecţiei, între care depozitul de la Cioclovina constituie un caz special, conţinând, alături 
de alte obiecte de preţ, peste o mie de mărgele de chihlimbar29; celelalte trei se află la 
Şuncuiuş peştera Mişid, jud. Bihor - 42 mărgele, şi în siturile de la Dridu La Metereze, jud. 
Ialomiţa - 32 mărgele şi Suceava Curtea Domnească - 25 mărgele. Nefiind specialişti în 
epoca bronzului şi nedorind să ne depăşim atribuţiunile, vom remarca totuşi că depozitele 
din perioada de tranziţie sunt dispuse pe teritoriu relativ egal, sugerând poziţionarea unor 
centre de putere (care pot fi, desigur, mai multe); o a doua concluzie derivată ar fi că 
statutul de lider regional părea condiţionat de posesia unor asemenea bunuri.  

Tezaurizarea pare însă un fenomen relativ nou, pentru finalul epocii bronzului, 
fiindcă nu există depozite semnificative mai vechi30, de pildă în epoca mijlocie a bronzului, 
când descoperirile se distribuie mult mai democratic, în mai multe puncte, mai ales în 
contexte funerare (fig. 1), ceea ce poate arunca o lumină asupra utilităţii sociale a acestei 
pietre semi-preţioase, respectiv de amuletă magică a drumului spre ţinutul Hyperboreenilor 
nemuritori31. Necropolele epocii bronzului care conţin mărgele de chihlimbar sunt relativ 
puţine, distribuindu-se în două zone distincte: de-a lungul Dunării (Ostrovu Mare şi 
Zimnicea), apoi într-un triunghi de la Carpaţii de Curbură, în perimetrul Cândeşti-Pietroasa 
Mică-Câmpina, triunghi care cuprinde în interiorul său principala zonă de ocurenţă 
naturală a chihlimbarului din zona Dunării inferioare, aflat în jurul satului Colţi (jud. 
Buzău). Fie şi o sumară privire asupra hărţii de la figura 1 ar trebui să sugereze ipoteza 
conform căreia comunităţile epocii bronzului au profitat de oportunitate pentru a-şi crea o 
marcă distinctă de identificare, un stil funerar propriu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
29 N. Boroffka (2002, p. 151) menţionează peste 3500 de mărgele de chihlimbar, sticlă, faianţă şi staniu, dar o 
numărătoare foarte clară nu pare să existe, iar astăzi ea pare imposibilă, fiindcă depozitul se află în custodia 
MNIR, dar nu se ştie cât de complet, iar relativ numeroase mărgele sunt sparte, fiind imposibil de 
reconstituit. În fine, în catalogul aceluiaşi articol (Boroffka 2002, p. 159) se menţionează că mărgelele de 
chihlimbar ar fi fost „peste 1400”. 
30 „Depozitele” de trei mărgele, precum cel de la Satu Mare, jud. Arad; (N. Boroffka 2002, p. 158) ar trebui 
tratate cu prudenţa necesară, putând fi contexte insuficient înţelese. 
31 Speculaţie, inevitabil, având însă ca suport toată mitologia şi etnografia europeană istorică (Ahl 1982). 
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Fig. 1 - Descoperiri de artefacte de chihlimbar în contexte preistorice, în spaţiul cuprins între  
Tisa, Dunăre şi Prut (după N. Boroffka 2002, cu modificări şi adăugiri). 

Amber artefacts from Prehistoric contexts between Tisza, Danube and Prut  
(following N. Boroffka 2002, with amendments). 

 

Scurt istoric şi  probleme ale „diagnosticului de origine” 
Natura chihlimbarului a fost intuită încă din antichitate, respectiv o răşină fosilă. 

Despre copacii care ar fi produs acele răşini – discuţiile sunt departe de a se fi încheiat, 
deşi au peste un veac vechime; ar fi vorba, oricum, despre plante subtropicale (E. 
Iamandei, S. Iamandei 2010) – la momentul respectiv zonele de afloriment aflându-se mai 
aproape de tropice decât astăzi. Cele mai semnificative resurse naturale se găsesc în zone 
proxime Mării Baltice, de pe coastele Danemarcei, la vest, până pe coastele Estoniei, la est. 
Se pare că zonele de culegere cele mai timpurii sunt cele occidentale, cel mai vechi „drum 
al chihlimbarului” traversând Germania centrală de astăzi. Din contră, se pare că în 
antichitatea clasică sursa principală de chihlimbar venea din golful Gdansk, din Polonia de 
azi (G.I. Truică et alii 2012). Oricum ar fi acele rute nordice, ele se întâlneau în bazinul 
mijlociu al Dunării, de unde se distribuiau, prin Pannonia, spre porturile Mării Adriatice. 
Rute secundare duceau însă preţioasa materie – prelucrată sau, cel mai adesea, brută – spre 
toate colţurile continentului. Pentru teritoriul de astăzi al României, două par rutele 
esenţiale: în lungul Dunării, acolo unde apar cele mai vechi piese, datate în neolitic (puţine, 
e drept), dar şi câteva descoperiri de epoca bronzului; pe Tisa şi afluenţii săi, cum stau 
mărturie descoperirile de la Foieni, Şuncuiuş, Igriţa, Pecica, Satu Mare. O a treia cale de 
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pătrundere, dinspre nord-est, nu ar trebui exclusă, deşi deocamdată suportul argumentativ 
este limitat. 

Importanţa comerţului cu chihlimbar la nivel continental a fost, iarăşi, de mult 
sesizată; de aici şi interesul pentru identificarea zonei de origine a materiei brute, fiindcă 
diverse tipuri de chihlimbar (sau copal32) se găsesc în diverse părţi ale Europei, precum 
Franţa, Spania, Italia, Cehia, alături de care adăugăm desigur romanitul de Colţi33. Deşi se 
poate discuta şi despre eventuale diferenţe calitative între ambrele baltice şi celelalte 
materii prime europene, mai ales pentru lucrări de artă, de genul statuetelor (chihlimbarul 
este dur, dar casant, fiind o materie care se prelucrează foarte dificil, cu risc mare de 
spargere), diferenţa cea mai netă este la nivelul abundenţei (A. Neacşu 2008; E. S. Teodor 
et alii 2013), clar în favoarea resurselor baltice, la un ordin de mărime care ar putea fi de 
câteva zeci la unul; de aceea, ambra baltică a şi făcut obiectul unui trafic transcontinental 
de o anume intensitate, fiind singura resursă capabilă de a asigura un flux comercial 
propriu-zis. Vehicularea unor asemenea materii prime la distanţe considerabile – aşa cum 
ar fi zona Dunării inferioare – reprezintă un indiciu cert al „comerţului” la distanţă, 
indiferent cum s-ar manifesta formele de transfer (troc, cadouri de prestigiu, dote, jaf, etc.). 

Tentative de a discerne materia brută baltică de alte tipuri de chihlimbar datează 
încă din sec. XIX, însă complexitatea materialului a făcut ca astfel de încercări să fie 
interesante strict pentru istoria ştiinţei. Primul care a imaginat o metodă modernă pentru 
discriminarea „succinitului” de alte ambre, a fost cercetătorul american Curt W. Beck 
(începând cu 1964). Tehnica folosită de el, mai cunoscută prin abrevierea sa, FTIR 
(Fourier Transform Infrared Spectroscopy), era mai degrabă un expedient experimental, 
fără un suport teoretic explicativ; astfel, el a observat, pe un mic segment al spectrului, 
cuprins între lungimile de undă 1250-1110 cm-1, un comportament tipic al probelor baltice 
analizate, care le diferenţiau, ipotetic, de oricare altă specie de chihlimbar, comportament 
rezumat în expresia „umăr baltic”, prin analogia morfologică a desenului rezultat (fig. 2). 
Acest mic detaliu specios a rămas singura metodă recunoscută de expertiză a originii 
baltice, mai multe decenii, deşi ea nu putea face diferenţa între celelalte specii de ambră, 
iar rezultatele erau foarte discutabile pe specimene alterate, aşa cum aceeaşi figură 2 
ilustrează. Or, din păcate, arheologia are de a face, aproape fără excepţie, cu artefacte a 
căror materie primă este alterată sau foarte alterată. Deşi este o materie fosilă, deci relativ 
stabilă, ambra este totuşi o materie organică, alterabilă în condiţii adverse, care sunt foarte 
multe şi foarte uzuale, de la lumină la supra-oxigenare (producând deci oxidare), de la prea 
multă umiditate la prea multă uscăciune, sau doar un mediu cu pH dezechilibrat. Îndată ce 
este scos din stratul geologic originar, fie printr-o împrejurare naturală (valuri care mătură 
                                                           
32 Numele unei răşini sub-fosile (mai noi de cinci milioane de ani, v. Ionescu 2001), similare la aspect cu 
ambra autentică. Pentru clasificarea generală a ambrelor şi copalului vezi C. W. Beck 1986. 
33 Am arătat în altă parte (Proiect Romanit, raport de etapă 3, secţiunea 4, disponibil pe site-ul de proiect: 
http://www.romanit.ro/files/materiale/rapoarte/fazaIII/4_geologica.pdf), în detaliu, că deşi s-a exagerat pe 
tema ocurenţelor de chihlimbar în România (H. U. Kasper 1996; A. Banerjee et alii 1999; N. Boroffka 2002), 
în special pe seama unor rapoarte (foarte) vechi, neverificate şi neverificabile, în baza evidenţei actuale (în 
special din colecţii academice şi muzeale) se poate postula că romanitul de Buzău este virtual singura sursă 
certă de chihlimbar de pe teritoriul României, fără a putea exclude cu totul resurse precum „muntenitul” de 
Olăneşti (pentru care avem însă o singură referinţă materială) sau chihlimbarul „ars” de Vama (Suceava), la 
care face referire şi experimentul comentat de N. Boroffka (2006). 
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fundul Mării Baltice în zona litorală, sau ploi puternice pe Munţii de Curbură) sau prin 
exploatare industrială, materia fosilă începe chiar de a doua zi să se altereze, sub impactul 
condiţiilor diferite de cele geologice. Chihlimbarul este o materie perisabilă, şi abia studii 
relativ recente au găsit soluţii (Y. Shashoua 2002; E. S. Teodor, M. Macovei 2009) – încă 
nu este clar cât de bune – pentru a-l stabiliza şi a-l păstra în colecţiile muzeale o perioadă 
mai îndelungată.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 2 - Reprezentarea „umărului baltic” (după C. W. Beck 1986, 72, fig. 5; a – succinit nealterat; b – succinit 

alterat), vezi chenarul roşu. C. W. Beck foloseşte o măsură echivalentă (micrometri),  
iar reprezentarea este în oglindă verticală faţă de spectrometria actuală (v. fig. 3) 

Graphic depiction of the “Baltic shoulder” (after C. W. Beck 1986, 72, fig. 5; a – fresh succinite; b – 
altered succinite), see the red frame. Compared with the recent spectrometry, C. W. Beck was using 

an equivalent measure unit (micrometres) and the graph is flipped in a vertical mirror. 
 

Problema de mai sus nu pare să fi fost înţeleasă de comunitatea ştiinţifică până 
recent, dincolo de constatarea – frecventă – că „umărul baltic” nu prea se vede, prezumtiv 
din motive de alterare. Dovada că problema nu-i clară este că marea majoritate a probelor 
de chihlimbar „de origine controlată”, folosite ca referinţe pentru chihlimbarul arheologic, 
sunt probe colectate în minele moderne de chihlimbar (nu vom da exemple, câtă vreme 
fenomenul este endemic). Inadecvarea provine din faptul că societăţile istorice şi 
preistorice nu foloseau exploatarea minieră (de galerie sau de suprafaţă), ci culegeau 
bucăţile de „aur nordic” din zonele lor obişnuite de ocurenţă, cel mai adesea pe malul 
Mării Baltice; până să fie găsiţi de culegători, bulgării de răşină fosilă puteau sta ani de zile 
în medii adverse, precum apa sărată a mării, începând procesul alterării mult înainte de a fi 
devenit podoabe. Alterarea, desigur, nu este foarte vizibilă la început, iar prelucrarea 
feţelor bijuteriei înlătura partea cea mai expusă, de la suprafaţă. Alterarea chimică, însă, 
începe mult înainte de a fi perceptibilă cu ochiul liber (E. S. Teodor et alii 2013). Alterarea 
chihlimbarului istoric mai parcurge însă câteva etape: alterarea de utilizare (ante-
depoziţională); alterarea post-depoziţională (mai ales în morminte); în fine, alterarea 
muzeală, care este şi cea mai rapidă, datorită păstrării artefactelor în condiţii improprii. Iată 
deci peisajul unei insistente comparaţii, timp de jumătate de veac, a merelor cu perele, 
respectiv a probelor nealterate de mină, cu piese arheologice care au suferit patru feluri 
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diferite de alterare. Cine îşi imaginează că echivalenţa celor două clase de obiecte este una 
simplă – îşi face iluzii; „diagnosticul” nu poate fi decât dificil. 

Problema de mai sus, destul de neplăcută cum e, de fapt, este agravată de chestiunea 
variabilităţii materialului în sine – chihlimbarul. Variabilitatea are şi ea mai multe surse. 
Studiile recente, în special cele bazate pe tehnica pirolizei şi a cromatografiei de gaze34, au 
relevat sute de compuşi organici, fără ca cineva să fi avut ambiţia de a realiza o „hartă” 
exhaustivă (M. Vîrgolici et alii 2010b); dincolo de această complexitate de necuprins, care 
este caracteristică oricărei răşini naturale, vine specificitatea genetică, a unor specii de arbori 
diferiţi, cu metabolismul specific, dar şi specificitatea geologică a fiecărui mediu din care 
aceşti copaci şi-au tras materia nutritivă, analiza elementală relevând numeroase metale, în 
cantităţi infime, e drept, care nu pot fi decât rezultatul trapării în răşină a unor elemente 
minerale specifice mediului. O altă „resursă” a diversităţii a fost demonstrată prin măsurători 
repetate pe una şi aceeaşi probă (sau aşchii de chihlimbar provenind din acelaşi bulgăre) 
(discuţii la S. C. Liţescu et alii 2012, E. S. Teodor et alii 2013), care au relevat o anume 
variabilitate intrinsecă, adică a fiecărei probe în parte, funcţie de sectorul măsurat. În fine, o 
ultimă categorie de vectori ai specificităţii vine din proprietăţile ambientului geologic, în care 
răşina a fost prinsă, pentru zeci de milioane de ani. 

Am expus cele de mai sus, foarte sumar, doar pentru a sugera arheologilor că 
problema diagnosticului de origine este nu doar un lucru dificil în sine, dar şi că, datorită 
numeroşilor vectori de specificitate şi alterare, diagnosticul – acesta sau oricare altul – nu 
este – ca şi în cazul medicinei, de altfel – o ştiinţă exactă. Asemenea dificultăţi au condus, 
în ultimul deceniu, la luări de poziţie foarte aproape de agnosticism, cel puţin în materia 
analizei discriminante între chihlimbarul baltic şi romanit, aşa cum ilustrează foarte bine 
studiul publicat de N. Boroffka în 2006, în baza unor lucrări realizate de chimistul german 
G. Heck, care a negat posibilitatea reală de a distinge cele două materiale în baza pirolizei 
(deşi este metoda cea mai „descriptivă”)35. În fine, toată lumea este de acord că cele două 
ambre sunt foarte greu de distins pe cale analitică, definiţia cea mai interesantă (E. C. Stout 
et alii 2000) fiind cea prin care romanitul ar fi „un succinit alterat termic” (sau „ars”, cum 
spun geologii), respectiv o materie perfect identică cu cea baltică, doar că formată într-un 
mediu geologic cu presiune şi temperatură superioare. Descrierea chimistului este 
conformă şi geografiei (Carpaţii de Curbură fiind munţi cu activitate vulcanică), dar şi 
observaţiilor care se pot face direct pe orice probă de chihlimbar. Deşi toate tratatele 
geologice atrag atenţia asupra diversităţii extraordinare de culori şi nuanţe ale ambrelor 
(atât cele baltice, cât şi cele româneşti), în fapt, sub specie statistică, pe probe nealterate, se 
poate spune că amândouă speciile au o culoare şi transluciditate similară mierii; diferenţele 
se exprimă pe plaja unor distincţii fine, specia baltică având o tentă galben-pal, foarte 
translucidă, precum mierea de salcâm, în timp ce romanitul are o culoare portocaliu-
roşcată, similară mierii de tei, cu o transluciditate uşor inferioară. Diferenţele nu se 

                                                           
34 Metodă de separare a compuşilor organici volatili, fie imobilizaţi în matricea răşinilor fosile (~1-5% din 
masă), fie rezultaţi prin descompunerea în atmosferă inertă – piroliză – a fracţiei macromoleculare insolubile 
şi non-volatile (~95-99% din masă). 
35 Totuşi, rezultate ceva mai optimiste, pe aceeaşi metodă, au fost publicate recent în cadrul proiectului 
Romanit (M. Vîrgolici et alii 2010b). 
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datorează numai culorii mai închise a romanitului, dar şi unei reţele fine de crăpături, 
vizibile mai ales la microscop, crăpături ce sunt probabil rezultatul presiunii din stratele36 
geologice.  

Complexitatea situaţiei nu ne-a fost nici nouă clară de la început, având nevoie de mai 
mult de un an şi jumătate pentru a înţelege esenţa problemei: comparaţia nemijlocită a unor 
probe „cu origine controlată”, de provenienţă minieră, cu probe prelevate din artefacte istorice 
cu vârste între 1000 şi 6000 de ani, este inadecvată, fiindcă cele din urmă sunt atât de alterate 
încât „termenii comuni” sunt prea puţini pentru a permite diagnosticul. În această situaţie, în 
vara lui 2009 am conceput un plan de experiment care să răspundă întrebării asupra 
fenomenelor care se petrec cu aceste materiale, în procesul de alterare, plan executat de-a 
lungul anului următor37. În acest proces – pe care nu îl vom descrie aici în detaliu, fiind prea 
tehnic – s-au tras concluzii interesante, între care unele de ordin foarte empiric, dar foarte utile. 
Aşa, de pildă, a fost observaţia pe care chimiştii au făcut-o, că probele de romanit se pisează38 
mult mai uşor decât cele de succinit, deşi în tabelele cu proprietăţi cele două materiale sunt 
evaluate cu durităţi similare (între 2 şi 3 Mohs); ne-am explicat fenomenul ca fiind consecinţa 
reţelei de fisuri fine, practic invizibile, dar şi prin faptul că succinitul a beneficiat de un proces 
de fosilizare mai îndelungat, devenind deci mai rigid (S. C. Liţescu et alli 2012). O altă 
observaţie de parcurs a fost că, de-a lungul procesului de alterare artificială (în esenţă 
expunerea îndelungată la căldură), romanitul îşi modifică nuanţa de culoare mai accelerat39, 
ceea ce presupune o vulnerabilitate sporită la condiţiile de mediu advers. Această observaţie a 
fost completată de prelucrarea statistică a datelor spectrelor, care a demonstrat că dispersia 
rezultatelor pentru romanit este mai mare (E. S. Teodor et alii 2013), pe măsură ce alterarea 
creşte, probând din nou vulnerabilitatea sporită a materialului. 

Dar cel mai neliniştitor rezultat al experimentului de îmbătrânire40 a fost constatarea 
că, în cursul alterării, sau cel puţin în stadiile iniţiale (este greu să simulezi o alterare de mii 
de ani...), chihlimbarul baltic tinde să dea răspunsuri tot mai mult similare cu... romanitul 
nealterat (E. S. Teodor et alii 2013). Ca urmare, încetăţenitul obicei de a compara „probe de 
origine controlată” cu probe arheologice, nu numai că nu ar trebui să producă rezultatele 
aşteptate, ba ar trebui să fie o relativ certă sursă de confuzie, cel puţin pe segmentul 
comparativ succinit-romanit! În lipsa altor criterii de discriminare valide, am formulat teoria 
„standardelor arheologice”, respectiv un sistem de disjungere a datelor cu interpretare 
necunoscută în baza unor date arheologice prealabile, recoltate de pe artefacte care pot fi 
considerate de certă origine baltică. Aşa a fost, de pildă, o superbă statuetă de chihlimbar 
găsită într-un mormânt de la Roşia Montană, măiestria execuţiei asigurând locul de producţie 
şi datarea – Aquileia, secolul II p. Chr (D. E. Strong 1966; M. R. McCarthy et alii 1982; A. 
                                                           
36 Deşi pluralul uzual este „straturi” (precum „răsaduri”), geologii folosesc pluralul „strate”, fapt consemnat 
de altfel şi în dicţionare. 
37 Fiind publicat – la acest moment, iunie 2013 – doar online (E. S. Teodor et alii 2013), ca urmare a unui proces 
foarte dificil de peer-review, în primul rând datorită concluziilor destul de neobişnuite la care studiul ajunge.  
38 Pisarea este necesară pentru pastilare, pentru metoda FTIR în transmitanţă, v. infra. 
39 Au fost realizate fotografii în condiţii controlate, de laborator, cu expunere identică, pentru fiecare aşchie 
de chihlimbar (probele medii aveau 3-4 mg), după fiecare etapă intermediară (la fiecare două săptămâni), 
ceea ce a permis şi concluzia formulată mai sus. 
40 Cum se numeşte el îndeobşte, în literatura ştiinţifică; dat fiind că chihlimbarul este oricum un material 
foarte... bătrân, am preferat, în studiul menţionat, din 2013, să-l numim „experiment de alterare accelerată”. 
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R. Facsady 1991; M. Buora 1995). Or, este un lucru notoriu că cel mai important centru 
meşteşugăresc al antichităţii se află poziţionat la Marea Adriatică, la exact capătul „drumului 
chihlimbarului”, centru care a lucrat exclusiv cu material baltic (G. I. Truică et alii 2012).  

 
Artefacte de chihlimbar preistorice din colecţiile româneşti 
În cadrul proiectului Romanit, care nu era dedicat preistoriei, ci chihlimbarului 

arheologic în general, am încercat să acoperim obiective de mare interes, inclusiv pentru 
epoca bronzului, urmând catalogul lui Boroffka (2002). Oportunitatea cea mai evidentă era 
depozitul de la Cioclovina (E. Comşa 1966; I. Emödi 1978), din care numeroase piese de 
chihlimbar se află în depozitele Muzeului Naţional de Istorie a României. Acest set de 
artefacte preistorice a fost printre primele măsurate, în cadrul proiectului, beneficiind şi de 
o publicare relativ rapidă (E. S. Teodor et alii 2010). Concluzia acelui articol este că 
majoritatea pieselor analizate (lotul fiind compus din 13 piese, alese aleator) sunt probabil 
de origine din Munţii de Curbură; concluzia este oarecum una surprinzătoare, câtă vreme 
distanţa dintre locul descoperirii până în satul Colţi, din judeţul Buzău, este relativ egală cu 
cea de la Mureşul mijlociu la Tisa, dacă le considerăm în linie dreaptă, altfel Cioclovina 
aflându-se, pe rutele accesibile, mai aproape de ruta vestică a chihlimbarului. Harta 
publicată cu acel prilej, care ilustra doar descoperirile din epoca de tranziţie, permite 
vizualizarea excelentei conexiuni între descoperirile din bazinul mijlociu al Tisei şi cele 
din vestul României; cercetarea nu conduce însă totdeauna acolo unde ne-am aştepta. În 
fine, tot în acel studiu (E. S. Teodor et alii 2010) atrăgeam atenţia asupra diferenţelor 
tipologice evidente între mărgelele din Ungaria (E. Sprincz, C. W. Beck 1981) şi cele 
relativ contemporane din depozitul din Peştera Cioclovina, subliniind ideea că dacă 
manufactura este locală (aşa cum tipologia sugerează), atunci şi materia brută ar putea fi 
locală, deşi cele două seturi de fapte nu se condiţionează reciproc. Pentru preistoricieni, 
cred eu, rămâne deschisă problema dacă între cele două regiuni – Valea Streiului şi 
afluenţii, pe de o parte, şi regiunea Buzăului, pe de alta, pot fi surprinse eventual şi altfel 
de legături.  

O altă oportunitate oferită de patrimoniul Muzeului Naţional au fost mărgelele 
descoperite în necropola de la Pietroasa Mică (Al. Oancea 1981)41, care aparţin unui 
orizont al bronzului mijlociu. O primă observaţie interesantă ar fi aceea că deşi între cele 
două colecţii diferenţa de vârstă nu este mare, diferenţa de conservare este mare. Dacă 
piesele de la Cioclovina sunt în stare relativ bună, cele de la Pietroasa Mică sunt destul de 
alterate42, îndoindu-ne, la început, că măsurătorile realizate ar putea fi relevante în vreun 
fel. Multă vreme spectrele de la Pietroasa Mică au arătat „ciudat”, exotic, neştiind exact cu 
                                                           
41 Nu sunt însă doar patru mărgele, aşa cum scrie în catalogul lui N. Boroffka (2002, 157), ci 8, aşa cum 
ilustrează autorul în planşa 3/3-10. La Tabelul 1 sunt înregistrate 5 mărgele, din inventarul MNIR, pe care le-
am supus procedurilor de diagnostic.  
42 Comentariile de pe ultima coloană a Tabelului 1 nu lasă să se înţeleagă foarte exact această realitate. Textele de 
acolo sunt copiate din baza de date a proiectului, comentariile fiind realizate de Monica Macovei (studentă, pe 
vremea aceea), geolog cu un doctorat pe arheometrie. Fiindcă operatorul a văzut şi piese mult mai alterate (chiar 
dacă mai recente, de pildă mărgele din necropolele romane de la Callatis), aprecierile sale asupra stării de 
conservare a artefactelor de la Pietroasa Mică plasează situaţia acelor piese ca una mijlocie. Comparaţia directă a 
fotografiilor celor două seturi de fotografii, realizată, încă o dată, zilele acestea, demonstrează clar diferenţele dintre 
Cioclovina şi Pietroasa Mică, la care făceam referire în textul de mai sus. 
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ce ar putea fi asociate (în nici un caz cu spectre colectate de pe „chihlimbar de origine 
controlată”). În timp, însă, s-au adunat date comparative suficient de bune pentru a permite 
o discuţie despre ele; aceste rezultate nu au fost publicate deocamdată, făcând aici pentru 
prima dată o referinţă explicită asupra semnificaţiei lor. 

În timpul derulării aceluiaşi proiect, am reuşit să colectăm câteva probe mărunte 
din 13 piese din depozitul de la Dridu43. Nici acest lot de rezultate nu a fost publicat până 
acum. O descriere a artefactelor studiate se află aici, la tabelul 2, cu observaţii realizate la 
faţa locului, în depozitul de la Slobozia. Am încercat, dar nu am reuşit să avem acces la 
alte loturi importante de artefacte, precum depozitul de la Suceava, în ciuda insistenţelor 
noastre, direcţiunea Muzeului Bucovinei nefiind interesată într-o colaborare.  

După epuizarea perioadei finanţate a proiectului Romanit (decembrie 2010) am 
continuat să mai primim oferte de diagnostic; o parte dintre acestea le-am acceptat, deşi, la 
acel moment, procesul nu mai avea finanţare şi nu se mai putea baza decât pe tradiţionala 
„muncă patriotică”, chestiune care, la nivel instituţional (costul forţei de muncă, a 
aparatelor şi consumabilelor) poate fi dificilă. Un astfel de lot este reprezentat de patru 
mărgele din necropola de la Câmpina (tabelul 1).  

Mai avem de dat câteva explicaţii privitoare la tehnicile folosite. Spectroscopia 
RAMAN a fost asigurată la IFIN; avantajul tehnicii este acela că lucrează fără prelevare de 
material, inclusiv pentru artefacte de dimensiuni mai mari. Nu este o tehnică „consacrată” 
pentru chihlimbar, dar cu o listă bibliografică relativ consistentă şi în rapidă creştere în anii 
din urmă (H. G. M. Edwards, R. H. Brody et alii 2001; P. Vandenabeele et alii 2003; W. 
Winkler et alii 2003; J. Jehlicka et alii 2004, Y. Shashoua et alii 2006), fiind folosită cu 
relativ succes de-a lungul proiectului Romanit.  

Spectroscopia FTIR este una uzuală în analiza chihlimbarului, în practica 
internaţională, dar, pentru precizie, varianta cunoscută drept „FTIR în transmitanţă” (cea 
consacrată de activitatea lui C. Beck). Tehnica presupune prelevarea de material, ceea ce 
nu este posibil decât pe fragmente nerestaurabile, atunci când ele există44. Acesta este 
cazul Probei 2, care va fi prezentată mai jos. 

Varianta FTIR-reflectanţă este mai puţin uzuală şi, lăsând modestia deoparte, 
proiectul Romanit este cel care a impus-o în practica internaţională, printr-un set deja 
substanţial de lucrări publicate în străinătate (E. D. Teodor et alii 2009, E. S. Teodor et alii 
2010; 2013; S. C. Liţescu et alii 2012, G. I. Truică et alii 2012; 2014). Avantajul cel mai 
evident al metodei este că nu necesită prelevare de material, fiind utilizabilă pe artefacte 

                                                           
43 Mulţumesc aici direcţiunii Muzeului Judeţean Ialomiţa pentru oportunitatea oferită pentru a studia lotul de 
mărgele. Fac aici menţiunea că între descrierea de catalog (V. Enăchiuc 1987, p. 87) şi cele constatate de noi pe 
material există unele diferenţe semnificative, asupra cărora nu insist aici, nefăcând obiectul de activitate al acestui 
studiu. Piesele din depozitul de la Dridu ar merita revizitate de un arheolog cu specializare adecvată, pentru 
corecţiile descriptive necesare, însă din nefericire starea de conservare precară face ca multe dintre piesele 
reprezentate în publicaţie să nu mai aibă integritatea necesară încadrării tipologice. Recoltarea de probe s-a făcut 
doar în situaţia în care unele fragmente mici erau desprinse din corpul piesei, restaurarea fiind virtual imposibilă. 
44 Cantitatea necesară de material, astăzi, este infimă (cca 2 mg), dar prelevarea din corpul unui artefact este 
riscantă, fiindcă obiectul s-ar putea sparge (chihlimbarul vechi este uneori deosebit friabil); prelevarea este 
oricum nerecomandabilă de pe un obiect care şi-a conservat integritatea. 
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mici45 sau fragmente restaurabile. Un al doilea avantaj al metodei este că materialul 
analizat, nefiind pisat, îşi conservă toate caracteristicile macromoleculelor care alcătuiesc 
matricea chihlimbarului; există şi o faţă mai întunecată a acestei avantaj: o astfel de 
matrice, întreagă, este cu mult mai complexă decât cea determinată pe materialul pisat şi 
pastilat, spectrul rezultat având o complexitate greu de echivalat cu ceva, motiv pentru care 
spectrele FTIR-reflectanţă sunt cu adevărat analizabile doar cu unelte statistice. 
Variabilitatea uriaşă a datelor a constrâns la căutarea unor metode pentru prelucrarea 
acestor date (care, în stare brută, aşa cum sunt furnizate de spectrometru, sunt pur şi simplu 
neinteligibile). Metoda, presupunând un şir de transformări matematice intermediate de o 
aplicaţie Access dedicată, a fost recent publicată pe larg (G. I. Truică et alii 2012). Probele 
3, 4 şi 5 (cf. Tabel 1) au fost analizate cu această metodă. 

Au fost folosite, în comparaţia statistică, şi materiale de epocă romană şi bizantină, 
din motive care vor fi explicate mai jos. Minime detalii despre lotul comparativ sunt şi ele 
listate în tabelul 1. 

 
Analiza unei mărgele de la Câmpina prin FTIR-transmitanţă 
Din mărgeaua provenită din M.10 din cimitirul de la Câmpina, s-a prelevat doar o 

cantitate mică de pulbere, rezultată din fracturarea artefactului, ceea ce s-a pretat la o 
analiză prin pastilare. Metoda este cea consacrată pe plan internaţional, iar în cadrul 
proiectului colega Irina Petrovici de la Muzeul Naţional de Istorie a României s-a ocupat 
mai ales de explorarea acestei tehnici de investigaţie. Conştientă de la început că un 
diagnostic nu se poate baza pe un singur criteriu, respectiv „umărul baltic”, colega noastră 
a urmărit în mod special alte trei lungimi de undă, semnalate de literatura mai recentă, 
respectiv peak-urile la 3048, 1642 şi 887 cm-1 (M. Guiliano et alli 2006), folosite iniţial 
mai ales în discernerea chihlimbarului baltic de opal (I. Petrovici)46; testele noastre au 
arătat însă că cele trei criterii sunt utilizabile şi în discriminarea între succinit şi romanit (E. 
D. Teodor et alii 2009; E. S. Teodor et alii 2010). 

Testele pentru artefactul de la Câmpina au fost efectuate de această dată de alţi 
specialişti ai consorţiului47, însă experienţa prealabilă s-a demonstrat valoroasă. La figura 3 
(a şi b) am selectat câteva dintre spectrele achiziţionate, pentru comparaţie. Pe primul 
grafic (fig. 3a) avem spectre de „standarde” geologice (un romanit şi un succinit) şi un 
„standard arheologic” (concept original al proiectului Romanit), respectiv o probă din 
statueta de la Roşia Montană, care are nu doar beneficiul de a avea o origine materială 
indisputabilă, dar şi o bună stare de conservare. Diferenţele între proba de romanit şi 
celelalte două sunt foarte evidente în segmentele marcate de lungimile de undă 1642, 1243 
şi 885 (şi benzile din lateralul lor, evident). Mai jos, la fig. 3b, avem proba de la Câmpina, 
pentru care am marcat doar cele trei zone de atenţie. 

                                                           
45 Mai mici de 1,5 cm, pe oricare dimensiune, cel puţin pe aparatura existentă acum la Institutul Naţional de 
Cercetare-Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice din Bucureşti. 
46 În raportul etapei 1 a proiectului Romanit (secţiune nepublicată) 
47 Eugenia D. Teodor şi Georgiana Truică, de la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ştiinţe 
Biologice, cărora le mulţumim pentru furnizarea datelor, dar şi a unor opinii ştiinţifice fructificate aici. 
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Concluziile care se pot trage, fie şi de către o persoană neavizată, sunt evident 
contradictorii; privind zona „umărului baltic” (1243), proba de la Câmpina pare baltică; 
privind însă celelalte două, 1642 şi 885, proba de la Câmpina este romanit. Noi cunoaştem 
însă exemple ale unor probe certe de romanit (fiind probe geologice de origine controlată) 
care au „umăr baltic”, dar nu şi celelalte caracteristici stabilite de literatura mai recentă 
pentru succinit (E. S. Teodor et alii 2013, p. 7-8). Alocarea originii numai în baza 
„umărului baltic”, a fost recunoscută ca dificilă şi riscantă, de Curt Beck însuşi (1986), mai 
ales pe materiale foarte oxidate, cum este cazul de faţă. Din acest motiv, estimarea noastră 
se îndreaptă către un diagnostic de materie primă locală, din Munţii de Curbură. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3a - Standarde geologice şi arheologice. Spectrografie FTIR-transmitanţă, domeniul 2000-600 cm -1.  
De sus în jos: Roşia Montană (statueta de epocă romană; roz); probă geologică de tip romanit, de la Sibiciul 

de Jos, zona Colţi, Buzău (albastru); probă geologică de tip succinit, de la Kaliningrad (roşu) 
Geological and archaeological standards. Transmittance FTIR spectrography on selected range 

2000-600 cm-1. From top to the bottom: Roşia Montană (Roman age statuette; pink); geological romanite (= 
Rumänit), Sibiciul de Jos, Colţi Area, Buzău County (blue); geological succinite, Kaliningrad (red). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3b - Mărgeaua din M.10 de la Câmpina. Spectru FTIR-transmitanţă domeniul 2000-600 cm -1.  
Sunt marcate cu săgeţi zonele critice pentru realizarea unui diagnostic 

The bead found in Gr.10/Câmpina. Transmittance FTIR spectrum on selected range 2000-600 cm -1. 
The arrows mark the areas relevant for diagnosis 
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Analiza unor probe prin FTIR-reflectanţă 
Probele 3-5 de la Câmpina (vezi Tabelul 1), reprezintă măsurători realizate pe 

diverse părţi ale mărgelei din M.10. Situaţia (o mărgea spartă, dar care urma să fie 
restaurată) a impus folosirea unei tehnici non-distructive, pe care noi o preferăm nu doar ca 
fiind un consorţiu ştiinţific cu vocaţie patrimonială, dar şi fiindcă metoda măsoară materia 
primă în forma ei originară, cu legăturile macro-moleculare intacte. Am reprodus la figura 
4 spectrele acestor probe, nu pentru că am crede că ar putea fi de folos, cu adevărat, 
cititorului – oricât de avizat –, ci doar pentru a satisface curiozitatea pentru vizualizarea 
unor complexităţi deosebite ale informaţiei primare.  

Dificultatea nu constă doar în a înţelege sutele de peak-uri care apar pe grafic, ci 
mai ales în a compara aceste probe cu alte zeci de probe, proces obligatoriu pentru 
furnizarea unui diagnostic. Aşa cum deja am menţionat, datele brute provenite de la 
spectrometru au fost prelucrate cu o aplicaţie dedicată, pentru a înlătura variaţia 
inexpresivă a datelor. Încercăm să explicăm aici ceea ce înseamnă „variaţia inexpresivă”: 
ceea ce interesează chimia analitică, în interpretarea unui spectru, nu este atât amplitudinea 
unui peak, deci valoare absolută (axa Y la graficul de la fig. 4), ci poziţionarea (valoarea 
numărului de undă, deci axa X la fig. 4), cât şi unghiul de pantă (cât de dinamică este 
creşterea/ descreşterea semnalului). Aplicaţia produce date de ieşire care contabilizează 
poziţia peak-urilor şi dinamica (pe o scală de la 0 la 6, valori cu minus pentru pante 
descendente), făcând abstracţie de valorile absolute, obţinând astfel rezultate care sunt 
relevante, după prelucrarea statistică. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 4. Probele Câmpina 3-5. FTIR-reflectanţă pe domeniul 4000-600 cm-1; proba 3 – albastru; 4 – roşu; 5 – 

negru. Spectrele FTIR-reflectanţă sunt de obicei reprezentate invers, respectiv cu vârfurile în jos  
(a se compara cu figura 3, unde peak-urile sunt reprezentate în sus) 

Câmpina 3-5 samples. Reflectance FTIR spectra, 4000-600 cm-1 ; sample 3 – blue ; sample 4 – red ; 
sample 5 – black. As accustomed, reflectance spectra are rendered with the peaks pointing  

the bottom (unlike transmittance spectra, see fig. 3). 
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Prelucrarea datelor nu poate fi altfel decât cu unelte statistice adecvate, fiindcă 

tabela originară (neprelucrată) din spatele reprezentărilor pe care le vom comenta mai 
departe are dimensiunea de 34 de coloane, pe 1760 de rânduri, toate pline cu cifre, fiecare 
cu câte 5 zecimale. Rezultatele sunt afişate la figura 5, respectiv un PCA (Principal 
Component Analysis), matricea de covariaţie cu principalele componente (PC1+PC2). 
Există o evidentă tendinţă de grupare a datelor, în partea dreaptă figurând datele provenind 
de la chihlimbarul baltic (Roşia Montană), alături de imensa majoritate a pieselor de la 
Dridu şi jumătate dintre piesele expertizate de la Isaccea (epocă bizantină). Pe partea opusă 
a graficului, în stânga, avem cele trei probe analizate de la Câmpina, jumătate dintre 
piesele de la Isaccea şi 4 din 5 dintre mărgelele de la Pietroasa Mică, toate reprezentând o 
materie primă diferită, respectiv romanit. Pe culoarul central există doar două dintre 
probele de la Dridu, care ar putea fi tot chihlimbar baltic, cel puţin judecând după restul 
pieselor din aceeaşi colecţie. 
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Fig. 5. Principal Component Analysis (PCA), covariaţie, PC1+2. Date FTIR-reflectanţă,  

pe domeniul 1600-600 cm-1. Pentru semnificaţia codurilor – vezi Tabelul 1 
Principal Component Analysis (PCA), covariation, PC1+PC2. Reflectance FTIR data, 

ranging 1600-600 cm-1. For the colors’ meaning – see Table 1. 
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PCA este metoda de analiză statistică cea mai frecventă pentru chimie analitică, oferind 
o excelentă intuiţie a relaţiilor spaţiale, de reprezentare a „distanţelor” reciproce pe două 
coordonate, a diferenţelor cuantificabile între oricare doi subiecţi ai experimentului. Dacă ne 
uităm însă la suma datelor analizate (24,78% + 12,92% = 37,7%), rămâne loc pentru destul 
dubiu (cum se distribuie datele pe alte componente?)48. Am putea testa şi alte componente 
principale (PCs), dar cel mai bine ar fi să apelăm la o metodă care foloseşte pentru clasificare 
toate datele aflate la dispoziţie, precum metoda cluster. Am realizat acest lucru la figura 6, care 
este o analiză tip cluster, deci o analiză de grupare. Rezultatele de la figura 5 sunt pe deplin 
confirmate, pe o reprezentare completă a datelor de intrare, singura noutate fiind alocarea celor 
două piese izolate de la Dridu (Dd853 şi 860) la clusterul major romanit. 
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Fig. 6 - Acelaşi pachet de date ca la figura 5, cu o analiză tip cluster – complete linkage, city-block 
(Manhattan) distances. Pentru semnificaţia codurilor v. Tabelul 1. 

The same data as in the fig. 5, in cluster analysis (complete linkage, city-block – or Manhattan – 
distances). For the colors’ meaning – see Table 1. 

 
Analiza probelor prin spectroscopie RAMAN 

Singurul partener care a reuşit să cerceteze toate probele primite de la Muzeul 
Judeţean Prahova a fost Institutul de Fizică şi Inginerie Nucleară Horia Hulubei 
(Măgurele). Nici tehnologia RAMAN nu este tocmai una consacrată pentru analiza 
                                                           
48 Cifrele sunt neobişnuit de mici, cel puţin prin compararea altor date de spectrometrie (de ex. FTIR-
transmitanţă sau RAMAN au totaluri PC1+PC2 uzual peste 90%), ceea ce se datorează tot complexităţii prea 
mari a datelor, chiar şi după reducţia variaţiei inexpresive, aşa cum a fost descrisă mai sus. 
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chihlimbarului, şi aici membrii proiectului Romanit fiind printre deschizătorii unui drum 
(E. S. Teodor et alii 2010). Ceea ce ne-a atras la această tehnică – dincolo de faptul că era 
disponibilă – este faptul că, asemeni FTIR-reflectanţă, este o metodă non-distructivă, dar şi 
faptul că din punct de vedere chimic oferă informaţie complementară cu metodele legate 
de infraroşu. Această complementaritate se referă la faptul că tehnica FTIR este mai 
sensibilă (obţine semnale mai puternice) pentru legăturile organice polare (de ex. C=O, 
C=S, C-OH, etc.) – caracteristice în special grupărilor funcţionale, în timp ce tehnica FT-
Raman (având drept sursă de excitare LASER NIR Nd:YAG cu lungimea de undă de 1064 
nm) este mai sensibilă pentru legăturile organice non-polare (de ex. C-C, C=C, etc.) – 
caracteristice în special scheletului macromolecular. 

În ultimii ani spectroscopia Raman a fost utilizată la identificarea câtorva unităţi 
structurale înalt specifice sau grupări funcţionale în amestecuri complexe de răşini fosile 
(Jehlicka et alii 2004), permiţând întreprinderea non-distructivă şi rapidă a unor studii asupra 
provenienţei. Studii de caracterizare a structurii moleculare a răşinilor fosile prin 
spectroscopie Raman au evidenţiat eliminarea grupării exometilenice în timpul proceselor 
geochimice progresive de maturare a chihlimbarului (diageneză) (R. H. Brody et alii 2001). 
Alte studii întreprinse cu ajutorul spectroscopiei Raman au urmărit identificarea şi elucidarea 
mecanismelor de degradare a chihlimbarului Baltic (Y. Shashoua et alii 2006). Datorită 
tuturor acestor aplicaţii de caracterizare a răşinilor fosile prezente în literatura de specialitate, 
spectroscopia Raman a fost aleasă pentru caracterizarea degradărilor apărute la nivelul 
structurii macromoleculare a chihlimbarului arheologic, precum şi pentru testarea capacităţii 
de identificare a originii geologice şi discriminare între chihlimbarul baltic şi romanit.  

Achiziţia spectrelor s-a realizat în compartimentul probei, cu o putere a sursei de 
excitare laser setată la 100 mW, pentru fiecare probă realizându-se 1000 de baleieri ale 
domeniului spectral 50-3500 cm–1, la o rezoluţie spectrală de 4 cm-1, corespunzând unui 
timp de achiziţie de aproximativ 30 min per probă. 

O modalitate avansată şi rapidă de prelucrare a unui volum mare de date spectrale în 
timp real în scopul evidenţierii atât a diferenţelor cât şi asemănărilor între probele investigate 
este analiza componenţilor principali (eng. Principal Components Analysis sau PCA). PCA 
este o tehnică de reducere liniară a dimensionalităţii unui sistem caracterizat de mai mult de 
3 variabile, care identifică direcţiile ortogonale de varianţă maximă în datele investigate, şi 
proiectează datele într-un spaţiu cu complexitate mai redusă, format dintr-un sub-set de 
componente ce exprimă cea mai mare variabilitate a sistemului. PCA implică o procedură 
matematică care transformă un număr de variabile posibil corelate într-un număr mai mic de 
variabile necorelate denumite componente principale. Prima componentă reţine cât mai mult 
posibil din variabilitatea datelor, şi fiecare componentă care o succedă reţine cât mai mult 
posibil din variabilitatea rămasă. PCA este cel mai mult utilizată ca o unealtă în analiza 
exploratorie a datelor şi pentru generarea de modele de predicţie. 

Datele spectrale FT-Raman tabelate, având probele (cazuri) versus absorbanţele 
canalelor spectrale (variabile), au fost importate pentru analiza componenţilor principali 
(PCA) în aplicaţia software Statistica. Analiza PCA a fost aplicată folosind matricea de 
covarianţe, rezultatele clasificării probelor fiind listate în figura 7. 
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Fig. 7 - PCA (1+2) pentru date RAMAN (domeniul de amprentare, 1800-50 cm-1).  
Pentru semnificaţia codurilor vezi Tabelul 1 

Principal Component Analysis (PCA) for data provided by RAMAN (fingerprint area, 1800-50 cm-1).  
For the colors’ meaning – see Table 1. 

 
Lotul de referinţe aflate în portofoliul IFIN este uşor diferit de cel expus anterior, 

aşa că sunt necesare unele precizări. De exemplu, la IFIN nu s-au măsurat fragmentele de 
statuetă de la Roşia Montană, ci un pandantiv aflat în acelaşi mormânt, o formă elaborată 
(care deci nu putea fi creată oriunde) şi evident din acelaşi material ca statueta49. Există 
însă loturile de referinţă de la Dridu şi Pietroasa Mică, lotul complet de la Câmpina, dar şi 
alte piese, ale căror rezultate nu le-am publicat până acum, fiindcă nu prea au avut legătură 
cu ceva anume, din punct de vedere tematic. În graficul de la fig. 7 vom găsi, deci, şi două 

                                                           
49 Statueta s-a spart cu doar două săptămâni înainte de deschiderea expoziţiei organizate în 2009 la MNIR 
(sau, oricum, atunci am aflat noi...), alături de colegii din Basilicata (o excepţională expoziţie cu material 
funerar arhaic şi clasic, din sudul Italiei), expoziţie în care, desigur, superba realizare a artiştilor de la 
Aquileia urma să fie solista patrimoniului românesc. Cum tehnologia de lipire a chihlimbarului este 
cronofagă (în cazul în speţă au fost necesare 8 zile), nu a rămas timp pentru a itinera fragmentele pe la ambii 
parteneri cu responsabilităţi analitice. În acea situaţie, am decis să trimitem fragmentele la INCDSB, iar 
pandantivul la IFIN-HH, unde exista şi posibilitatea măsurării unor piese mai mari, cum era cazul 
pandantivului. 
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piese La Tène (de la Poiana, respectiv Popeşti), dar şi o mărgea izolată, de epocă post-
romană, de la Bratei. 

Trecând la comentarii legate de interpretarea datelor statistice (fig. 7), vom remarca 
distanţa relativ mare dintre cele două citiri succesive la pandantivul de la Roşia Montană 
(RMa şi b), distanţă care exprimă corect variabilitatea intrinsecă a materialului studiat, pe 
care am evocat-o mai devreme. Se observă grupajul excelent al datelor de la Dridu, cât şi 
faptul că sunt doar două piese izolate, 857 şi 860, adică aceleaşi două discutate la fig. 5, 
aflate şi acolo într-o poziţie periferică. 

O grupare la fel de bună înregistrăm şi pentru piesele de la Câmpina. Spre 
deosebire de depozitul de la Dridu, în care avem material cert contemporan, posibil 
achiziţionat la o singură tranzacţie, pentru cele două morminte analizate de la Câmpina 
ştim că nu sunt sigur contemporane, vârsta lor fiind chiar destul de diferită; astfel, dacă 
M.58 a fost datat cu C14 în secolele XVI-XV, M.10 a fost datat, prin aceleaşi mijloace, în 
secolele XIII-XII a. Chr. Faptul este important, fiindcă ne garantează că respectiva 
comunitate de epoca bronzului a avut, timp de câteva secole, un „furnizor” comun, 
respectiv o sursă virtual identică de materie primă. 

Singurul lot cu aspect dispersat este cel de la Pietroasa Mică. Piesa izolată de la fig. 
5 este izolată şi aici (893), însă semnificaţia acestei izolări nu pare identică. Este greu de 
dat o explicaţie asupra dispersării mari a acestui lot de artefacte, mai ales câtă vreme datele 
FTIR arată, din contră, destul de grupat. Însă, aşa cum am afirmat mai sus, informaţiile 
analitice livrate de cele două tehnici (FTIR-reflectanţă şi RAMAN) nu sunt identice, ci 
complementare. Nu excludem ca lotul de mărgele de la Pietroasa Mică să fi fost 
beneficiarul unei acoperiri de „protecţie”, cu un material inadecvat50, la care RAMAN a 
fost mai sensibil, dispersând rezultatele.  

Foarte interesantă este şi observaţia conform căreia componentele utilizate aici (fig. 
7) se apropie sensibil de completitudinea datelor (91,88% + 3,73% = 95.61%), dar că 
diferenţierea nu s-a produs pe PC 1, cum poate ne-am fi aşteptat, ci pe PC2, adică pe doar 
3,73% dintre proprietăţile materialului – deci încă o ilustrare a dificultăţii de a sesiza 
elementele discriminatorii între succinit şi romanit. Discriminarea se produce în jurul axei 
orizontale (0.0000), având deasupra materialul baltic, iar dedesubt – romanitul. Graficul de 
la fig. 7 confirmă diagnosticul realizat prin FTIR anterior (fig. 3, 5-6), cu excepţia lotului 
de la Pietroasa Mică, unde lucrurile par un pic mai complicate; oricum, concluzia 
formulată anterior, că majoritatea materialului de la Pietroasa Mică este romanit – se poate 
susţine inclusiv prin analiza RAMAN şi rezultatul prelucrării sale statistice. 

Materialele suplimentare, aduse pentru analiza RAMAN, nu luminează lucrurile 
foarte mult. Brateiul se afla, la finalul antichităţii, într-o conexiune vestică bine-cunoscută, 
iar diagnosticul de ambră baltică nu este de natură să mire. Din nefericire, cele două piese 
La Tène (Poiana şi Popeşti), se află, la figura 7, într-o zonă pentru care nu se poate 
pronunţa un diagnostic. Despre chihlimbarul epocii dacice clasice nu prea ştim nimic, 
probabil ca efect al practicilor funerare discrete; nu am reuşit să aflăm mai mult nici de 
această dată. 
                                                           
50 Pe una dintre mărgele sunt prinse câteva fibre textile, aparent sintetice, ceea ce sugerează că piesa a fost 
umezită (răşină? altceva?), fiind învelită într-un material protector înainte de uscarea completă. 
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Câteva concluzii 
Diagnosticul de origine al materiei prime din care sunt lucrate artefactele 

preistorice nu este o „ştiinţă exactă”, ci mai degrabă una experimentală, în care analistul 
încearcă, în mod repetat, să găsească o cale de interpretare a datelor, care nu sunt lipsite de 
echivoc. Argumentele decisive nu sunt însă de ordin chimic, ci de ordin statistic, respectiv 
matematic, însă nici astfel nu ne apropiem foarte mult de „ştiinţa exactă”, diagnosticul 
nefiind altceva decât o raportare de probabilitate. Nu este poate neinteresant să menţionăm 
că ambele metode statistice folosite (PCA şi cluster) fac parte, împreună, dintre tehnicile 
cunoscute generic drept „analiză multivariată exploratorie”. Este, adică, „pe încercări”, şi 
sunt necesare multe încercări până când se poate formula o ipoteză de lucru sustenabilă. 

Întorcându-ne, aici, dinspre rezultatele statistice spre geografia de la fig. 1, 
constatăm că romanitul se distribuie, mai ales, în rândul comunităţilor proxime resursei 
naturale, adică necropolele de la Pietroasa Mică şi Câmpina, concluzie altminteri firească. 
Aşa cum am văzut în primul caz, deşi romanitul este majoritar, el nu este exclusiv; dacă am 
fi analizat mai mult de patru piese, la Câmpina, probabil am fi constatat aceeaşi realitate. 
Situaţia se inversează în depozitul – ceva mai târziu – de la Dridu La Metereze, marea 
majoritate a materialului fiind de origine baltică, doar două mărgele (15%) fiind realizate 
din materie primă din zona Buzăului. Dridu se află însă la jumătatea distanţei dintre 
Dunăre şi munţii din jurul satului Colţi, aşa că, probabil, abundenţa resurselor baltice, 
vehiculate pe marele fluviu, a făcut ca această comunitate să procure materia primă pe 
această cale. Ne putem întreba, însă, dacă această distribuţie ar putea însemna şi altceva, 
respectiv o rivalitate între comunităţile de pe Ialomiţa, respectiv Buzău, mai ales în 
condiţiile în care romanitul abundă în depozitul de la Cioclovina, relativ contemporan. 
Nefiind specialişti ai epocii, ne mulţumim să formulăm întrebarea. 

Amestecul de ambre de origini diferite, nu numai în acelaşi sit, dar de multe ori în 
chiar acelaşi mormânt, nu este deloc un fapt neobişnuit. Avem cazul de la Pietroasa Mică 
de unde proba 893 determinată ca fiind succinit, se află în aceeaşi necropolă cu cel puţin 
câteva piese manufacturate din romanit. Fapte similare pot fi citate pentru alte epoci, dar 
unul dintre cazuri este aici, de faţă, respectiv lotul de la Isaccea, care provine dintr-un 
singur complex, şi care are trei piese clasificate drept baltic şi patru drept romanit. Am 
întâlnit însă relativ multe situaţii de acest gen, de pildă la Hârşova sau Piatra Frecăţei 
(epoca romană târzie, doar în parte publicate, vezi M. Vîrgolici et alii 2010a). Motivul, 
probabil, este unul simplu: utilizatorii obiectelor de chihlimbar nu ştiau să facă diferenţa 
dintre cele două materiale, fie şi în stare de conservare foarte bună, aşa că ele erau preţuite 
la fel. Singura problemă care se punea era disponibilitatea materiei prime, dintr-o sursă sau 
alta. Studiile noastre anterioare sugerează faptul că acele comunităţi care foloseau 
chihlimbarul făceau eforturi de a-l procura din indiferent ce sursă. Cazuri relevante sunt 
prezente (G. I. Truică et alii 2012) în necropolele bizantine ale veacului XII, pentru care 
există şi materiale de certă origine baltică (crucile pectorale având analogii exacte în 
atelierele de la Gdansk) dar şi mărgele confecţionate din materiale buzoiene, pe exact 
aceeaşi tipologie cu cele fabricate din ambră nordică (producţia fiind deci locală). Efortul 
de colectare a materiei prime necesare este cu atât mai relevant cu cât comunităţile 
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bizantine, aflate în conflict endemic cu cumanii, reuşeau totuşi să procure romanit dintr-o 
zonă controlată de cumani, ceea ce nu avea cum să fie tocmai simplu, nici la nivel material, 
nici la nivel psihologic. O a doua consecinţă, complementară, este că deşi Drumul 
Varegilor preluase rolul de culoar favorit al schimburilor comerciale, fluxul de marfă era 
insuficient pentru a răspunde tuturor cererilor.  

Nu putem încheia mica noastră prezentare fără a observa că zona de la Carpaţii de 
Curbură este una dintre cele mai interesante, în traversul multor epoci istorice. Ne putem 
întreba de ce anume ţinutul Buzăului (inclusiv cele adiacente, din Prahova şi Vrancea) a 
rămas ca un punct de atracţie pentru valori patrimoniale deosebite, pentru lungi perioade de 
timp, inclusiv în cicluri istorice distincte. Desigur, existenţa unor resurse deosebite poate fi 
o explicaţie, şi nu ne referim doar la chihlimbar, ci şi la sare. Ar mai fi, probabil, o poziţie 
strategică de un interes deosebit, chiar dacă, deocamdată, insuficient explicată.  

O observaţie interesantă ne-a atras atenţia într-un studiu dedicat culturii Monteoru, şi 
anume că pe teritoriul acestei culturi materiale (care suprapune zona menţionată mai sus) se 
găsesc cele mai multe „importuri” (N. Palincaş 2011, p. 325 cu harta de la fig. 3). Care ar fi 
pandantul acestei observaţii? Că altceva a plecat, în patru zări, ca preţ pentru acele importuri? 
Identificarea chihlimbarului românesc este, în practica internaţională, încă foarte la început şi, 
deşi avem cunoştinţă de tentative (nepublicate) de a-l găsi în inventarele arheologice (în Cehia, 
de pildă), nu există încă rezultate convingătoare care să ateste un comerţ la distanţă. Harta 
publicată de N. Palincaş este surprinzătoare şi fiindcă desemnează drept zone de referinţă 
principale pentru schimburile de bunuri zona Mării Baltice şi zona nordică a Pontului, adică 
acelaşi triunghi de relaţii demonstrat de Florin Curta (F. Curta 2006, p. 217-239) pentru 
fibulele „slave”, 2000 de ani mai târziu. Putea fi chihlimbarul vehiculul acestor legături? Puţin 
probabil, câtă vreme toate cele trei zone aveau propriile resurse de chihlimbar. Atunci? Ar fi 
poate cazul să ne uităm la nişte conexiuni mai subtile?... Ni se spune despre temele decorative 
ale culturii Monteoru IIa că sunt exclusiv solare (N. Palincaş 2011, p. 332), or – tot ce 
cunoaştem despre credinţele legate de natura magică a chihlimbarului are legătură cu soarele. 
În această perspectivă, nu chihlimbarul în sine ar fi important, ci „înrudirea” unor societăţi care 
celebrau valori similare, fiind binecuvântate cu bogăţii asemenea. 
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Tabel 1 - Probe analizate 

Analysed samples 

Cod Provenienţă Deţinător Observaţii 

Bratei Bratei  MNIR 

inv. 18520, sec. IV, Cimitirul 1. Mărgea anulară de chihlimbar, de 
culoare brun-roşcată. Piesa prezintă spărturi, fisuri şi pelicule de 
alterare; d = 22-23,5 mm; I = 8 mm; g = 2,695; (Bârzu 1973, 73 
cu pl. XXVI/6, şi catalog M.52, p. 229-230, fără dimensiuni, însă 
descrierea este conformă: „mărgică mare de chihlimbar; o faţă 
este plată, cealaltă bombată”) 

C45 Câmpina MJ Prahova mărgeaua din M10 (notaţie RAMAN) 
C46 Câmpina MJ Prahova mărgeaua 1 din M.58 
C47 Câmpina MJ Prahova idem 
C48 Câmpina MJ Prahova mărgeaua 2 din M.58 
C49 Câmpina MJ Prahova mărgeaua 1 din M.58 
C50 Câmpina MJ Prahova mărgeaua 3 din M.58 
C51 Câmpina MJ Prahova idem 

Cam3 Câmpina MJ Prahova necropola de la Câmpina, M10, proba nomerotată 3, bronz târziu; 
notaţie FTIR 

Cam4 Câmpina MJ Prahova necropola de la Câmpina; M10, proba nomerotată 4; notaţie FTIR 
Cam5 Câmpina MJ Prahova necropola de la Câmpina; M10, proba nomerotată 3; notaţie FTIR 
Dd849 Dridu MJ Ialomiţa Inv. 849; Depozitul de bronzuri de la Dridu-Metereze;  
Dd853 Dridu MJ Ialomiţa inv. 853 (vezi tabelul 2) 
Dd857 Dridu MJ Ialomiţa inv. 857 
Dd860 Dridu MJ Ialomiţa inv. 860 
Dd862 Dridu MJ Ialomiţa inv. 862 
Dd864 Dridu MJ Ialomiţa inv. 864 
Dd865 Dridu MJ Ialomiţa inv. 865 
Dd868 Dridu MJ Ialomiţa inv. 868 
Dd874 Dridu MJ Ialomiţa inv. 874 
Dd875 Dridu MJ Ialomiţa inv. 875 
Dd876 Dridu MJ Ialomiţa inv. 876 
Dd878 Dridu MJ Ialomiţa inv. 878 
Dd1061 Dridu MJ Ialomiţa inv. 1061 
Is758 Isaccea ICEM Tulcea necropolă ev mediu (sec. XII); inv. 15893, mărgea roşcat-brună 
Is759 Isaccea ICEM Tulcea idem, inv. 15897, mărgea roşcată 
Is761 Isaccea ICEM Tulcea idem, inv. 1305/8, mărgea roşcată 
Is760 Isaccea ICEM Tulcea idem, inv. 1305/9, mărgea roşcată 
Is762 Isaccea ICEM Tulcea idem, inv. 1305/10, mărgea roşcată 
Is763 Isaccea ICEM Tulcea idem, inv. 1305/11, mărgea brună 
Is764 Isaccea ICEM Tulcea idem, inv. 1305/12, mărgea roşcată 

Poiana Nicoreşti-Poiana MNIR 

inv. 16201; mărgea lunguiaţă, formă de butoiaş, conservată 
relativ mediocru (pete mari de degradare), cu lipsă laterală de 
material (cca 10%); I = 23,9; diametre inegale, pe mijloc: 18,5 x 
15; sec. II-I a. Chr. 

Popeşti Popeşti, dava MNIR 

inv. 124914; O mărgea anulară din chihlimbar, alterată 
superficial, cu tendinţe de exfoliere. Pe suI =prafaţa piesei sunt 
ataşate diverse fibre ce sugerează un contact cu o substanţă 
adezivă („restaurare”?); d = 17,8 mm; I = 6 mm; g = Sec. II-I a. 
Chr. 

Pt890 Pietroasa Mică MNIR 

necropolă bronz mijlociu; inv. 124697/3: anulară, d = 15,5 mm; I 
= 8,8 mm; g = 0.962; piesa este cea mai deschisă la culoare din 
întreg ansamblul, prezintă fisuri adânci, lateral o spărtură relativ 
proaspătă. Este uşor asimetrică, asemănătoare cu piesa 124697/01 

Pt892 Pietroasa Mică MNIR 

inv. 124697/5: mărgea anulară, d = 12,2 mm; h = 6,4 mm; g = 
0,624; stare de conservare relativ bună, are o mică ciobitură în 
lateral; chihlimbar brun roşcat alterat relativ superficial, cu câteva 
fisuri. 

Pt893 Pietroasa Mică MNIR 
inv. 124697/6: mărgea discoidală , cu gaură mai strâmtă (dar cu 
profil nu foarte regulat); d = 12,2 mm; I = 6,2 mm; g = 0,481; 
chihlimbar brun, alterat dar cu integritate, fisurat; prezintă o 
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spărtură veche. 

Pt894 Pietroasa Mică MNIR inv. 124697/7: mărgea anulară, cu gaură largă; d = 11,1 mm; I = 8 
mm; g = 0,536; alterare superficială prăfoasă, cu aspect zaharoid. 

Pt895 Pietroasa Mică MNIR 
inv. 124697/8: trei fragmente care nu se întregesc, de la o mărgea 
anulară; dimensiuni aprox.: d = 18 mm; I = 7,2mm; g 
(incompletă) = 0,927 

RM* Roşia Montană MNIR necropolă romană, secolul II, nr. inv.?; toate probele provin din 
aceeaşi statuetă, lucrate înainte de restaurare 

RMa Roşia Montană MNIR pandantivul care se afla în acelaşi mormânt cu statueta; prima 
citire 

RMb Roşia Montană MNIR idem, a doua citire 
notă: ca şi la tabelul 2, I (înălţimea) este dată pe direcţia perforaţiei; g = greutate (grame) 

 

Tabel 2 - mărgele de chihlimbar din colecţia Muzeului Judeţean Ialomiţa 
Depozitul de la Dridu – Metereze 

Amber beads from the collection of the Ialomiţa County Museum 
The hoard from Dridu – Metereze 

Nr. 
inv. 

greu-
tate* 

descriere dimensiuni*** 
stare 

conservare 
necesar 

consolidare 

prele-
vare 
** 

menţiuni 

849 5,2 
mărgea mare, 
anulară, uşor 
bitronconică 

I = 12; D = 25; 
gaură largă (= 

2) 

spartă, 
alterată, cu 
crăpături 

da da 

în ciuda lipsurilor 
(cca. 5-7%) 
forma este 
complet 

reprezentată 

850 4,5 

mărgea mare 
[anulară, după 

descrierea 
custodelui; piesa 

se află în 
expoziţie] 

- - [da] da 
s-a prelevat o 

fărâmă rămasă în 
ambalaj 

851 5,2 idem   [da] nu  
852 2,4 idem   [da] nu  

853 6,5 tip anular cu plan 
elipsoidal 

I = 13; D > 13 
[probabil ~ 20] 

puternic 
fragmentată nu da  

854 1,5 mărgică de plan 
elipsoidal 

I = 9; D ~ 20; d 
~ 17 

extrem de 
alterată nu nu 

suprafaţa 
(inclusiv fărâmele 

accesibile) sunt 
prea alterate 

pentru a mai fi 
relevante chimic 

855 0,4 mărgea globulară I = 8; D = 9 relativ alterată da nu  
856 0,28 mărgea globulară D ~ 8 (sau 7) foarte alterată nu nu  
857 0,19 mărgea mică - foarte alterată nu da  
858       nu a fost notată... 

859 0,45 

mărgea mică, de 
plan relativ 
rotund, cu 

margini rotunjite 
(=> anulară) 

I = 5; D = 9 întreagă (dar 
fragilă) da nu  

860 0,2 
mărgea mică, 

formă 
indeterminabilă 

I = 4 fragmentată în 
3 nu da 

fragmentele nu se 
completează 

861 0,1 
mărgea mică, de 

plan relativ 
rotund 

I = 2,5; D = 5,2 
(5,0) întreagă da nu  

862 0,1 mărgea mică - extrem de 
fragmentată nu da  
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Nr. 
inv. 

greu-
tate* 

descriere dimensiuni*** 
stare 

conservare 
necesar 

consolidare 

prele-
vare 
** 

menţiuni 

863 0,15 

mărgea mică, 
discoidală 

(“şaibă”), de plan 
elipsoidal 

I = 1,9 (sau 2); 
D = 6,9; d = 6 întreagă da nu  

864 2,3 mărgea discoidală 
mare 

I = 6,7; D = 25; 
d = ? 

alterată; 
păstrată cam 

60% 
eventual da  

865 0,45 

mărgea discoidală 
(cu margini 

rotunjite?); plan 
relativ neregulat 
(o latură dreaptă, 

una curbă) 

I = 4,2 fragmentată şi 
incompletă nu da  

866 0,25 mărgea tubulară 
lungă 

I = 26,8; D 
(centru) = 8; d 
(margine) = 7,2 

întreagă; stare 
relativ bună 

(totuşi o 
fisură) 

da nu 

piesă frumoasă (şi 
destul de rară), 

care însă trebuie 
neapărat 

consolidată 

867 0,57 
mărgea 

discoidală, 
fragmentară 

 fragmentată, 
alterată nu nu complet 

compromisă 

868 0,1 mărgea f. mică, 
discoidală 

I – 1,7 (!); D ~ 
7,5 fragmentată nu da  

869 0,3 mărgea 
bitronconică 

I (incompl.) = 
11; D = 8; d = 

6,9 
fragmentară nu nu  

870 0,2 
mărgică 

bitronconică 
alungită 

D = 5; d = 3,7; I 
= 7,8 întreagă da nu 

interesante 
variaţiile de 

greutate pentru 
obiecte 

asemănătoare 
(870-873) 

871 0,1 
mărgică 

bitronconică 
alungit (ca 870) 

I  = 7,9 spartă 
longitudinal nu nu 

înălţimea 
măsurată este 

probabil completă 

872 0,3 
mărgică 

bitronconică 
alungită 

D = 4,3; d = 2,2 
(2,3); I = 8,2 

întreagă; bună 
(totuşi o fisură 
longitudinală) 

da nu  

873 0,25 
mărgică 

bitronconică 
alungită 

 
spartă pe 
diametrul 

maxim 
nu da 

resturile spărturii 
sunt incomplete 

874 10,2 

mărgea mare, 
lunguiaţă, cu 

striuri 
“orizontale” 

adânci; secţiune 
elipsoidală 

lat ~ 20; gros. 
11,8; I ~> 50; 

perf. largă (= 2) 

spartă în 3 
bucăţi mari şi 
altele mai mici 

da (+ 
restaurare) da 

înălţimea a fost 
măsurată 

cumulând două 
bucăţi mari, care 
prezintă capetele 

(v. foto) 

875 3,4 

mărgea mare, 
generic discoidală 

(spre anulară; 
muchia este puţin 

pronunţată) 

I = 6; D ~ 23-25 
(estim) 

ruptă în multe 
fragmente nu da  

876 1,1 mărgea mare (la 
origine) - 

foarte 
fragmentată şi 

alterată 
nu da 

s-a prelevat 
fragmentul 

aparent cel mai 
puţin alterat; 

atenţie: 
fragmentele par 
să provină de la 
cel puţin două 

mărgele diferite! 
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Nr. 
inv. 

greu-
tate* 

descriere dimensiuni*** 
stare 

conservare 
necesar 

consolidare 

prele-
vare 
** 

menţiuni 

(1 discoidal + cel 
puţin alt tip) 

877 0,15 mărgea discoidală I = 1,.8 (1,9); D 
= 6,2; d = 5,8 întreagă da nu  

878 0,2 mărgea discoidală I = 2; D ~ 17-18 
(estimare) 

spartă în multe 
bucăţi; nu da 

cel mai mare fr. 
reprezintă cca 
20% din piesă 

(fără perforaţie) 

879 1 mărgea discoidală 
de plan elipsoidal 

I = 2; D = 10.2; 
d = 8,8 întreagă da nu  

880 1,75 

mărgea mare, de 
secţiune 

rectangulară 
(margini 

rotunjite), cu 
profil elipsoidal 

I = 27; lat = 9; 
gros = 8; capete 

de 7 x 5,5 

spartă în două 
bucăţi mari; 
conservare 
mai bună 

da (+ 
restaurare) praf 

nu existau 
fragmente mici 
=> s-a prelevat 

doar cca. 1 mg de 
praf (probabil nu 

foarte util) 
        

1061 0,1 probabil tip 
bitronconic  spartă în mai 

multe bucăţi nu da 
este tot de la 

Dridu, în ciuda 
nr. de inventar 

 
Note: 
* = greutatea înscrisă pe ambalaj, în grame (neverificată; martor de stare iniţială); fac menţiunea că chihlimbarul 
pierde din greutate în mod natural, chiar dacă nu este fragmentat (probabil în jur de 15-20% în 30-40 de ani); 
** s-au prelevat numai fragmente minuscule, căzute din corpul principal al piesei, datorită alterării, respectiv 
fragmente între 1-5 mg (estimare); astfel de fragmente nu pot fi restaurate; 
*** dimensiunile în mm; I = totdeauna măsurată în lungul perforaţiei; D şi d (diametrele), în cazul secţiunilor 
elipsoidale; lat = este dimensiunea mare în cazul secţiunilor rectangulare; gros = dimensiunea mică în cazul 
secţiunilor rectangulare 
Materialul reprezintă un martor de situaţie pentru starea de conservare, la momentul constatării, la 8 oct. 2009. 
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INTRODUCERE ÎN STUDIUL PODOABELOR PREISTORICE DIN MATERIALE 
VITROASE - DESCOPERIRI ÎN CIMITIRUL DIN EPOCA  

BRONZULUI DE LA CÂMPINA (JUD. PRAHOVA)51 
 

„Înainte eram nehotărât, acum nu prea mai știu…” (Petru N.) 
 

Alin FRÎNCULEASA 
 
Introducere 
Din categoria podoabelor preistorice descoperite pe teritoriul României, o subcategorie 

mai puţin discutată este cea a mărgelelor realizate din materiale din categoria celor vitroase. 
Acestea au fost definite în bibliografia autohtonă, la modul general, drept perle din „sticlă”, 
„faianţă”, „pastă” sau „pastă sticloasă”. Această ambiguitate terminologică pare a fi şi 
reflexul unei abordări superficiale a acestei categorii de artefacte. 

În acest studiu ne-am propus, alături de abordarea sintetică a acestor descoperiri, şi 
o introducere în investigaţiile ştiinţifice asupra acestei categorii de material, prezente din 
plin în arheologia vest-europeană, dar care lipsesc în România. Aceste analize au generat 
discuţii privind nivelul de cunoaştere a comunităţilor preistorice a unor tehnologii relativ 
complexe, iar identificarea unor tipare chimice a dus la definirea unor nuclee de producţie 
şi stabilirea anumitor rute comerciale prin care erau distribuite aceste produse. De 
asemenea, s-au putut preciza evoluţia şi ocurenţa acestor tehnologii, existenţa unor tradiţii 
tehnologice specifice, etc. Descoperirile recente din cimitirul preistoric de la Câmpina 
constituie cadrul general al discuţiei. 

Producerea sticlei reprezintă în preistorie, după olărie şi metalurgie, a treia inovaţie 
tehnologică (J. Henderson 2013, p. 12). Dacă ceramica şi metalurgia s-au bucurat din plin 
de atenţia arheologilor, sticla reprezintă un subiect ceva mai recent abordat. Primele piese 
din sticlă au fost podoabele și, abia spre mijlocul sec. XV BC, au apărut şi vasele propriu-
zise. 

 
Despre produsele vitroase preistorice în România 
Cele mai timpurii piese ar putea proveni dintr-un mormânt eneolitic atribuit 

orizontului Usatovo, cercetat în cimitirul de la Brăiliţa. În M.20 este menţionat un şirag de 
mărgele având culoarea verzuie (I. T. Dragomir 1959, p. 685), dar în jurul acestuia există 
neconcordanţe privind materia primă utilizată. Deşi este evidenţiat într-un studiu legat de 
apariţia sticlei în Europa centrală (A. Harding 1971), preluând o informaţie mai veche (M. 
                                                           
51 Un text mai restrâns legat astfel de podoabe descoperite la Câmpina a fost publicat în revista Studii de 
Preistorie, 10, 2013, p. 189-209; graficele ce completează textul din acest volum au apărut ca anexe în A. 
Frînculeasa, C. Stihi 2012. 
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Gimbutas 1965, p. 45), autorii descoperirii identificau ca sursă de materie primă o argilă 
micacee „chiar uşor grezoasă” (I. T. Dragomir 1959, p. 685), de culoare verde închis (N. 
Harţuche 2002, p. 51-52). Pentru un colier dintr-un mormânt cercetat la Brad, datând din 
epoca bronzului timpuriu, există o descriere aproximativă, respectiv „un şirag de mărgele 
confecţionate dintr-o pastă roşie şi din os, compus din 90 de piese” (V. Ursachi 1995, p. 21). 
La Gorgota, într-un mormânt de inhumaţie din etapa timpurie a epocii bronzului a fost 
descoperit un şirag de „perle de caolin vopsite cu verzui” (T. Muscă 1996, p. 52)52. Tot într-
un context funerar atribuit aceluiaşi interval cronologic, în anul 2011, a fost descoperită, la 
Păuleşti, într-un mormânt tumular, o perlă perforată de culoare verde, realizată din „pastă 
sticloasă” sau mai curând dintr-un „deşeu” de topire (A. Frînculeasa et alii 2013c, p. 27, pl. 
10/8). Recent, în urma unor cercetări de suprafaţă, a fost descoperită la Dobrotești (jud. 
Teleorman) o mărgică inelară albastră, asociată cu ceramică Tei IV53. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       Fig. 1 - Harta României, cu distribuţia descoperirilor de piese din materiale vitroase:  

1. Morminte/cimitire; 2. Depozite/tezaure; 3. Fără context arheologic 
Romania - the distribution map of discovered vitreous materials items:  

         1. Graves/cemeteries; 2. Hoards/wealth deposits: 3. Without archaeological context 
 
Perle din faianţă au mai fost identificate în morminte atribuite culturii Monteoru la 

Poiana, Cândeşti, Sărata Monteoru, Cârlomăneşti (E. Dunăreanu-Vulpe 1938; M. Florescu 
1978; L. Bârzu 1989; M. Petrescu-Dîmboviţa 1998, p. 183, pl. 174/E/3, 4; I. Motzoi-
Chicideanu et alii 2012a, p. 52). Evidenţiem în primul rând cimitirul 4 de la Sărata Monteoru, 
unde, în M.142, au fost descoperite 417 perle din faianţă şi sticlă de culoare albastru-turcoaz 
sau alb strălucitor, ce se aflau dispuse peste oasele bazinului pe care îl înconjurau şi pe 

                                                           
52 Deşi am avut acces doar vizual la acest şirag expus la Muzeul de Istorie din Târgovişte, considerăm că piesele 
respective sunt realizate din material vitros (A. Frînculeasa 2007, p. 188, nota 4). 
53 Informaţie primită de la colegul P. Mirea, căruia îi mulţumim. 
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membrele inferioare ale defunctului, părând a fi fost ataşate unui veşmânt sau pe „pânza în care 
fusese învelit cadavrul” (I. Nestor, E. Zaharia 1961, p. 515-516, fig. 1/4). În M.35, din acelaşi 
cimitir, se aflau opt piese din sticlă, iar în cel cu numărul 122 au fost descoperite 10, altele apar 
în M.21, M.32, M.72, M.88, M.103 (L. Bârzu 1989). Şi în cimitirul Monteoru, de la 
Cârlomăneşti, astfel de piese sunt prezenţe obişnuite, în „şase cazuri”/complexe au fost 
descoperite perle din faianţă, iar în M.68 a fost identificat un şirag (I. Motzoi-Chicideanu et alii 
2012a, p. 52, fig. 11). 

Evidențiem și cercetările recente din cimitirul de incinerație atribuit culturii 
Wietenberg de la Sebeș Între Răstoace, unde, în 6 morminte, din cele 61, au fost descoperite 
perle din faianță (C. Fântâneanu et alii 2013). Majoritatea au formă de stea, dar sunt și câteva 
tubulare cu nervuri inelare. Pentru orizontul cultural Wietenberg aceste piese sunt deocamdată 
singulare (C. Fântâneanu et alii 2013, p. 179). 

O mărgea din faianţă provine de la Almaş (E. Dunăreanu-Vulpe 1938, p. 162), alte două 
piese erau depozitate într-un vas descoperit la Răcătău într-o aşezare Monteoru, asociate cu 
perle de chihlimbar (V. Căpitanu, V. Ursachi 1979, p. 142). Într-un deposit, datând din epoca 
bronzului târziu, de la Pecica II, au fost descoperite şi două perle din sticlă, din care doar una se 
păstra întreagă (M. Petrescu-Dîmboviţa 1977, p. 101; I. Emödi 1978, p. 490; 1980, p. 266). 
Amintim alte 19 perle din „materie sticloasă”, aflate într-un depozit atribuit culturii Noua, de la 
Ulmi-Liteni (M. Florescu 1961, p. 121), dar şi în cele din perioada bronzului târziu – Hallstatt 
A1 de la Cioclovina (E. Comşa 1966, p. 171; I. Emödi 1978, p. 487 şi urm.) şi Dobrocina (M. 
Rusu 1963, p. 194). Aproximativ aceluiaşi orizont cronologic îi aparţin şi o serie de piese 
provenind dintr-un tumul la Lăpuş (C. Kacsó 2011, p. 364) şi cele din peştera de la Igriţa (I. 
Emödi 1980, p. 266). La Alţina, într-un depozit datând din prima epocă a fierului, a fost 
descoperită o perlă de culoare neagră, cu puncte roşii (M. Petrescu-Dîmboviţa 1977, p. 81). Din 
depozitul descoperit la Cioclovina provine cea mai mare serie de piese, respectiv aproximativ 
2800 de perle din sticlă şi faianţă (E. Comşa 1966, p. 171; I. Emödi 1978, p. 487). 

 
Descoperiri în cimitirul de la Câmpina 
Între anii 2008 şi 2013, în Câmpina Slobozia, a fost cercetat sistematic un cimitir 

biritual în care au fost descoperite 60 de morminte. Ritul de înmormântare predominant era 
cel al inhumării, ce acoperea din punct de vedere procentual aproape 80% din numărul 
total de indivizi identificaţi. Inventarul mormintelor, nu foarte bogat şi nici diversificat, 
este unul specific culturilor Monteoru şi Noua, iar în trei dintre morminte au fost 
descoperite vase decorate în manieră caracteristică culturii Tei. Datările radiocarbon şi 
elementele de cronologie relativă indică evoluţia acestui cimitir în etapa târzie a epocii 
bronzului (A. Frînculeasa et alii 2011a, p. 152-153; 2013a, p. 109-110; A. Frînculeasa 
2012, p. 94-95). 

În acest sit au fost descoperite nouă mărgele din material vitros, care au formă 
inelară sau sferoidală, de culoare verzuie, gălbuie, albastru-turcoaz, argintie şi maronie 
(Tab. 1). Piesele provin din două morminte de inhumaţie, respectiv M.20 şi M.58, ambele 
aparţinând unor femei adulte. Erau componente ale unor şiraguri de podoabe din care mai 
făceau parte mărgele realizate din chihlimbar şi lut (A. Frînculeasa et alii 2011a, p. 149, pl. 
16/8-11; A. Frînculeasa 2012, p. 49, pl. 39/8, 75/8-11; A. Frînculeasa, C. Stihi 2012). 
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 M.20 - descoperit în anul 2010, în sectorul 1, caseta 7, carourile DE7-8; identificat la 

adâncimea -0,29 m, baza gropii era la -0,91 m. Groapa mormântului era rectangulară, cu 
colţurile rotunjite, avea dimensiuni de 1,35x0,62 m, era suprapusă de o movilă din pietre. 
Defunctul era orientat aproximativ V-E, era aşezat chircit lateral stânga. Inventarul: două vase 
din lut, doi cercei din bronz, trei mărgele din lut, patru perle din sticlă (PL. 38/8). Determinări 
antropologice: femeie, vârsta de 30-40 ani, înălţimea de 154,86 cm. Datare 14C: 3159±23BP, 
aflată în intervalul 1495-1402 BC, în domeniul sigma 2, cu probabilitate de 95,4%54 (Fig. 2). 

 
 M.58 – descoperit în anul 2012, în suprafaţa săpată dintre S.I şi S.II, în carourile 

B2-3; identificat la adâncimea de -0,49 m, fundul gropii funerare era la -0,65 m. Groapa 
era rectangulară, având colţurile rotunjite, avea dimensiuni de 1,60x0,85 m. Câteva pietre 
erau conservate in situ şi par să fi aparţinut movilei construită deasupra gropii/defunctului. 
Defunctul era orientat VNV, era aşezat chircit pe partea stângă. Inventarul: un vas 
fragmentar aflat în poziţie secundară, întins atât în zona superioară cât şi înspre bazinul 
defunctului, un şirag de podoabe dispus la baza mandibulei, format din 13 perle de 
chihlimbar, 4 sau 5 perle din sticlă (PL. 81). Determinări antropologice: femeie, vârsta de 
25-30 ani. Datare 14C: 3180±35 BP, aflată în intervalul 1520-1400 BC în domeniul sigma 2 
cu probabilitate de 95,4%55 (Fig. 3). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 2 – M. 20 diagramă datare 14C.  
Grave 20: radiocarbon date 

                                                           
54 Datare realizată la Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Radiometrische Altersbestimmung von 
Wasser und Sedimenten 
55 Datare realizată la Poznań Radiocarbon Laboratory . 
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Fig. 3 - M.58, diagramă datare 14C  
Grave 58: radiocarbon date 

 

Tab. 1: Câmpina: perle din sticlă.   
Glass beads from Câmpina 

 
Pentru cele patru piese descoperite în M.20 a fost realizată o primă serie de analize 

elementale, prin metoda X-ray Fluorescence (XRF), în laboratoarele Universităţii Valahia 
din Târgovişte (A. Frînculeasa, C. Stihi 2012). Deşi erau de un interes imediat pentru 
realizarea unor corelaţii cu areale mai largi şi formularea unor concluzii, elementele 
precum Mg, Ka şi Na nu au putut fi determinate, concentraţia lor fiind sub limita de 
detecţie. Rezultatele analizelor au indicat existenţa unor elemente chimice specifice 
materialelor vitroase (Tab. 2). Prezenţa în cantităţi importante a Ca poate indica sursa de 
materie primă (organică sau anorganică), cunoscut fiind că sticla are în compoziţie o 
cantitate mai mare de calciu decât faianţa (P. Santopadre, M. Veritá 2000, p. 26-27). 
Elemente precum Fe, Cr, Cu, As, Ni, Ti, etc, pot fi legate de obţinerea coloranţilor sau 

nr. 
piesă context grosime diametrul 

exterior 
diametrul 
interior culoarea 

1 M.20 5 mm 6 mm 4 mm verde- 
2 M.20 3 mm 7 mm 4 mm verde 
3 M.20 3 mm 7 mm 4 mm galbenă 
4 M.20 4 mm - - verde 
5 M.58 2 mm 6 mm 4 mm verde 
6 M.58 2 mm 6 mm 4 mm verde 
7 M.58 7 mm 7 mm 1 mm albastru-turcoaz 

8 M.58 2 mm  5 mm 2 mm alb 

9 M.58 3 mm - - maroniu 



174 | Alin Frînculeasa 

 

eventual a opacifianţilor. Cuprul este unul din cei mai comuni coloranţi (P. Santopadre, M. 
Veritá 2000, p. 38), asigurând contactul inclusiv cu metalurgia bronzului.  

 

Tab. 2: Compoziţia chimică a perlelor din sticlă descoperite în M.20 
The chemical composition of glass beads discovered in grave no. 20 

Două sunt contextele arheologice pentru această categorie de descoperiri, unul este 
cel funerar, celălalt este reprezentat de depozite/tezaure. În acestea din urmă sunt asociate 
cu alte tipuri de piese din metal, dar şi chihlimbar, os sau alte materii prime. În morminte 
apar ca piese de podoabă, cele mai numeroase fiind descoperite la Sărata Monteoru 

Siglă 
piesă 

Intensi- 
tate / 

concen-
traţie 

Ag As Ca Co Cr Cu Fe Ni Si Sr Ti 

M. 
20/1 

Intensi- 
tate 29987 2970 510395 101544 16548 1340307 766044 71716 56076 84719 57076 

M. 
21/1 

Concen-
traţie 

0.212 
% 

0.033 
% 

44.368 
% 

2.027 
% 

1.021 
% 

22.393 
% 

19.726 
% 

1.415 
% 

0.143 
% 

0.445 
% 

8.218 
% 

M. 
20/2 

Intensi- 
tate 32606 - 655671 48886 13017 47585 435514 65603 64856 156380 59083 

M. 
.20/2 

Concen-
traţie 

0.211 
% - 62.871 

% 
1.535 

% 
1.488 

% 
0.983 

% 
17.779 

% 
1.657 

% 
0.149 

% 
0.756 

% 
12.572 

% 

M. 
.20/3 
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M. 
20/3 
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0.277 
% 

0.051 
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37.792 
% 

2.681 
% 

0.846 
% 

21.740 
% 

27.143 
% 

1.113 
% 

0.131 
% 

0.598 
% 

7.629 
% 

M. 
.20/4 

Intensi- 
tate 36279 3349 705365 148418 25635 1987756 1310001 85178 36785 136965 52636 

M. 
20/4 

Concen- 
traţie 

0.184 
% 

0.027 
% 

43.566 
% 

1.989 
% 

1.013 
% 

23.575 
% 

22.642 
% 

1.193 
% 

0.067 
% 

0.516 
% 

5.229 
% 
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cimitirul 4, apetenţa pentru astfel de produse trebuind remarcată în cazul acestui complex 
funerar. Nu la fel de numeroase sunt în cimitirul de la Cândeşti, deşi numărul de complexe 
funerare (peste 800) este unul semnificativ, net superior celui de la Sărata Monteoru. Şi la 
Cârlomăneşti aceste obiecte sunt relativ numeroase. Este evident că, în cimitirele 
Monteoru, aceste produse par să fie prezenţe obişnuite cu mult peste alte complexe 
contemporane atribuite unor comunităţi aflate la Dunărea de Jos. În acelaşi timp indică, 
alături de alte elemente, o integrare a acestor comunităţi într-o serie de relaţii cu spaţii 
apropiate sau mai depărtate. Trebuie remarcat că aceste podoabe sunt numeroase şi în 
complexele Otomani-Füzesabony (I. Motzoi-Chicideanu 2011, p. 495-496). Descoperirea 
acestora mai curând în morminte este în aceiaşi parametri contextuali observaţi şi în lumea 
circum-mediteraneană. 

Din punct de vedere cronologic, observăm că primele produse apar în morminte din 
epoca timpurie a bronzului, dacă nu chiar de la sfârşitul eneoliticului, fiind cel mai probabil 
realizate din faianţă. Devin ceva mai numeroase în bronzul mijlociu, în principal în 
morminte Monteoru. Deocamdată doar spre sfârşitul epocii bronzului le regăsim în depozite 
sau tezaure. Este evident că avem de-a face cu produse de o anumită importanţă în definirea 
unor aspecte ce ţin de relaţii comerciale sau patrimoniale. La aceasta se adaugă prezenţa lor 
în cadrul unor inventare funerare, reflectând aspecte ce ţin de statutul unor segmente sociale 
din cadrul comunităţilor respective. Deocamdată, pe teritoriul României nu cunoaştem în 
epoca bronzului descoperiri de vase din sticlă, întregi sau fragmentare, lingouri sau eventual 
cuptoare, matriţe, reprezentări plastice, etc. Cel mai probabil piesele din materiale vitroase 
descoperite pe teritoriul României sunt importuri provenind din alte spaţii geografice.  

 
Prezenţa produselor vitroase preistorice în Europa 
Perlele din faianţă şi sticlă apar frecvent în situri arheologice din Europa Centrală, 

preponderent în contexte funerare, în culturile Nitra, Aunjetitz, Mierzanowice, Strzyzóv, 
Lausitz, Lusatian, etc. (A. Harding 1971; 2000; A. Harding, S. Warren 1973; J. Vladar 1973; J. 
Bátora 1995; A. D. Popescu 1999-2001; C. Robinson et alii 2004; M. S. Tite et alii 2008a; N. 
Venclová et alii 2011) sau în mediile culturale Újhartyán-Vatýa, Periam-Pecica (I. Motzoi-
Chicideanu 2011; C. Fântâneanu et alii 2013, p. 179), Otomani-Füzesabony (L. Olexa 1987; J. 
Bátora 1995; I. Angelini et alii 2006; I. Motzoi-Chicideanu 2011), Trzciniec (P. Makarowicz 
2009). Le regăsim şi în vestul Europei, din Spania, Franţa, Elveţia, Germania, Belgia (J. 
Henderson 1993; J. Hartmann et alii 1997; P. Cosyns et alii 2003; B. Gratuze, K. Janssens 
2004; N. Rafael et alii 2008) până în arhipelagul Britanic (R. G. Newton, C. Renfrew 1970; A. 
Aspinal et alii 1972; J. Henderson 1988; M. S. Tite et alii 2008a). Remarcăm descoperirile din 
nordul, dar şi centrul Italiei (P. Santopadre, M. Veritá 2000; I. Angelini et alii 2005; P. 
Bellintani 2011), dar şi Grecia, atât în orizontul civilizaţiei minoice (M. S. Tite et alii 2008; 
2009; C. Jackson, E. Wager 2011), cât şi celei miceniene (G. Nightingale 2000; K. Nikita et 
alii 2009; M. S. Walton et alii 2009). Astfel de piese provin şi din zona Adriatică sau cea 
Balcanică (M. Girić 1971; A. Palavestra 1997). 

În spaţiul răsăritean nord-pontic, perle din materiale vitroase sunt prezente în situri 
tripoliene târzii (M. Gimbutas 1965; I. Manzura 1994; A. S. Ostroverkhov 2001-2002), 
mai rar în complexe funerare Jamnaja, Katacombnaja, Srubnaja, Sabatinovka (M. 
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Gimbutas 1965; A. S. Ostroverkhov 2001-2002, p. 403-406; S. Ivanova 2003, p. 161; N. L. 
Morgunova, L. V. Kuptsova 2011, p. 145, 148), mult mai numeroase la pragul dintre epoca 
bronzului şi prima epocă a fierului, în complexe atribuite culturii Belozerka (S. Agulnikov 
1996; A. S. Ostroverkhov 2001-2002; V. V. Ostroshchenko 2003).  

Un caz special, pentru sticla din Europa de vest a secolelor XII-IX BC, este situl de la 
Frattestina din nordul Italiei, bazinul fluviului Po, în care exista o producţie de sticlă cu o 
anumită amprentă chimică, considerată definitorie pentru Europa occidentală a secolelor 
respective (J. Henderson 1988, p. 448; 1993; 2013, p. 183 şi urm.; H. R. Brill 1992; I. 
Angelini et alii 2004; 2009). În acest sit au fost descoperite mai multe cuptoare pentru 
producerea sticlei şi faianţei, iar în apropiere, într-o serie de situri contemporane, au fost 
identificate astfel de piese (J. Henderson 2013, p. 183).  

 

Tehnici şi tehnologii moderne de investigare 
După anii 70 ai secolului al XX-lea (A. Harding 1971; A. Harding, S. Warren 1973; 

A. Aspinal et alii 1972; T. Haevernik 1978), deși existaseră şi abordări anterioare 
consistente (E. V. Sayre, R. W. Smith 1961; J. Henderson 1989, p. 31-32; 1995, p. 119; 
1995a, p. 63; K. Nikita, J. Henderson 2006, p. 74-75), investigațiile ştiinţifice prin 
utilizarea unor tehnici fotografice (în special prin folosirea microscoapelor performante), 
analizele chimice şi fizice asupra produselor vitroase arheologice sunt foarte prezente, 
diversificate, și în același timp, laborioase. S-au putut determina atât materia primă 
utilizată, cât și tehnologiile aferente, compoziţia chimică, coloranții și decoloranții, dar și 
elementele care influențează transparența sticlei. Stabilirea compoziției chimice și a unor 
„linii”/tradiții tehnologice a dus la reperarea unor relații și rute comerciale, a zonelor de 
producție, au fost identificate o serie de tehnologii complexe ce erau cunoscute în 
preistorie (J. Henderson 1995a). 

J. Henderson a expus sintetic câteva consideraţii privind rolul și utilitatea acestor 
investigații. Rezultatele oferă informații asupra materiei prime utilizate, coloranții, 
opacifianții, decoloranții, decantanții, proprietățile de bază. Prin cercetarea cuptoarelor şi a 
creuzetelor se poate reconstitui procesul de producție, dar şi reciclarea unor piese, poate fi 
stabilit inclusiv lanțul operatoriu. Se pot propune rutele comerciale urmate, atât în cazul 
produselor primare, cât și secundare. Contextul, dar și compoziția chimică se pot constitui în 
indicii asupra rolului jucat de aceste obiecte în societate (J. Henderson 2008, p. 2181-2182). 
De asemenea, în lipsa unor informații sau descoperiri arheologice, prin aceste investigații pot 
fi stabilite centrele primare de producție (K. Nikita, J. Henderson 2006, p. 119). 

Compoziția chimică a sticlei poate reflecta alegeri umane (plantele selectate pentru 
cenușă), amprenta geografică (compoziția solului în care cresc aceste plante influenţeză 
matricea chimică). Aceste aspecte specifice, proprii unui anumit context cultural, 
combinate, generează în final compoziția sticlei (S. Tanimoto, T. Rehren 2008, p. 2572). 
Se pare că sticla a fost produsă inițial pentru că putea imita anumite pietre semi-prețioase, 
precum lapis lazuli sau turcoazul (M. Tite et alii 2002, p. 585; J. Henderson 2013, p. 1). 

Trebuie remarcat că, uneori, există o discrepanţă între discursul şi concluziile 
arheologilor, pe de o parte şi al celor ce realizează astfel de investigaţii (chimişti, fizicieni, 
biologi, geologi, dar şi arheologi). Aceasta priveşte mai curând anumite aspecte/repere 
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istorice, existând uneori unele ancorări nu foarte exacte segmentelor cronologice, 
chorologice, raportarea uneori oarecum superficială la surse arheologice. În acelaşi timp, 
există o lipsă de completare/suprapunere, rezultatele acestor investigaţii nu se regăsesc 
întotdeauna în concluziile arheologilor sau istoricilor, reflectând anumite rezerve, uneori 
chiar ignoranță. Aceste aspecte nu se constituie, totuşi, în impedimente şi nici nu afectează 
concluziile, ci reflectă anumite limite ale interpretărilor generale.     

*** 
Laboratoarele moderne au permis utilizarea unei serii largi de metodologii și tehnici 

pentru analize științifice (J. Henderson 1989, p. 31-32; 1995, p. 119; A. Shortland 2012). 
Există şi pot fi aplicate atât tehnici nedistructive, cât și microdistructive sau complet 
distructive (J. Henderson 2008, p. 2182). Din cele nedistructive, amintim tehnici precum 
energy-dispersive X-ray fluorescence (XRF) spectroscopy, scanning electron microscopy 
(SEM), time of flight secondary ion mass spectrometry (ToF-SIMS), fiber optic microscopy 
(FOB) și environmental scanning electron microscopy with energy dispersive X-ray analysis 
(ESEM-EDX). Tehnicile microdistructive sunt frecvent utilizate, cele mai comune fiind 
(wavelength-dispersive) electron probe microanalysis (EPMA) şi (energy-dispersive) SEM, 
neutron activation analysis (NAA), inductively-cupled plasma emision spectroscopy (ICPS), 
laser ablation inductively coupled plasma mass spectrometry (LA ICP MS) (J. Henderson 
1989, p. 32-33; 1995; 2008; A. M. Pollard et alii 2007; M. Schreiner et alii 2007; B. Wagner 
et alii 2007; F. Rutten et alii 2009; E. Cheilakou et alii 2012). 

Scanning electron microscopy (SEM) este o tehnică total nedistructivă prin care se 
pot fotografia și identifica cristale opacifiate și fritele în mărime de 1 μ prezente în sticle și 
glazuri (J. Henderson 1989, p. 33). Este folosită în combinație cu energy dispersive X-ray 
microanalysis (EDX), utilă inclusiv în studiul degradării produselor vitroase (M. Schreiner 
et alii 2007, p. 743 și urm.) sau identificării șarjelor aferente (I. C. Freestone et alii 2009, 
p. 134). Compoziția chimică poate fi determinată folosind X-ray fluorescence (XRF), 
electron probe microanalysis (EPMA) și proton-induced X-ray emission spectometry 
(PIXE). Aceste tehnici de suprafață sunt minimum distructive și nedistructive. În cazul 
analizei XRF, dacă suprafața probelor este deteriorată (erodată), trebuie șlefuite înaintea 
analizelor (J. Henderson 1989, p. 33). Neutron activation analysis (NAA) are dezavantajul 
că trebuie pulverizată circa 200 de mg de probă. Electron probe microanalysis (EPMA) 
este o tehnică microdistructivă, ce solicită o probă mai mică de 0,5 mm, care apoi e 
polizată (K. Nikita et alii 2009, p. 40). Mass spectrometry este, de asemenea, o tehnică 
distructivă ce solicită puțină probă pentru analiză, este utilă în special pentru detectarea 
urmelor de oxizi de plumb (J. Henderson 1995, p. 120). Mai amintim, în cazul analizelor 
chimice, atomic absorption spectroscopy (AAS) (J. Henderson 1989, p. 32). 

Time of flight secondary ion mass spectrometry (ToF-SIMS) este o tehnică foarte 
sensibilă și poate produce rezultate pentru nivele foarte joase de detective, cu o rezoluție de 
submicron; se obțin și informații despre izotopi (J. Henderson 2008, p. 2183; F. Rutten et 
alii 2009; C. Duckworth et alii 2012). O altă tehnică foarte sensibilă este thermal ion mass 
spectrometry (J. Henderson 2008, p. 2183), probele sunt sparte într-o pulbere fină, putând 
fi determinate proporţiile de izotopi (Nd, Sr) din sticlă (J. Henderson et alii 2010, p. 7). 
Ajută la stabilirea legăturii arealului în care au crescut plantele din care s-a obținut cenușa 
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și arealul în care a fost produsă sticla (J. Henderson 2013, p. 26). Tot pentru detectarea 
matricei chimice a materiei prime, mai evidențiem laser ablation time of flight inductively 
coupled plasma mass spectrometry (LA-ICP-TOFMS), ce este o metodă microdistructivă, 
fiind nevoie de o mică perforație în piesă largă de 60 μm, ceea ce corespunde cu 
pătrunderea în piesă circa 50 – 100 μm (M. S. Walton et alii 2009, p. 1496). Este o metodă 
capabilă să măsoare aproape toate elementele, cu excepția gazelor nobile (A. Shortland 
2012, p. 185 și urm.). 

Pentru a produce comparații valide, asupra compoziției probelor de sticlă, este 
esențială analiza unor materiale neerodate. Este de preferat comparația între probe provenind 
din loturi extinse, mai curând decât puține și de calitate (J. Henderson 1989, p. 33). 

*** 
Cu ajutorul analizei izotopilor de oxigen, stronţiu, neodymium, dar și plumb, se pot 

face distincţii între sticle atribuite unor situri/areale diferite, putând fi identificate materiile 
prime utilizate în fiecare caz, important fiind substratul geologic local (P. Degryse et alii 2010; 
2010a; J. Henderson et alii 2010; A. Shortland 2012, p. 157); punctual poate fi determinată 
originea sticlelor primare (P. Degryse et alii 2009, p. 68). Analiza izotopilor de oxigen, 
stronţiu şi neodymium a arătat diferențe dintre sticlele din Egipt și Mesopotamia, datorate 
câtorva elemente chimice prezente în compoziţie, în special titan, zirconiu, crom şi latviu. 
Sticla egipteană tinde să fie mai bogată în zirconiu, titan şi latviu, iar cea din Orientul 
Apropiat are o pondere mai mare de crom în compoziţie. Cauzele sunt legate de geologia 
diferită a celor două areale, compoziţia cenuşei de plante, sursa de silicaţi (P. Degryse et 
alii 2009, p. 68; 2010, p. 381; A. Shortland et alii 2007, p. 788 și urm.; A. Shortland 2012, 
p. 156 și urm.; J. Henderson et alii 2010, p. 10). Sticla din Mesopotamia are o proporţie 
redusă de neodymium, medie de stronţiu, iar cea din Egipt şi Grecia este mai joasă pentru 
ambele elemente (J. Henderson et alii 2010, p. 7). Neodymiumul este caracteristic 
mineralelor, precum cuarțul, prezent în materia primă silicioasă, în timp ce stronțiul este 
caracteristic componentei carbonatice a sticlelor (P. Degryse et alii 2009, p. 68). Compoziția 
sticlei egiptene bogată în zirconiu și titan este influențată de aciditatea unor roci, precum 
granitul, iar nivelul ridicat de crom în sticla din Orientul Apropiat este datorată unor roci 
ultrabazice, precum bazaltul, gabrosul și ofiolitele (A. Shortland 2012, p. 157). Analizele 
izotopice au dezavantajul că sunt distructive și, în același timp, necesită cantități mari de probe 
(A. Shortland 2012, p. 192 și urm.).  

T. Rehren are o abordare oarecum critică asupra factorilor ce influenţează 
compoziţia alcalilor produselor vitroase preistorice. Acesta evidențiază faptul că există 
anumite raporturi de cauzalitate, care joacă un rol important, între compoziţia materiei 
prime utilizate şi sticla rezultată, ce sunt legate mai curând de procesul tehnologic de 
realizare şi de obţinere a sticlei. Astfel, aplicarea unor tehnologii diferite de realizare a 
sticlei din aceeaşi materie primă, în particular pentru faianţă, generează indicii false privind 
utilizarea unor materii prime diverse (T. Rehren 2008). 

 
Vitros: sticlă, faianţă - probleme de terminologie 
Termenul vitros înseamnă, la modul grosier, un material cu un aspect sticlos (J. 

Henderson 2008, p. 2180), ce conține o cantitate importantă de sticlă în structura sa (A. 
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Shortland 2012, p. 29). În această categorie sunt incluse sticla, faianţa, albastrul egiptean 
(frita), smalţul și steatita sticloasă (J. Henderson 2008, p. 2180). Sticla este prezentă în natură 
ca material vulcanic – obsidianul (A. Shortland 2012, p. 28) sau poate fi produsă accidental 
printr-o fuziune de material silicios și alcali, datorită obținerii unor temperaturi înalte în 
producția metalurgică, în cazul unor incinerări etc (J. Henderson 1985, p. 269-270). De 
asemenea, remarcăm prezenţa fulguritei şi tektitei, ambele sticle naturale fiind „produsele” 
întâmplătoare ale unor fenomene, precum fulgerul sau căderea unor meteoriţi (A. Shortland 
2012, p. 28).   

Primele produse vitroase erau mici obiecte, precum mărgele (perle), amulete, sigilii și 
topituri de glazură și au apărut în Mesopotamia și Egipt în mileniile VI și V BC (R. 
Werthmann et alii 2000, p. 114). Mărgele din sticlă apar spre 2500 BC, iar primele vase în sec. 
XVI-XV BC (P. R. S. Moorey 1994, p. 193; J. Henderson 2008, p. 2180), inițial produse în 
Mesopotamia, dar şi nordul Siriei (E. Peltemburg 1971, p. 8), apoi, după circa o jumătate de 
secol, şi în Egipt (A. Shortland 2005, p. 1; J. Henderson et alii 2010, p. 16). În principal în 
producerea de faianţă, frită egipteană albastră şi sticlă, erau utilizate silice precum cuarţul, 
carbonatul de calciu, un fondant (liant) – alcaliu, deşeuri/cioburi de sticlă (culled) și uneori 
oxidul de plumb; coloranţi precum cuprul, manganul, cobaltul, fierul, nichelul; decoloranţi 
precum manganul, antimoniul şi opacifianți, ca titanul (A. Aspinal et alii 1972; J. 
Henderson 1985; 1988a; 1989; 2000; M. S. Tite 1987; M. S. Tite et alii 2002, p. 586; 2008b, 
p. 106; T. Gam 1990; G. Rapp 2009; P. T. Nicholson 2009).  

Atât faianţa cât şi sticla au o compoziție vitroasă (M. S. Tite 1987; J. Henderson 1989; 
2000), fiind produse din silice, cenușă de plante și coloranți (J. Henderson 2008, p. 2180). 
În Europa occidental, faianţa apare mai timpuriu decât sticla (J. Henderson 1988, p. 436), este 
prezentă în faza timpurie a epocii bronzului (A. Harding 1971; J. Henderson 1988, p. 436; 
2008; I. Angelini et alii 2005; N. Venclová 1986; N. Venclová et alii 2011). Deşi o 
regăsim şi în perioada mijlocie a epocii, abia în etapa târzie producția de sticlă cunoaște o 
amplă dezvoltare (N. Venclová 1986; N. Venclová et alii 2011; J. Henderson 1988; 2008). 
În Egipt, primele piese din sticlă probabil au fost produse accidental în timpul producției de 
faianță sau frită (P. T. Nicholson 2007, p. 1).  

Cele mai timpurii sticle erau realizate dintr-o fuziune completă dintre silice şi cenuşă de 
plante ce nu pot fi sesizabile separat, iar coloranţii erau adăugaţi pentru a produce caracteristici 
vizuale distincte (J. Henderson 2008, p. 2180). În arealul circum-mediteranean, două au fost 
sticlele preistorice, încadrate tipului soda lime silica glass, respectiv plant ash glass și natron 
glass, ambele compuse dintr-un alcaliu și nisip cuarțitic/cuarț (P. Degryse et alii 2009, p. 53). 
Se consideră că produsele vitroase au fost fabricate inițial în cuptoare ceva mai mari și 
distribuite ca lingouri sau bulgări către zone de producție secundare, unde erau transformate în 
vase sau alte piese (I. C. Freestone et alii 2009, p. 130).  

Sticla - este un lichid răcit brusc, ce s-a format ca un rezultat al unei reacții între oxizii 
bazici și acizi. În procesul de producție devine un lichid care, după răcire, se transformă în 
sticlă. Este un produs solid de silicați non-cristalini, rezultat în urma solidificării rapide a 
silicaților topiți. La aceasta mai contribuie şi folosirea unei largi serii de coloranţi, decoloranţi 
şi incluziuni (J. Henderson 1988, p. 438). Poate fi ușor modelată în diverse forme, respectiv 
coli, bare, cilindri, fire etc, iar apoi poate fi tăiată (P. R. S. Moorey 1994, p. 189). Sticla are o 
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structură moleculară amorfă, noncristalină, iar în cea reticulară apar legăturile ionice și 
covalente din cadrul rețelei (J. Henderson 1978, p. 55; P. R. S. Moorey 1994, p. 184).  

Tipul predominant de sticlă preistorică era cel constituit din oxizi de sodiu, carbonați de 
calciu și silicați (Na2O – CaO – SiO2). Nisipul reprezintă sursa de silice, carbonatul (var) pe 
cea de calciu și cenușa de plante sau natronul sursa de alcali și sodă ce sunt folosite ca un 
fondant/flux ce reduce temperatura de topire a silicelor. Oxidul de potasiu (K2O) poate înlocui 
oxidul de sodiu (Na2O) ca flux, rezultând o sticlă mai strălucitoare și având culori de calitate. 
Impuritățile prezente în silice sunt oxidul de aluminiu (Al2O3), oxidul de fier (Fe2O3) și oxidul 
de magneziu (MgO) (E. Cheilakou et alii 2012, p. 236). Cel mai important constituent pentru 
sticla antică era oxidul de siliciu (SiO2). Din siliciu pur se poate produce sticlă numai la 
temperaturi foarte mari, de aceea pentru reducerea și asigurarea fondantului/fluxului acesteia se 
făcea fuziunea cu Na2O, PbO, K2O, CaO (G. Rapp 2009, p. 194).  

Componentele principale precum nisipul, un alcaliu, materiale bogate în calciu şi, uneori, 
oxid de plumb, prezente într-o anumită proporţie, trebuie topite împreună în scopul de a 
produce o sticlă durabilă, altfel produsul nu se conservă. Numai o gamă restrânsă de sticle din 
acest tip sunt utilizabile, cele ce ies dintr-o anumită matrice a compoziţiei chimice suferă o 
reducere a proprietăţilor sau chiar o degradare excesivă. Doar anumite sticle se conservă în 
siturile arheologice (J. Henderson 1978, p. 55), respectiv cele în care componentele sunt 
prezente într-o anumită proporție și amestecate conform unei ordini bine stabilite (J. 
Henderson 1988, p. 438). Sticla descoperită în urma cercetărilor arheologice are diverse culori, 
de exemplu prezența manganului schimbă nuanța de lavandă, după expunere lungă la soare. 
După un timp îndelungat, compoziția sticloasă poate cristaliza deoarece este instabilă, 
comparativ cu ansamblul de minerale cristaline ale compoziției totale. Acest proces se numește 
devitrificare (G. Rapp 2009, p. 194).  

Faianța – cele mai timpurii descoperiri provin din Egipt și Orientul Apropiat şi au o 
vechime de 6000 de ani (G. Rapp 2009, p. 197), faianța fiind considerată o precursoare a sticlei 
(A. Sinclair 2012, p. 119). Are o compoziție din oxid de siliciu (cuarț sau nisip cuarțitic) (95-
98%), oxid de calcar (carbonat) (2-5%) și/sau oxid de sodiu (sodă) și, de obicei, un colorant 
precum, oxidul de cupru, la care se adaugă mici cantități de oxid de magneziu, potasiu și de 
aluminiu (R. Werthmann et alii 2000, p. 125; C. Robinson et alii 2004, p. 79; P. T. Nicholson 
2009, p. 2). La 800 - 1000°C produsele strălucesc, perlele vitroase se acoperă cu o glazură vi-
troasă albastră sau verde (G. Rapp 2009, p. 197). Spre deosebire de sticlă, în general faianța 
este opacă și numai ușor vitrifiată sau chiar deloc (A. Harding 2000, p. 268). Caracteristica 
principală este prezența unui miez de cuarț sau nisip cuarțitic, acoperit cu o lentilă sticloasă 
acolorată, bogată într-o mixtură de carbonat de calciu, alcali, silice, oxid de calciu, cupru (M. 
S. Tite et alii 1983, p. 17; M. S. Tite, M. Bimson 1986, p. 69; M. S. Tite 1987, p. 21, 24; M. S. 
Tite et alii 2007, p. 1568). Silicele ce reprezintă nucleul sunt ținute grupat de o etapă vitroasă, 
faianța având multe în comun cu sticla timpurie (J. Henderson 2008, p. 2180). Faianța conține 
un miez din „boabe” de cuarț angulare unite împreună de o cantitate variată de sticlă interstiția-
lă (M. S. Tite 1987, p. 23), poate fi cimentată sau sub formă de eflorescență (J. Henderson 
2000, p. 54). Sub termenul de faianţă au fost incluse o serie de variante de faianţă, cum ar fi 
faianţa sticloasă, faianţă steatitică, faianţa cuarţitică sau subcategorii de frită (G. Nightingale 
2008, p. 64; D. E. Bar-Yosef Mayer et alii 2004, p. 499). A fost produsă pentru a se realiza 
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vase, plăci/gresii, dar și piese mărunte, cum ar fi mărgele, amulete, inele sau scarabei. Inițial 
avea culoarea turcoaz sau negru-sticlos, datorită prezenței oxizilor de cupru sau mangan. 
Ulterior, prin folosirea cobaltului, manganului sau antimoniului au fost produse materiale de 
culoare albastru, violet sau galben (M. S. Tite et alii 2007, p. 1568; A. Sinclair 2012, p. 120). 
Originea faianței ar putea avea legătură cu dorința de a avea acces la pietre semiprețioase și 
imita inclusiv produsele inițiale din steatite sticloase (P. T. Nicholson 2009, p. 1).    

Frită – este un amestec de nisip și carbonat de calciu pentru fabricarea sticlei, cea 
albastră fiind specifică Egiptului (M. S. Tite 1987, p. 23). Compoziția de materii prime este 
una specifică sticlei, dar numai parțial topită (J. Henderson 1995, p. 118). În fapt, reprezintă un 
stadiu intermediar în evoluția producerii sticlei (A. Shortland 2012, p. 31). Este un material 
policristalin, colorat și nu are un înveliș sticlos (M. S. Tite 1987, p. 21, 23). Frita albastră egip-
teană este un produs realizat prin topirea unui amestec de cuarţ, carbonat de calciu, cupru şi un 
alcaliu fondant la o temperatură de 850 - 1000° C. Cea galbenă conţine un nivel mai ridicat de 
alcali (G. D. Hatton et alii 2008, p. 1591). Sursa de alcali era natronul sau cenuşa de plante, 
bogate în sodă; era folosit mai curând ca pigment şi mai puţin pentru a realiza mici obiecte (G. 
D. Hatton et alii 2008, p. 1591). Frita verde, ce rezultă din expunerea la temperaturi de până 
spre 900° C, a fost utilizată în pictura murală în Egipt, în perioada Noului Regat (sec. XVI-XI 
BC), dar la peste 1000° C se transformă în sticlă (P. Bianchetti et alii 2000, p. 179, 183). 

Pastă sticloasă – termenul pastă este utilizat destul de frecvent, semnificând o tehnologie 
oarecum imprecisă. Anumite obiecte din pastă au fost realizate sau turnate dintr-o sticlă opacă 
ce este compusă din particule topite de sticlă șlefuită. O categorie de materiale vitroase, 
precum zgura rezultată din combustibilul ars, este produsă accidental datorită temperaturii 
înalte (J. Henderson 1995, p. 118). Există și posibilitatea ca piesele din „pastă sticloasă” să 
reprezinte, în unele zone, reflexul unei producții locale, dar care să nu atingă caracteristica unei 
sticle în adevăratul sens (J. Henderson 1988, p. 436). 

Glazuri – sunt, de asemenea, produse vitroase, fiind învelișuri (straturi) aplicate pe 
suprafața ceramicii pentru etanșare, dar și cu impact decorativ (G. Rapp 2009, p. 191), iar ceva 
mai simplu exprimat, glazura este o lentilă sticloasă aplicată pe suprafețe precum ceramica sau 
piatra (J. Henderson 1995, p. 118). Sunt învelişuri vitroase semi-transparente sau opace (J. 
Henderson 2008, p. 2180). Formarea de glazură depinde de câțiva parametri, precum 
temperatura, timpul de încălzire, cantitatea de pulbere acoperitoare și pigmenți anorganici (M. 
Alavi et alii 2009, p. 595). Conține silice și are o compoziție identică cu a sticlei. Cele mai 
timpurii au derivat din nisipuri silicioase și frite; glazurile conțin și antimoniu. Au fost produse 
începând cu al patrulea mileniu î.Hr. în Egipt, Anatolia, Golful Persic (G. Rapp 2009, p. 191). 

Smalţul  – este definit ca o sticlă translucidă sau opacă, aplicată pe suprafețe de ceramică 
sau metal (J. Henderson 1995, p. 118). 

Steatita sticloasă – există ca materie primă într-o etapă anterioară apariției faianței, în 
Egipt fiind prezentă încă din perioada predinastică (P. Nicholson 2009, p. 1). Steatita este în 
principal compusă din talc și o cantitate redusă de alte minerale, precum silicații. Suprafața 
sticloasă conține un nivel înalt (circa 27%) de magneziu (J. Henderson 2013, p. 13). O regăsim 
inclusiv în situri calcolitice din Levant (în morminte), prezentă ca steatită sticloasă şi faianţă 
steatitică (D. E. Bar-Yosef Mayer et alii 2004, p. 499). 
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Despre materia primă 
Materialele vitroase preistorice aveau în compoziție siliciu, sodă (în sens de sodiu), 

calcar, coloranți și decoloranți. Sursa de siliciu este reprezentată de cuarț, iar cenușa de plante 
și natronul reprezintă sursa de sodiu. Siliciul este elementul cel mai prezent, urmat de sodiu 
(alături de oxigen) și calcar. Sodiul asigură o temperatură mai joasă de topire, compatibilă cu 
cuptoarele preistorice (A. Shortland 2012, p. 100). Natronul și cenușa de plante reprezentau 
fondantul/liantul de alcaliu. 

Cuarțul există în compoziția materialelor vitroase sub formă de fragmente (zdrobite) sau 
de nisip cuarțitic. Cel din prima categorie este caracterizat de o înaltă puritate, având particule 
angulare, conținând o cantitate mică de oxid de aluminiu, carbonat de calciu și oxid de fier (H. 
R. Brill 1999, p. 474-475). A doua categorie poate conține o cantitate importantă de carbonat 
de calciu sau cochilii, feldspați și oxizi de fier, titan (M. Tite et alli 2008b, p. 106). Nisipul pur 
are un punct de topire de peste 1700° C, dar când este adăugat un fondant, precum oxidul de 
sodiu sau potasiu, acesta poate fi redus la circa 1300° C (T. Gam 1990, p. 211). De exemplu, 
cuarţul pisat/zdrobit a fost principala sursă de siliciu utilizată în cazul sticlei egiptene din Noul 
Regat, produsă în atelierele de la Pi-Ramesse (T. Rehren, E. B. Pusch 2008, p. 30). 

Natronul este un alcaliu mineral provenind din depozite evaporitice, ce conţin carbonat 
de sodiu şi bicarbonat de sodiu (A. Shortland et alii 2006, p. 521), folosit pentru a produce o 
sticlă ce avea matricea LMG (J. Henderson 2000, p. 59). Provine probabil din Egipt, cunoscute 
fiind sursele de la Wadi Natrun şi al-Barnuj (J. Henderson 1985, p. 272-274; A. Shortland et 
alii 2006, p. 523). Acesta conţine oxid de aluminiu, dar şi o proporţie ceva mai redusă de 
potasiu şi magneziu. De altfel, sursa de alcali (sodă) pentru sticla egipteană era mai curând cea 
de natron decât cea de cenuşă din plante (A. Shortland et alii 2006, p. 522), deşi există autori 
ce consideră că era iniţial folosit pentru a imprima culoarea albastru-cobalt, înlocuind abia în 
mileniul I BC alcalii din cenuşă de plante, folosiţi ca fondant, pentru sticla din Egipt şi Levant 
(M. S. Tite et alii 2006, p. 1284). După o etapă de tranziţie prezentă mai curând în Europa, în 
secolele XII-IX BC, când sunt utilizate surse alternative de alcali, natronul înlocuieşte sursa de 
cenușă de plante, atât în Europa cât şi Egipt, pentru o lungă perioadă ce acoperă intervalele sec. 
VIII BC – VIII AD (P. Degryse et alii 2009, p. 53; J. Henderson 2013, p. 91-93).  

Cenușa de plante - cea mai importantă sursă este cea din genurile Salicornia și Salsola 
kali ce sunt plante haloptice, care creșteau în Egipt și Orientul Mijlociu, dar şi în Creta, una din 
speciile genului Salicornia fiind identificată inclusiv în insulele britanice (J. Henderson 1988a, 
p. 87). Au o compoziție formată din carbonat de sodiu cu impurități de oxid de magneziu și 
potasiu (J. Henderson 2000, p. 25). Compoziția de magneziu, carbonat și fosfor a acestor 
cenușe este mult prea ridicată pentru a fi utilizate direct, de aceea erau purificate anterior. Cel 
mai bine era să realizezi, în prima fază, frite cu o compoziție joasă de carbonat de calciu și 
magneziu conținând un amestec de cenușă de plante și pulbere de cuarț și apoi retopite pentru a 
produce sticlă (M. S. Tite et alii 2008a, p. 145). În zona Eurasiatică erau folosite paiele de 
cereale (A. S. Ostroverkhov 2001-2002). Parametrii șarjelor, ce apar diferiți, pot reflecta atât 
folosirea unor anumite specii de plante, pentru obținerea cenușei sau amprente chimice proprii 
compoziției solului în care creșteau acele plante (S. Tanimoto, T. Rehren 2008, p. 2572). De 
asemenea, condițiile de topire în timpul procesului de producere a sticlei pot influența 
compoziția chimică (J. Henderson 2013, p. 25). Important este şi substratul geologic în care 
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cresc plantele și sursa de apă necesară, ce influențează compoziția chimică a acestora (P. 
Degryse et alii 2010a, p. 3134). 

Calciu (în sensul de CaO) – toate sticlele preistorice conțin calcar, acesta acționează ca 
un stabilizator al rețelei și reduce dezagregarea, dar prezența în cantități excesive tinde să 
crească temperatura de topire a șarjei (J. Henderson 1985, p. 277). Prezența cochiliilor de 
scoici în sticla preistorică poate fi cauza detectării calciului în compoziție (J. Henderson 1985, 
p. 272; A. Shortland 2012, p. 103). 

 
Matricea chimică a „sticlelor” preistorice 
Compoziție chimică – în epoca bronzului, în Grecia miceniană, Anatolia, Egipt, 

Mesopotamia și sud-vestul Persiei matricea high magnesium glass (HMG) persistă, chiar până 
în sec. IX BC, când apare sticla de tip low magnesium glass (LMG). Această schimbare în 
Europa Occidentală indică o modificare a sursei de materie primă, ceea ce sugerează folosirea 
unei surse de natron-alcaliu ce conţine carbon sub formă de carbonat (E. Cheilakou et alii 
2012, p. 236). HMG conţine un nivel înalt de Na2O, corelat cu o bogată componentă de MgO 
şi K2O, rezultate din folosirea cenuşii de plante ca bază ce compune fluxul (E. Cheilakou et alii 
2012, p. 236). Compoziţia low magnesium high potasium (LMHK) sau mixed-alkali glasses 
devine o matrice pentru sticla din Europa de vest a secolelor XII-IX BC, situl de la Frattestina 
din nordul Italiei, în care exista o adevărată producție de sticlă cu acea amprentă, fiind unul 
definitoriu (H. R. Brill 1992; J. Henderson 1988, p. 448; 1993; I. Angelini et alii 2004; 2009; 
G. Nightingale 2008, p. 75). În același interval cronologic, tot în Italia, mai este prezentă 
potasium glasses, inclusiv la Frattestina (J. Henderson 2013, p. 183), iar în bronzul târziu (sec. 
XV-XIII BC), Italian soda glasses (I. Angelini et alii 2004; 2005). Mixed-alkali indică 
prezența atât a sodei cât și a potasiului în compoziția sticlei, dar acest fapt nu înseamnă că 
respectiva combinație este una deliberată (J. Henderson 1988a, p. 77-78). În Italia a fost 
identificată o categorie definită glassy faience, a cărei morfologie pare să indice o stare 
intermediară între faianţă şi sticlă (P. Santopadre, M. Veritá 2000).     

Compoziția chimică diferită și raportul dintre elementele detectate au indicat 
existența unor zone/ateliere de producție, atât în Europa vestică, cât și arealul circum-
mediteranean. În timpul mileniului II BC, matricea - mixed alkali plant ash - este 
definitorie pentru faianţă în Egipt şi în vestul Europei. În etapa târzie a epocii bronzului, 
caracteristică în Europa este mixed-alkali glass (LMHK) - low magnesium – high 
potassium, dar și cu o joasă prezenţă a CaO (J. Henderson 1988; 1988a; 1995; 2013, p. 
183-184; H. R. Brill 1992; A. Towle et alii 2001; I. Angelini et alii 2005; 2009; N. 
Venclová et alii 2011), spre diferenţă de cea din Orientul Apropiat, Egipt, dar și Grecia 
sudică şi insulară (inclusiv Creta și Cipru), Italia de sud, în care caracteristică este plant 
ash glasses (HMG), cu o compoziție high magnesium glass (HMG) (K. Nikita et alii 2009, 
p. 40; J. Henderson 2000). Spre sfârșitul epocii bronzului și începutul primei epoci a 
fierului în vestul Europei au fost descoperite produse cu o matrice chimică similară - mixed 
alkali plant ash (M. Tite et alii 2006). Trebuie remarcat un anumit decalaj chronologic, ce 
ține de raportarea epocii bronzului din Italia la „cronologia Reinecke”. În Italia, bronzul 
final corespunde mai curând începutului Hallstatt-ului, bronzul târziu este contemporan în 
respectivul areal cu cel recent și parțial mijlociu (R. C. de Marinis 1999, fig. 1).   
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Valoarea oxidului de magneziu (MgO) şi de oxid de potasiu (K2O) a sticlei HMG 
este de 4 şi 2 wt%56, comparativ cu probele aparţinând tiparului LMG unde acestea sunt 
prezente mai puţin de 1 wt% (T. Rehren 2000, p. 1226). Cenuşa de plante folosită pentru 
realizarea de sticlă conţine un nivel ridicat de MgO de circa 2-6% şi, în multe cazuri, cel de 
K2O este de circa 0,5-4,0% (J. Henderson et alii 2010, p. 3).  

În Europa de est, pentru descoperirile datând de la sfârşitul epocii bronzului ,a fost 
propusă sticlă cu amprentă chimică denumită „Belozerka school”, ce conţine cenuşă de 
plante, respectiv paie de cereale, iar colorantul, în principal albastru-turcoaz, este generat 
de staniul din bronz, mai rar cupru. Acest tip se regăsește până la gurile Niprului (A. S. 
Ostroverkhov 2001-2002, p. 386). În fapt, are analogii cu tipul mixed alkali glass prezent 
în Europa de vest, în același interval cronologic.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fig. 4 - Europa - situri din care provin piese de sticlă investigate chimic având matricea LMHK,  
descoperiri din sec. XII-IX BC (după N. Venclova et alii 2011) 

Europe - provenance sites of chemically investigated glass items having LMHK matrix,  
discoveries from the XII-IX centuries BC (after N. Venclova et alii 2011) 

 

                                                           
56 Abreviere pentru greutate 
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Cromatica produselor vitroase preistorice 
Începând cu mileniul al II-lea BC, culoarea materialelor vitroase este una obținută în 

mod deliberat (A. Shortland 2012, p. 25) atât în atelierele din Orientul Apropiat, cât şi din 
Creta minoică (E. Peltemburg 1971, p. 9). Modul în care coloranții sunt amestecați în șarjă și 
condițiile create în cuptorul/furnalul de topire sunt factori importanți în obținerea de compuși 
ce puteau fi utilizați pentru obținerea în final a culorii (C. Cheilakou et alii 2012, p. 236). Au 
fost exploatate minereuri ce conțineau anumite proporții din coloranţi asociaţi, un minereu ce 
după preparare și purificare era tratat înainte de folosire, ca o mixtură calcinată de nisip și 
fondant (frite), conținând colorantul într-o formă diluată (E. Cheilakou et alii 2012, p. 236), 
alte fragmente/cioburi de sticlă (cullet) (J. Henderson 1985, p. 278). Acești oxizi conținuți de 
minereuri ajungeau în sticla topită sau, rămași în formă cristalină, erau adăugați sau dizolvați în 
sticlă prin răcire (A. Shortland 2012, p. 25). 

Culori - cele mai importante elemente au fost cobaltul, cuprul, fierul, staniul, arseniul, 
plumbul, manganul, nichelul, cromul etc. Cobaltul este specific sticlei egiptene și apare 
inclusiv în sticla și amuletele miceniene, indicând și originea materiei prime și, implicit, 
prezența comerțului şi a anumitor rute comerciale (J. Henderson 1989, p. 34). Este prezent și în 
sticla primei epoci a fierului din Europa (J. Henderson 1989, p. 34). În epoca bronzului, 
cobaltul era folosit pentru a obține nuanța specifică unor pietre semiprețioase precum lapis 
lazuli (J. Henderson 2013, p. 69). Minereul de cobalt este asociat cu o întreagă gamă de 
impurități specifice unor elemente precum manganul, cuprul, nichelul, fierul, arseniul, sulful și 
argintul (J. Henderson 2013, p. 172).  

Cuprul putea fi obținut din minereuri, precum malachitul. Manganul era obținut din 
minerale piroluzite și psilomelane, iar mai târziu au fost detectate cantități importante de bariu 
(M. S. Tite et alii 2008b, p. 106). Staniul, pe lângă care apare arseniu şi plumb, a fost 
identificat în compoziţia sticlei egiptene din epoca bronzului, spre diferenţă de cea din 
Mesopotamia în care a fost reperat cuprul (A. Shortland 2005, p. 4). Manganul este rar folosit 
în mod deliberat, observație valabilă în cazul sticlei de culoare purpurie din arhipelagul britanic 
din epoca fierului sau Germania pentru aceeași epocă (J. Henderson 1985, p. 283). Și nichelul 
sau cromul pot apărea ca impurități, primul putea genera culoarea gri, iar fierul era folosit 
pentru obținerea culorii verde, deseori apărând ca o impuritate datorată nisipului din materia 
primă (J. Henderson 1985, p. 283-284).  

Pentru faianța sau sticla albastră, cuprul ca și colorant putea fi obținut și din materialul 
rezultat în urma coroziunii unor piese din bronz (M. Tite et alii 2002, p. 586). 

Opacifianți – două elemente principale au fost utilizate, respectiv antimoniul și titanul, 
uneori în compoziție cu plumbul. Pentru a introduce intenționat antimoniul în șarja de sticlă era 
folosit un mineral precum stibina. Pentru producerea de galben opac era necesară o reacție 
între plumb și antimoniu, iar albul opac dar și turcoazul sunt generate de prezența antimoniului 
în soda-lime-silica glass, în reacție cu calciul. Oxidiul de staniu producea galbenul sau albul 
opac (J. Henderson 1985, p. 285; C. N. Duckworth et alii 2012, p. 2150-2151). 

Decoloranți – pentru depigmentare erau utilizate elemente precum manganul, 
antimoniul; acesta din urmă producea o sticlă mult mai strălucitoare decât manganul (J. 
Henderson 1985, p. 284-285).   
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Metalurgia și apariţia sticlei 
Probabil primele materiale vitroase sunt rodul întâmplării, fiind produse secundare ale 

activităţii metalurgice. Cel puțin în cazul sticlelor albastre din Orientul Apropiat există strânse 
legături cu procesul de topire a cuprului, undeva la sfârșitul mileniului al V-lea și începutul 
celui de-al IV-lea BC (M. Tite et alii 2002, p. 587, 592). Arheologii consideră că aceste 
descoperiri sunt în strânsă legătură cu metalurgia bronzului, fiind considerate produse 
secundare (P. R. S. Moorey 1994; J. Bátora 1995; I. Motzoi-Chicideanu 2005, p. 465). Cu 
siguranță, producția de sticlă a beneficiat de experienţa şi avansul tehnologic acumulat în 
metalurgia preistorică (E. Peltemburg 1971, p. 10), împărtăşind din aspectele pirotehnologice. 
Un exemplu este utilizarea unor combustibili prin care se obţinea predictibil şi constant sursa 
de căldură necesară. Prezenţa, în cuptoarele metalurgice, a unor materiale bogate în silice şi a 
unor combustibili din plante puteau genera în secundar resturi vitroase (J. Henderson 2000, p. 
53). Mai remarcăm descoperirea, la nivel de Chalcolitic, în Egipt și Mesopotamia a unor 
fragmente de creuzete „roşu glazurate” (R. Werthmann et alii 2000, p. 126).  

Majoritatea sticlelor preistorice din Europa au culoarea verzuie-turcoaz, generată cel mai 
probabil de minerale ce conţin staniu, ceea ce sugerează o legătură între metalurgie şi producţia 
de sticlă. Aceleaşi observaţii pot fi făcute şi despre sticla albastră închis, ce conţine, alături de 
cobalt, cupru, nichel, antimoniu şi arseniu, elemente ce sunt asociate în minereurile de cobalt 
din Alpi (J. Henderson 1988, p. 438).  

Prezența antimoniului în cazul unor mărgele din faianță provenind din cimitirul culturii 
Nitra de la Mȳtna Nová Ves și a staniului pentru altele de la Nižná Myšl´ atribuite culturii 
Otomani, reprezintă de asemenea legătura dintre procesul metalurgic și materialele folosite. 
Faianța pare a fi produsă local, folosind o rețetă similară, dar materiale diferite (I. Angelini et 
alii 2006, p. 377). 

Există, totuși, câteva observaţii ce merită amintite şi care limitează deocamdată 
adoptarea unor concluzii definitive: modul de producere a acestora era unul diferit de 
tehnologia metalurgiei, ce ținea de manipularea aerului și a reacțiilor; nu există informații 
arheologice legate de utilizarea cuptoarelor metalurgice pentru realizarea de piese din sticlă; 
există unele produse secundare vitroase ce par să fi apărut într-o etapă anterioară decât piesele 
din metal (R. Werthmann et alii 2000, p. 126). Această ultimă concluzie trebuie privită totuşi 
cu mari rezerve fiind în fapt generată de stadiul cercetării arheologice. Legătura dintre 
metalurgie şi obţinerea sticlei a existat cu siguranţă, dar, deocamdată, este dificil de stabilit 
originea acestei conexiuni, precum şi caracterul iniţial de produse secundare al materialelor 
vitroase.  

 
  Comerţul cu produse vitroase 

Pentru circulaţia produselor la care ne referim, edificatoare este descoperirea, în anul 
1982, pe coasta de sud a Turciei, în apropierea localităţii Uluburun, a unei epave (C. Pulak 
1998, p. 189). Inventarul recuperat a constat în peste 18.000 de piese (A. Laszlo 2006, p. 
44), fiind unul divers şi foarte bogat, reprezentând una dintre cele mai importante surse 
arheologice privind comerţul în epoca bronzului târziu în arealul circum-mediteranean (C. 
Pulak 2000, p. 156). Pe epava respectivă au fost descoperite aproximativ 75.000 de mărgele 
din faianţă (C. Pulak 2005, p. 304) şi circa 9.500 din sticlă (R. S. Ingram 2005), dar şi 175 de 
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lingouri de sticlă (T. Nicholson et alii 1997; C. Jackson, T. Nicholson 2010, p. 295). 
Investigaţiile ştiinţifice, asupra unora din lingourile descoperite pe epavă, au indicat 
provenienţa egipteană a acestora (C. M. Jackson, T. Nicholson 2010). Elementele componente 
detectate sunt comune cu cele ale sticlelor miceniene, ceea ce sugerează existenţa unei rute 
comerciale pentru circulaţia lingourilor din care erau produse piesele finite (C. M. Jackson, T. 
Nicholson 2010, p. 300). În sprijinul ideii vin şi matriţele descoperite în Egipt, la Tell el 
Amarna şi Qantir (C. Jackson 2005). Din faianţă provin şi patru vase de tip rhyton cu cap de 
berbec, iar unul de femeie (G. F. Bass et alii 1989, p. 8, fig. 12). Alături de perle din faianţă şi 
sticlă cenuşii-albastre, cu forme lenticulare, cilindrice, ovoidale (G. F. Bass 1986, p. 278; C. 
Pulak 1988, p. 25; 1998, p. 201; 2005, p. 304; C. Bachhuber 2006, p. 352), pe aceeaşi epavă au 
fost descoperite şi piese de sticlă de origine miceniană, între care 14 pandantive rectangulare 
decorate (C. Pulak 2005, p. 303; G. Nightingale 2008, p. 86-87). Şi pe epava de la Cape 
Gelindonia (sudul Turciei), datând din jurul anului 1200 BC, au fost descoperite numeroase 
mărgele din sticlă (G. Bass et alii 1967, p. 133-134, 172), considerate a fi produse miceniene 
(G. Nightingale 2008, p. 87; 2009, p. 219). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 5 - Comerțul cu sticlă la sfârşitul epocii bronzului în bazinul circumediteranean – (după C. Jackson 2005) 
The glass commerce at the end of the Bronze Age in the circum-Mediterranean basin (after C. Jackson 2005) 

 
Scurte considerații asupra produselor vitroase minoice și miceniene 
Ne-am propus să trecem în revistă, de altfel foarte sintetizat, acest segment datorită 

posibilului rol jucat de civilizațiile menţionate în producerea şi transmiterea unor astfel de 
artefacte spre zona nord-dunăreană, în etapele mijlocii și târzii ale epocii bronzului. Încă de la 
primele apariții de perle din faianţă, descoperite la Almaș și Poiana, s-a emis ipoteza că acestea 
au originea minoic-miceniană (I. Nestor 1933, p. 98) sau egipteană (E. Dunăreanu-Vulpe 1938, 
p. 162).  

Bibliografia produselor vitroase miceniene este una extinsă atât în ce priveşte 
abordările clasice arheologice (E. H. Cline 1995), cât și investigațiile fizico-chimice (T. E. 
Haevernik 1960; G. Nightingale 2000; 2005; 2008; 2009; M. S. Tite et alii  2005; 2008; K. 
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Nikita, J. Henderson 2006; M. Panagiotaki 2008; M. S. Walton et alii 2009; K. Polikreti et alii 
2011; M. Smirniou et alii 2012).  

Primele produse ce apar în lumea egeică sunt faianţa şi frita albastră egipteană, 
distribuite în principal în Creta (M. Panagiotaki 2008, p. 35). Cele mai nordice descoperiri 
cunoscute, datând de la mijlocul mileniului al III-lea BC, provin dintr-un mormânt aflat în 
nordul Greciei, la Agios Mamas (Halkidiki), în care a fost descoperit un șirag cu 75 de perle 
din faianță (M. Tite et alii 2008, p. 111). Foarte timpurii sunt piesele din faianță ce apar în 
Cipru, în cimitire datând din perioada 3200-2900 BC. Investigațiile științifice au indicat 
proveniența lor cel mai probabil din Egipt, nefiind exclusă nici zona Levantului (M. S. Tite et 
alii 2008, p. 126).  

Piesele din sticlă apar și în situri atribuite civilizaţiei minoice (N. Marinatos 1993, p. 4-
5; M. Panagiotaki 2008, p. 35 şi urm.), primele produse sub formă de perle din sticlă și vase 
(M. S. Tite et alii 2005, p. 10) au fost introduse ca marfă de import dinspre Orientul Apropiat 
și Egipt (M. S. Tite et alii 2009, p. 370; M. Smirniou et alii 2012, p. 11). Faianța atinge vârful 
de producție în sec. XVIII-XV BC (M. S. Tite et alii 2009, p. 370), o caracteristică a acesteia 
fiind producerea unor plachete policrome modelate cu diverse figuri (G. Nightingale 1998). La 
Knossos, apar și vase de tip rhyton, reprezentări plastice zoomorfe și antropomorfe (N. 
Marinatos 1993, p. 5, 67, 142, 148). Cromatica faianței minoice este diversă, de la albastru 
deschis - turcoaz, violet, albastru închis spre violet, crem deschis, galben-pal spre verde și 
verde-turcoaz, alb, maro, roșiatică etc (M. S. Tite et alii 2008, p. 111-112; 2009, p. 377).  

Materia primă pentru faianță, dar și frite, este formată din alcali mai bogați în potasiu 
decât sodă (Na2O), spre diferență de cea pentru produsele egiptene în care raportul este invers, 
ceea ce sugerează „recoltarea” acesteia din cenușă de plante, precum Salsola kali, specie 
prezentă pe coastele insulei Creta (M. S. Tite et alii 2005, p. 11; 2008, p. 118-119). O parte din 
mărgelele din faianță ce conțin cobalt, bogate în oxid de aluminiu, ar putea proveni din Egipt, 
ca piese finite importate (M. S. Tite et alii  2005, p. 12). 

În lumea miceniană au fost produse bijuterii și ornamente, majoritatea albastre 
închis sau deschis, turcoaz (G. Nightingale 2000, p. 6; K. Nikita et alii 2009, p. 39). 
Transmisă prin intermediul civilizaţiei minoice din Creta (J. L. Crowley 2008, p. 275), a dus la 
o producţie specializată a unor pandantive decorative prezente inclusiv pe epava de la 
Uluburun (C. Pulak 1998), ce vor deveni o marcă a industriei de sticlă miceniană (J. 
Henderson et alii 2010, p. 16). Motivele decorative sunt cele antropomorfe, zoomorfe, 
vegetale, abstracte, compozite (G. Nightingale 2000). Trebuie remarcat că în relaţia lumii 
miceniene cu zona Orientului Apropiat şi Egipt, faianţa (vase sau mărgele) se constituie în cel 
mai comun produs de import (E. H. Cline 1995, p. 91).  

Investigaţiile par să indice că materia primă, ajunsă sub formă de lingouri, provine din 
Egipt, sticla fiind un produs secundar micenian (M. S. Tite et alii 2005, p. 10), ceea ce implica 
cunoaşterea tehnologiei turnării sticlei fierbinţi, o tehnică cu origini probabile în Mesopotamia 
(J. Henderson et alii 2010, p. 15). Alte analize asupra unor piese descoperite în situri miceniene 
au adus date suplimentare privind prezenţa comerţului cu zona Mesopotamiei sau a Egiptului 
(M. S. Walton et alii 2009, p. 1502; K. Polikreti et alii 2011, p. 2894; M. Smirniou et alii 
2012, p. 16-17).  
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În urma unei serii de investigații a unor sticle provenind din situri, precum Theba și 
Elateia, a fost lansată şi teoria, privită cu scepticism de unii cercetători (M. S. Walton et alii 
2009, p. 1502), inclusiv datorită lotului restrâns de probe analizate (A. Shortland 2012, p. 165), 
conform căreia producția secundară de sticlă nu excludea existenţa uneia proprie civilizaţiei 
miceniene (K. Nikita, J. Henderson 2006, p. 119-120; K. Nikita et alii 2009, p. 43-44). 
Investigațiile asupra unor piese din sticlă descoperite la Pylos și Kazanaki nu au confirmat o 
producție locală, ci mai curând importuri de piese sau materie primă provenind din Egipt sau 
Orientul Apropiat (K. Polikreti et alii 2011, p. 2894; M. Smirniou et alii 2012, p. 17). Și în 
cazul faianţei, există o matrice chimică proprie spaţiului micenian (M. S. Tite et alii 2008, p. 
118-119). Nu trebuie uitate şi cunoscutele capete de mânere de spadă realizate din sticlă, 
specifice civilizaţiei miceniene (G. Nightingale 2005; 2008, p. 94 şi urm.; 2009, p. 206). De 
asemenea, au fost descoperite și câteva matrițe, între care una conserva urme de sticlă albastră 
solidificată (A. Shortland 2012, p. 163). 

Produse, precum sticla şi faianţa, au reprezentat o parte importantă a civilizaţiei 
miceniene, atât în viaţa de zi cu zi, cât şi în cea de apoi. Plachetele încrustate sunt, în fapt, un 
marker cultural, fiind descoperite în tot arealul în care această civilizaţie a înflorit (G. 
Nightingale 2008, p. 84), regăsindu-se ca produse miceniene dincolo de arealul său, inclusiv în 
nordul Italiei sau Orientul Apropiat (L. Rahmstorf 2005). De altfel, dispariţia industriei sticlei 
miceniene corespunde cu prăbuşirea acestei civilizaţii (G. Nightingale 2000, p. 6).    

Există formulări prin care se afirmă că apariţia în Europa occidentală, la sfârşitul epocii 
bronzului sau mai curând de la începutul primei epoci a fierului (sec. XII-IX BC), a unui tip de 
sticlă cu o compoziţie diferită (de la HMG la LMHK sau de la plant ash glass la mixed-alkali 
glass), se datorează prăbuşirii civilizaţiei miceniene, forțând meșterii locali să descopere o 
sursă proprie de alcali (J. Henderson 1988, p. 449; K. Nikita et alii 2009, p. 43). Acest fapt ar fi 
determinat apariţia unui alt tipar chimic pentru sticlă, consecință a unei producţii locale. După 
secolul VIII BC și chiar în perioada romană, până în secolul VIII AD, natronul devine 
principala sursă de alcali (I. C. Freestone 2006; A. Shortland et alii 2006; J. Henderson 2013, 
p. 91-93). Matricea chimică devine low magnesia glass – LMG, potasiul fiind totuşi prezent 
într-o proporţie scăzută (T. Rehren 2000, p. 1225). 
 

Perspective 
Investigațiile pieselor realizate din materiale vitroase au oferit o serie de informații 

suplimentare despre existența unor centre primare de producție, dar și a cunoaşterii unor 
tehnologii complexe, prezența unui comerţ extins cu astfel de produse în epoca bronzului. 
Faptul că pe epava de la Uluburun, dar şi pe cea de la Cape Gelidonia, au fost descoperite 
zeci de mii de perle din sticlă și faianță, numeroase lingouri din sticlă produse în Egipt, 
indică importanţa, dar şi circulaţia acestor materiale, o anumită persistenţă a fenomenului 
respectiv, includerea acestor produse într-un circuit comercial ce acoperea arealul circum-
mediteranean. Prezenţa în „lumea miceniană” a materiei prime cu o matrice chimică 
specifică Egiptului sau Orientului Apropiat indică atât existenţa unui anumit tip de comerţ 
specializat, dar şi existenţa unor meşteri ce cunoșteau o serie de tehnologii necesare pentru 
obţinerea pieselor finite. Factorul social pare să fi generat atât persistenţa producţiei, cât şi 
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a comerţului derulat constant cu astfel de produse, ce erau utilizate atât în viaţa de zi cu zi, 
dar însoţeau şi defuncţii în morminte.       

În România, deocamdată, cercetătorii s-au aplecat cu preponderenţă asupra pieselor din 
metal prezente în depozite sau chiar morminte, cele din sticlă/faianţă asociate uneori acestora 
au fost aşezate într-un plan secundar. Investigarea mai aprofundată a produselor din materiale 
vitroase prezente mai ales în depozite, ar putea oferi o serie de informaţii suplimentare atât de 
ordin chorologic, tipologic sau cultural, dar mai ales utile pentru identificarea anumitor rute și 
legături comerciale, aspecte sociale, etc. Dublate de investigaţii ştiinţifice acestea vor ancora 
(mai bine) teritoriul nord-dunărean în cadrul unor axe comerciale, zone de influenţă, etc. 
Prezența lor la nordul Dunării, în cadrul unor depozite/tezaure, arată o zonă în care se putea 
face comerț, o anumită stabilitate şi poate existenţa unor autorităţi locale și centre de putere. 
Faptul că la Cioclovina, dar și în cazul altor depozite/tezaure, aceste piese par abandonate după 
ce fuseseră poate ascunse, indică posibila existenţă a unor evenimente mai mult sau mai puţin 
violente, dar şi o etapă de instabilitate.  

Identificarea compoziției chimice a materialelor vitroase preistorice descoperite la 
Dunărea de Jos, eventual prezența unor produse (secundare) locale, sunt tot atâtea aspecte utile 
unor discuţii/contribuții suplimentare asupra acestui spaţiu şi ancorarea lui unor fenomene 
culturale bine conturate în etapa târzie a epocii bronzului. Sunt necesare inclusiv corelaţiile cu 
piesele din metal ce însoţesc astfel de piese, înţelegând astfel o contextualizare a acestor 
produse în cadrul unui fenomen mai larg. Prezenţa relativ masivă a acestor artefacte în Europa 
Centrală, elementele de cronologie relativă, indică legături între aceste spaţii geografice, 
nefiind totuşi excluse şi vechile propuneri ce privesc civilizaţia miceniană.     

 
 

Report of Elemental Analysis 
Date of analysis: 4/26/2012, 11:24 AM 
Sample: sticla_inel_1.evt 
Acquisition time: 1200 seconds 
Performed by: C. Stihi / L. Toma 
 

 
  
  

 
 

Anexa 1 

At. 
numb. Element Series Intensity Concen- 

tration 

47 Ag K 29987 0.212% 

33 As K 2970 0.033% 

20 Ca K 510395 44.368% 

27 Co K 101544 2.027% 

24 Cr K 16548 1.021% 

29 Cu K 1340307 22.393% 

26 Fe K 766044 19.726% 

28 Ni K 71716 1.415% 

14 Si K 56076 0.143% 

38 Sr K 84719 0.445% 

22 Ti K 57076 8.218% 
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Report of Elemental Analysis                
Date of analysis: 4/26/2012, 10:25 AM 
Sample: yelow bead 
Acquisition time: 1200 seconds 
Performed by: C. Stihi / L.Toma   
 

 
 

Anexa 2 
 
 
 
 
 
 
Report of Elemental Analysis 
Date of analysis: 4/26/2012, 9:29 AM 
Sample: green glass bead 
Acquisition time: 1200 seconds 
Performed by: C. Stihi / L. Toma  
 

 

 
 
 

Anexa 3 

 

At. 
numb. Element Series Intensity Concentration 

47 Ag K 32606 0.211% 

20 Ca K 655671 62.871% 

27 Co K 48886 1.535% 

24 Cr K 13017 1.488% 

29 Cu K 47585 0.983% 

26 Fe K 435514 17.779% 

28 Ni K 65603 1.657% 

14 Si K 64856 0.149% 

38 Sr K 156380 0.756% 

22 Ti K 59083 12.572% 

At. 
numb. Element Series Intensity Concen-

tration 

47 Ag K 35188 0.277% 

33 As K 4179 0.051% 

20 Ca K 410630 37.792% 

27 Co K 132741 2.681% 

24 Cr K 14926 0.846% 

29 Cu K 1149069 21.740% 

26 Fe K 1043764 27.143% 

28 Ni K 50113 1.113% 

14 Si K 46447 0.131% 

38 Sr K 102514 0.598% 

22 Ti K 54813 7.629% 
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Report of Elemental Analysis 
Date of analysis: 4/26/2012, 1:08 PM 
Sample: green glass bead (fragm.) 
Acquisition time: 1200 seconds 
Performed by: C. Stihi / L. Toma 

 
 

 

Anexa 4 

 

At. 
numb. Element Series Intensity Concentration 

47 Ag K 36279 0.184% 

33 As K 3349 0.027% 

20 Ca K 705365 43.566% 

27 Co K 148418 1.989% 

24 Cr K 25635 1.013% 

29 Cu K 1987756 23.575% 

26 Fe K 1310001 22.642% 

28 Ni K 85178 1.193% 

14 Si K 36785 0.067% 

38 Sr K 136965 0.516% 

22 Ti K 52636 5.229% 
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INVESTIGAREA GEOFIZICĂ A CIMITIRELOR VECHI DE LA CÂMPINA57  
 
 

David CORNEL 
Introducere 
Diferitele practici de înhumare produc perturbări ale proprietăţilor fizico-chimice 

iniţiale ale solului. Au fost determinate o serie de mecanisme care conduc la modificarea 
acestor proprietăţi, printre care remarcăm: 

• atunci când solul excavat este repus în loc, partea lui superioară, de multe ori având 
susceptibilitate magnetică mai mare, este redepusă la fundul gropii, iar cea excavată de la 
fund, rămâne către suprafaţă; 

• conductivitatea electrică a solului poate creşte sau descreşte cu adâncimea şi cu 
conţinutul în apă; 

• solul redepus schimbă stratificaţia iniţială a mediului geologic; 
• porozitatea creşte semnificativ; 
• sunt introduse obiecte alohtone cu proprietăţi fizice net diferite (pereţi de piatră, obiecte 

metalice, lemn); 
• creşterea aportului de ioni, ca rezultat al descompunerii materiilor organice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 1 - Parohia Biserica Sfântul Nicolae: harta zonelor investigate geomagnetic şi electric 
Saint Nicholas Parish: map of the area investigated using magnetic and electric methods 

 
                                                           
57 Textul, cu mici modificări, a fost publicat în A. Frînculeasa 2012, p. 27-32; informaţii sintetice se regăsesc şi în 
A. Frînculeasa et alii 2013, p. 45/fig. 2; în textul din acest volum am introdus o serie suplimentară de figuri inedite. 
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Procesele de degradare afectează de multe ori totul, în afară de oseminte, iar 
acestea sunt extrem de greu de detectat în mod direct. Uneori procesele de descompunere a 
corpului uman pot modifica temporar compoziţia chimică a solului din locul de înhumare, 
prin apariţia unor acizi organici (acid butiric, în special). Apariţia unor radicali liberi în 
solul umed va duce la creşterea conductivităţii electrice şi, prin urmare, sunt aplicabile 
metodele electrice de investigaţie. Pentru mormintele vechi însă, aceşti ioni sunt 
îndepărtaţi de pe amplasament, ca urmare a circulaţiei apelor de infiltraţie, mai ales dacă 
solul prezintă o permeabilitate hidraulică ridicată. 

În cazul în care înhumarea se face în sicriu, iar acesta nu este total degradat, există 
posibilitatea conservării unor spaţii/goluri păstrate, care pot fi detectate prin utilizarea unor 
metode geofizice diverse. Cuiele sicrielor, în general, nu pot fi detectate, în schimb 
posibilele elemente de feronerie, cu dimensiuni mai mari, pot fi un element de identificare. 
În cazul existenţei unor amenajări ale locaşului de înhumare, prin pereţi de zidărie sau 
podele din dale de piatră sau cărămidă, detectarea gropii este mult facilitată. 

În cea mai mare parte, mormintele sunt marcate prin prezenţa pietrelor funerare şi/sau a 
unor împrejmuiri de piatră sau de altă natură. În cazul în care acestea sunt acoperite de o pătură 
de sol vegetal, pot fi evidenţiate prin folosirea unor metode geofizice. 

Practicile de înhumare sunt diferite în timp şi spaţiu, dar există o tendinţă de 
aliniere a mormintelor pe o direcţie preferenţială; de asemenea, adâncimea de înhumare 
este în general cunoscută, în contextul perioadei istorice şi a ritualurilor de îngropare. Mai 
dificilă este situaţia în care într-un cimitir au avut loc înhumări în diferite perioade istorice 
şi nu s-au mai respectat strict amplasamentele fostelor gropi funerare. 

 
PROSPECŢIUNI MAGNETICE 

 
Metoda magnetică are în vedere variaţiile câmpului magnetic produse de corpurile 

care realizează contraste de magnetizare, datorate fie magnetizării induse, fie celei 
remanente. Magnetismul remanent reprezintă magnetizarea permanentă a unui obiect, 
datorată compoziţiei sale mineralogice şi/sau istoriei sale termice, în timp ce magnetismul 
indus este funcţie de capacitatea sa de a fi magnetizat sub influenţa câmpului magnetic 
terestru (susceptibilitatea magnetică – proprietatea oricărui material de a se magnetiza). 
Exemplele tipice de artefacte, care pot prezenta magnetizare remanentă, sunt obiectele 
supuse unor temperaturi înalte, deasupra punctului Curie, precum cuptoarele şi furnalele, 
care de regulă sunt construite sau căptuşite cu cărămizi din argila arsă. În compoziţia 
acesteia se întâlnesc frecvent minerale, precum magnetitul (Fe2O3) sau maghemitul (Ɣ 
Fe2O3), cu temperaturi Curie de 5780 C, respectiv 578-6750 C. 

Chiar dacă argila conţine oxizi de fier, precum hematitul sau goethitul, care, în mod 
natural, nu au proprietăţi magnetice, încălzirea acestora, peste temperatura Curie, conduce 
la apariţia oxizilor de fier feromagnetici. 

Ca si alte metode geofizice, cea magnetică este una indirectă şi, de regulă, 
rezultatul măsurătorilor se concretizează sub forma unor anomalii. Cauza acestora poate fi 
înţeleasă sau speculată, dar numai excavarea poate lămuri pe deplin natura sursei. 
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PROSPECŢIUNI ELECTRICE 
 

Metodele electrice au în vedere schimbările care apar în rezistivitatea sau în rezistenţa 
electrică a terenului, prin modificarea unor proprietăţi fizico-chimice ale sale. Măsurătorile pot 
fi de rezistivitate (în general utilizându-se dispozitive cuadripolare) sau de rezistenţă electrică 
(dispozitiv de tip twin), urmărindu-se distribuţia în plan a parametrului fizic, sub forma unor 
hărţi cu anomalii. 

Ca tehnică de măsurare, sunt utilizate două perechi de electrozi în contact cu terenul şi 
două cabluri electrice. Într-un circuit se introduce curent electric, iar în celălalt se măsoară o 
tensiune secundară. Cele două perechi de electrozi pot fi combinate în multe configuraţii 
geometrice, numite dispozitive. Suprafaţa ce urmează a fi investigată este acoperită prin 
măsurători sistematice efectuate în lungul unor profile pe care sunt deplasaţi unul, doi, trei sau 
toţi cei 4 electrozi. Aceştia pot fi coliniari (dispozitive denumite Wenner, Schlumberger, dipol-
dipol, pol-dipol) sau necoliniari (dipol-dipol transversal, ecuatorial, pol-pol, twin). Două 
elemente sunt definitorii pentru metodă: 

- curentul electric circulă în teren prin zonele de minimă rezistenţă electrică; 
- cu cât distanţa între punctele de injecţie este mai mare, cu atât curentul pătrunde 

mai adânc în teren. 
Rezistivitatea este expresia unui raport între tensiunea secundară măsurată şi 

curentul injectat, afectat de un coeficient geometric care ţine cont de distanţele relative 
dintre electrozii de măsură şi cei de injecţie. Ea are ca unitate de măsură ohmmetrul 
(ohmm) şi este diferită de rezistenţa electrică (ohm). Rezistivitatea este mai strâns legată de 
proprietăţile fizice şi chimice ale rocilor, ceea ce poate conduce, în multe cazuri, la 
determinarea tipurilor petrografice ale rocilor de pe amplasament, prin prelucrarea 
specifică a datelor. Ea este în funcţie de porozitate, textură, conţinutul în fluide şi natura 
acestora, gradul de mineralizare, gradul de fisurare etc. 

Rezistenţa electrică este dependentă atât de poziţia electrozilor cât şi de 
rezistivitate. Rezistenţa electrică nu permite identificarea tipului de sol aflat pe 
amplasament şi nu poate fi comparată de la un sit la altul, nici măcar în cadrul aceluiaşi sit, 
în cazul condiţiilor diferite de măsură. Întrucât este dependentă de umiditatea solului, este 
de preferat ca măsurătorile de acest fel să fie făcute în condiţii climaterice asemănătoare.  

Măsurătorile geofizice privind rezistenţa electrică sunt aplicate de obicei în scopul 
detectării şanţurilor, gropilor, având diferite genuri de materiale de umplutură, sau a unor 
fundaţii sau elemente de construcţie masive, compacte, îngropate sub o pătură de sol. 

 
 

CIMITIRUL DIN EPOCA BRONZULUI 
 

Este situat în partea de sud a curţii Parohiei, sub linia de înaltă tensiune care 
traversează zona (Fig. 1). Prezenţa acesteia a făcut imposibilă utilizarea metodei magnetice 
de investigaţie, dată fiind influenţa puternică a acesteia asupra senzorului. 

Prin urmare, prospecţiunile geofizice, efectuate într-un panou de 10/13 m, au 
constat numai în măsurători electrice, utilizându-se dispozitiv twin, cu distanţele dintre 
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electrozii pereche de 1 m. Datele au fost achiziţionate pe profile orientate aproximativ NV-
SE, cu echidistanţa de 1 m, pasul de eşantionare fiind de 0,5 m. 

Măsurătorile au fost realizate în curent continuu pulsat (+1, 0, -1, 0), fiind utilizat 
un receptor Scintrex IPR8 şi un transmiţător de mică putere. 

Prelucrarea primară a datelor a constat în transformarea rezistenţei electrice în 
rezistivitate şi interpolarea hărţii de rezistivitate (Fig 5/1). Ulterior au fost efectuate o serie de 
filtrări corespunzătoare filtrării trece jos, cu latura pătratică de 3 m (Fig. 5/2) şi filtrul trece 
sus, cu latura pătratică de 1,5 m (Fig. 5/3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 2 – Cimitir preistoric: harta rezistivităţii electrice 
Prehistoric cemetery : map of the electrical resistivity 

 
Prima filtrare are ca scop evidenţierea elementelor anomale cu trăsături zonale, 

legate de substratul geologic; din acest punct de vedere se remarcă existenţa a două tipuri 
de depozite sedimentare aparţinând terasei superioare a Prahovei: unul preponderent 
argilos, în partea de vest a panoului (rezistivităţi scăzute), şi altul, cu pietrişuri şi 
bolovănişuri, spre est (rezistivităţi ridicate). 

Filtrarea trece sus, realizată în scopul obţinerii anomaliilor locale (evidenţierea 
mormintelor), a condus la o imagine caracterizată prin prezenţa unor aliniamente de 
maxime de rezistivitate, cu forma aproape izometrică şi dimensiuni sub 1m. Ritualul 
înmormântărilor din acea perioadă consta în acoperirea gropilor în care erau depuse 
corpurile, în poziţie ghemuită, cu bolovani. Adâncimea de înhumare este redusă, 0,4-0,9 m, 
gropile fiind uneori căptuşite cu bolovani de râu. Prin urmare, faţă de solul şi intercalaţiile 
argiloase prezente pe amplasament, aceste locaşuri vor fi caracterizate de o rezistenţă 
electrică mare (rezistivitate mare). 
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Fig. 3 – Harta rezistivităţii electrice, filtru trece în jos, 1 m 
Map of the electrical resistivity, low pass filter, 1 m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fig. 4 – Harta rezistivităţii electrice, derivata verticală 
Map of the electrical resistivity, vertical derivative 
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Fig. 5 – Câmpina, cimitir preistoric: hărţi măsurători electrice 
Câmpina, prehistoric cemetery: maps of electrical measurements 

 
Anomaliile locale evidenţiate se dispun de-a lungul a câteva aliniamente paralele, 

confirmate de lucrările de excavare realizate ulterior, la câteva zile după finalizarea 
prospecţiunii electrice.  

În concluzie, dispozitivul de investigaţie ales s-a dovedit eficient, unul dintre 
motive fiind caracteristica lui de directivitate în combinaţie cu forma aproape izometrică a 
obiectivelor ţintă. Reţeaua geometrică de investigaţie putea fi mai rarefiată (1x1 m ar fi 
fost mai eficientă, ca timp de măsurare a panoului); îndesirea ei nu ar fi adus informaţii 
suplimentare întrucât fiecare mormânt pare a fi fost realizat fără norma în ceea ce priveşte 
mărimea şi dispunerea preferenţială a pietrelor. 

 
  

CIMITIRUL DIN PERIOADA MEDIEVALĂ TÂRZIE 
 

Cimitirul medieval este situat imediat la nord de biserica veche. Terenul are aspectul 
unei suprafeţe orizontale, plane, înierbate. Nu se cunoaşte nimic (plan sau descriere veche) 
despre amplasamentul vechilor morminte (doar obiceiul ortodox de aliniere pe direcţie vest-
est). Adâncimea de înhumare, în perioada medievală, era de sub 1 m. 

Pentru investigarea zonei, au fost aplicate atât metoda electrică, cât şi cea 
magnetică, într-un panou cu dimensiuni 14/22 m, orientat cu latura mare pe direcţie est-
vest. 

Măsurătorile magnetice au avut în vedere câmpul magnetic total şi au fost făcute cu 
magnetometre GSM 19W GEMSYS, cu baza de referinţă, pe profile orientate nord-sud. 
Distanţa dintre profile a fost de 0,5 m, iar înregistrările au fost făcute în regim continuu, cu 
eşantioane la 0,2 s. Datele primare au fost corectate pentru variaţia diurnă şi s-a interpolat harta 
primară a câmpului magnetic total T (Fig. 6/1). Câmpul magnetic total creşte spre nord, odată 
cu depărtarea faţă de biserica (ea însăşi fiind o sursă de anomalii magnetice) şi pe acest fond se 
grefează anomalii magnetice locale, de mici dimensiuni. Acestea prezintă efectele produse de 
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surse legate de ţinta urmărită, şi prin urmare, s-a aplicat un filtru trece sus cu latura de 0,6 m. 
Harta rezultată (Fig 6, 7) prezintă numeroase anomalii magnetice bipolare de mici dimensiuni 
(sursele lor sunt reprezentate de către obiectele feromagnetice de dimensiuni mici îngropate 
odată cu defunctul), care sunt cuprinse în interiorul unor arii poligonale, marcate pe hărţi cu 
linii continue. Acestea ar putea indica zona în care se află mormintele vechi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6 – Câmpina, cimitir biserică: hărţi ale câmpului magnetic 
Câmpina, the cemetery near the church: maps of the magnetic field 

 
Anomalia reziduală obţinută după extragerea câmpului local din câmpul magnetic 

total a fost filtrată cu un filtru trece jos direcţional sud, obţinându-se harta de la Fig 5/3. 
Formele anomaliilor, alungite pe direcţie est-vest, precum şi alternanţa anomaliilor de 
maxim şi de minim sugerează prezenţa mormintelor prin perturbări vizibile ale stării 
naturale a solului, în concordanţă cu zona de demarcaţie a anomaliilor locale. Mai trebuie 
observat faptul că există şi unele tendinţe care sugerează direcţii nord-sud, pe care au fost 
realizate excavaţii, fie că ţin de ritualul înhumărilor, fie au avut alt scop. 

Măsurătorile electrice au fost realizate cu un dispozitiv Wenner cu a = 0,5 m, folosind 
un aparat IPR-8 Scintrex, pe profile situate la distanţă de 1 m, cu pas de 0,5 m între punctele de 
măsură. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 7 – Câmpina, cimitir biserică: hărţi reziduale ale rezistivităţii 
Câmpina, the cemetery near the church: residual resistance maps 

 
Structura geologică este caracterizată prin prezenţa unui nivel de pietrişuri şi 

bolovănişuri, în colţul de nord-est, şi a unui nivel argilos, spre sud-vest. Harta anomaliei 
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reziduale, din Fig. 7/2 (interpolare polinomială de gradul 8 şi extragerea efectului 
regional), se remarcă prin tendinţele izoliniilor de a se alinia pe direcţii nord-sud şi est-
vest, diferite faţă de direcţiile structurilor depoziţionale aparţinând terasei Prahovei, ceea 
ce denotă natura artificială a surselor. 

În harta derivatei direcţionale sud, aplicată hărţii reziduale, se remarcă aspectul 
rectangular al anomaliilor, ca urmare a unor excavaţii dispuse regulat, după direcţiile nord-
sud şi est-vest. 

Faţă de metoda magnetică, rezultatele măsurătorilor electrice indică faptul că întreaga 
zona este caracterizată de prezenţa unor anomalii, dispuse în reţea, şi în plus, apar foarte clar 
trei zone în care structurile au direcţii nord-sud (marcate pe harta cu semnul întrebării „?”). 
Ca dimensiuni, acestea se înscriu în limite normale şi pot reprezenta morminte aparţinând 
unor persoane de altă religie, dacă în decursul timpului cimitirul a aparţinut şi altor 
confesiuni (în cimitirele reformate se întâlnesc astfel de situaţii chiar şi în prezent). În acelaşi 
timp, ele pot reprezenta efectele altor excavaţii sau structuri fără legătură cu ritualuri de 
înhumare. Rămâne ca sursa acestor anomalii sa fie relevată prin săpături. 
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ABSTRACT 
 
 
 

Archaeological research into the Bronze Age cemetery in Câmpina started in 2008. 
The excavations were performed during six successive campaigns, from 2008 to 2013, and 
initially had a rescue character. Sixty graves were unearthed; some of which had been 
already disturbed, but also the scattered human of several individuals found in inhumation 
burials that had been strongly affected by Late Medieval or recent construction works. We 
also identified several features similar to graves, containing pots or sherds, but no human 
bones; a practice which could be consistent with symbolic burials. Both inhumation and 
cremation burials were investigated. Inhumation was the prevailing funeral rite and 
covered approx. 80% of the total number of identified individuals. The grave inventories 
appear to display certain elements specific to Noua and Monteoru cultures. Furthermore, 
three inhumation burials were accompanied by pots bearing the specific decorations 
attributed to Tei culture. The cultural assignment of several vessels recovered from 
cremation graves was problematic. However, a careful consideration of the correlations 
and analogies that could be made along with other details of the burial rite and ritual (the 
typology of features, the presence of upside down pots, the sandy paste, the distribution 
within the plan etc.) indicate their contemporaneity with the rest of the graves. According 
to radiocarbon age definitions and relative chronology markers the evolution of this 
cemetery was referred back to the Late Bronze Age. 

The burial site is located on a high terrace on the left side of the Prahova river, 
north of its confluence with the Doftana river, to the south of Câmpina city (Prahova 
County), at an altitude of 500 m. This area is characterized by hills and high terraces 
flanking both sides of the Doftana and Prahova rivers. The stratigraphic sequence of this 
site is simple: under the arable brown claish land, 0.20-0.30 m thick, lays a layer of fine 
gravel mixed with reddish brown clay, up to 0.15 m thick. Beneath this level there is the 
natural terrace deposit, consisting of coarse gravel mixed with large granulation sand and 
reddish clay. The plainess of the stratigraphy, lacking in relevant details posed significant 
limitations on thorough archaeological observations.  

Right under the arable land were noticed agglomerations of stones of various sizes, 
coming from the arrangement of mounds over the burials. In most cases modern works 
changed the original shape of these mounds. The stones used for their construction had various 
sizes, ranging from 0.10 m to 0.20-0.40, rarely reaching 0.50-0.60 m in length, usually with 
rounded edges, but there were also larger stones with sharp edges. They were rectangular, wide 
and long more than thick, however, stone blocks or thin gritstone plates were also found. Small 
rocks (3-6 cm in diameter) were also used for mound construction. The mounds, identified at –
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0.15 - 0.30 deep, were oval-elongated in the case of inhumations, while the shapes of 
cremation graves were more difficult to define accurately. 

The grave construction implied several actions: the pit was dug, sometimes its 
walls were lined with stones and after the burial a mound of earth and stone was raised 
above. Although this is true for most of the inhumation burials, in some cases the mounds 
were built mainly of earth and only a few stone plates, sometimes slightly larger (0.20–
0.40 m). There were also situations when skeletons covered with stones were found 
immediately beneath the surface, –0.05–0.20 m deep. These individuals were not buried in 
pits, but the graves were marked by stones placed around the dead. This was the case of a 
double burial (Gr.42), found right beneath the surface, where the deceased were 
surrounded by a rectangular stone arrangement. 

The presence of stone arrangements is the main characteristic of several inhumation 
and cremation burials. Some of them still had stone mounds that covered the buried and 
marked the grave. The stones either lined the pit edges or served to the construction of rings 
that surrounded the buried who were placed in small pits or hollows. The grave pits were 
rectangular with rounded corners, their walls were lined with stones. The individuals were 
covered with earth, above which stone mounds were raised. There graves probably had 
wooden covers, as indicated by some pots placed on stone plates which seemed to have 
changed their position in a time period subsequent to the burial and prior or contemporary 
with the rotting∕decay of the cover. The use of stone in burial structures is well known 
throughout the Bronze Age and was represented in contemporary or neighbouring cultural 
horizons such as Mnogovalikovaja, Srubnaja, Monteoru, Sabatinovka and Noua. 

Sixty burials were unearthed, 47 were inhumations (containing 50 individuals) 
covering 78%, and 13 were cremations (14 individuals), cpvering 22%. Two double burials 
were discovered, a cremation (Gr.35) and an inhumation (Gr.42). Bone fragments from 
two inhumed individuals – Gr.3A and Gr.3B, were found in association with a cremation 
burial whose remains were placed in an urn (Gr.3C). Both Gr.15 and Gr.54 were strongly 
disrupted, some bone fragments were recovered from recent features (pits). Thus, the total 
number of individuals was 64.  

All the inhumed skeletons were lying on the pit floor in a contracted position. With few 
exceptions, they were placed laterally on both the right and left sides, with the legs flexed and 
the arms bent and brought towards the face. The skull was set to the side, facing north or south, 
but also east when the head was pointing north. The lower limbs were flexed to 70-90º, but in 
some cases they were strongly contracted, with the tibiae and fibulae close to the femurs. At 
least two individuals were found lying supine with the legs bent and tumbled to one side. The 
situations from Gr.2 and Gr.42B, when an arm was stretched out along the body, were atypical. 

The orientation was established for 36 skeletons, out of which 19 were placed with 
the head towards the east and 14 towards the west, only three individuals were oriented on 
a north-south direction. In some cases modern works disturbed the burials and rendered 
observations regarding the position and orientation of the deceased impossible. The 
orientation towards the west may indicate the preservation of Monteoru traditions, even 
though the burials from the Truşeşti cemetery, assigned to the Noua culture, had the same 
direction. The Monteoru burials from Cârlomăneşti were also oriented towards the west.  
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After a comprehensive analysis of the cemetery in Câmpina, several rules dictating 
the relation between grave orientation, position and the sex group of the individuals were 
noted. Thus, when the dead were oriented towards the east they were laid to the left or right 
side according to their gender. This custom applied to both adults and subadults, as proven by 
the results of the anthropological determination of sex (where it was possible) for some of the 
child burials which showed that the young girls were placed to the same side as adult females, 
while the boys had the same position as the adult males. The rule was not noticeable for the 
graves oriented towards the west. The children were mainly placed to the left side, except for 
four cases which were to the right. The women were mainly disposed to the left side, while 
men were to the right side. 

For cremations the burial custom involved the following steps: a small pit was dug 
(0.10-0.30 m), or even a hollow, and its floor was sometimes lined with stones. Some of the 
pit bottoms reached a maximum depth of -0.60 m from the present surface, but the average 
depth was of -0.40 m. In these pits or even on the ancient ground, small cists were built from 
stones placed on their edge. Some of the pits had their walls lined with stones and inside 
them the burnt remains were placed directly on the stones/ground and/or in pots. The burial 
was followed by a mound construction. 

These stone structures were rectangular as in Gr.8 and Gr.11, circular as in Gr.21, or 
oval shaped as in Gr.36, Gr.38, Gr.48, Gr.59. The stone arrangement of Gr.21 may be included 
in the ring category. Gr.36 was marked by an oval shaped stone ring within which 3 pots were 
found, while Gr.48 had a similar but smaller structure, containing the lower half of an 
amphora-like pot. The stones used for these constructions were generally middle-sized (0.10 – 
0.30X0.10 – 0.15 m) and their diameters were as follows: 0.60X0.45 m for Gr.59, 0.80x0.60 m 
for Gr.36, 0.60x0.40 m for Gr.48 and 0.65m for Gr.21. Gr.35 and Gr.38 also had stone 
arrangements, but they were strongly disrupted by modern works. Circular or oval structures 
were mainly found in cremation burials and they required smaller spaces than the inhumations. 

As for the pots/burial urns, they were either placed on a stone bed or otherwise small 
circular hollows (3-4 cm) fitting the dimensions of the pot bottoms (as in Gr.27 and Gr.29), 
were dug in order to fix them. A mound of stone and earth was raised over the bones and 
vessels. The burial structures occupied a relatively small surface, 0.60x0.60 m or even less, 
except for Gr.27 which was about 1.10x0.80 m, but had no special arrangement.  

In cremation burials human bones were found both in pots and outside them. When the 
grave did not contain funeral urns, the bones were placed directly on the ground or stones, in 
pits not deeper than 20 cm. The vessels were placed side by side, slightly scattered in Gr.27. In 
each of Gr.11, Gr.14, Gr.27, Gr.36 along with other containers, there was a pot placed 
upside down that covered cremated human bones. In Gr.14 a bitruncated bowl was placed 
upside-down (as a lid) over a similar, but slightly smaller, bowl. In cremation burials only 
bowls without decorations were placed upside-down as lids, except for Gr.36 where it was 
a jug that had this function. In each of Gr.11, Gr.14, Gr.27, Gr.36 cremated human bones 
coming from one individual were disposed of in several vessels. An exceptional situation was 
found in Gr.35 where two pots/urns contained separately the cremated remains of two 
individuals, an adult and a subadult.  
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In the Câmpina cemetery the typology and quantity of grave inventories were not 
spectacular. The pots, ornaments, tools and weapons found in burials were made from raw 
materials such as clay, bronze, silver, amber, bone, glassy paste, flint. Pottery has the highest 
frequency among grave goods, followed by ornaments made of bronze, bone, clay, glassy 
paste, amber, silver. We also mention the occurrence of a fragmentary needle/bone extremity. 
Two flint pieces come from Gr.49 and Gr.14. In Gr.30 thirty processed ovicaprid astragali 
were discovered. Nine of the burials contained animal bones resulting from offerings. 

None of the inhumation burials contained more than two pots, while cremations had 
richer inventories, generally comprised of 3-4 vessels. There were graves without inventories, 
however, in some of them ceramic fragments were found in the mounds, grave fills or even 
next to skeletons. 

The relation between grave inventories and the age∕sex groups of the individuals are 
indicative, for the most part, of constant practices reflecting segments of the burial 
standard. It is noteworthy that most of the child burials were accompanied by cups or 
kantharos pots. These vessels occured in male and female burials, mainly in inhumations, 
very rarely in cremations. Metal pieces (bronze) accompanied females and a child burial, 
while bone items were found in every group. Beads made of glass, clay and amber were 
discovered only in female graves. 

The skeletal sample consisted of 62 skeletons and isolated remains from two 
individuals. Sex distribution is as follows: 20 females (three of them were cremated), 22 
males (eight cremations), 20 indeterminates (two cremations). It should be mentioned the 
existence of a certain balance between male (35.48%) and female burials (32.26%), as well 
as the relatively large number of individuals whose sex group could not be identified (20 
individuals – 32.26%). The height was calculated using the maximum length of the femur, 
for females it is of 152,96 cm (five cases) and for males 165,29 cm (eight cases). From the 
analysed sample 29 skeletons show pathological conditions: 7 subadults and 22 adults, out of 
which 8 were females and 14 males. This covers 46.77% of the total number of individuals, a 
percentage that was constant throughout the archaeological excavations. 

A demographic analysis was performed on the data from 63 skeletons (44 adults 
and 19 subadults). The average age at death was calculated for each gender as follows: 
28.28 years for females, 32.14 years for males and 17.26 years for indeterminates; the 
average age for the entire sample is of 26.17 years. The life expectancy at birth was of 
27.10 years and the death rate was of 3.69 per hundred. It must be mentioned that the 
analysis was conducted on a small skeletal sample, that there were no individuals older 
than 55 years and that in many cases the age estimates indicated large intervals because of 
less well-represented individuals. 

Absolute age definitions and relative chronology markers referred the evolution 
of this burial site back to the Late Bronze Age (XV-XII centuries BC). The relative 
chronology markers are represented by inventories, burial rites and rituals, grave 
structures, etc. The chronological interval is culturally characterised by the evolution of 
Noua – Coslogeni communities in the Lower Danube area and the persistence of late 
Monteoru communities∕traditions in northern Wallachia. The dates for Câmpina indicate 
their contemporaneity with the ones obtained for Mahala, Crasnaleuca, Odaia Miciurin, 
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all of them assigned to the Noua cultural horizon. Relative chronology markers such as 
grave goods, also point to a connection with the end of the Tei and Monteoru cultures. 
We mention that the handles of certain pots had small prominences that may be related to 
Noua pottery influences, even though some of these vessels displayed decorations typical 
of Late Monteoru phases. The kantharos pot decorated by succesive stitches from Gr.2 is 
to be found in the Fundeni phase of the Tei culture pottery, but also in the ceramic 
repertoire of the Fundenii Doamnei cultural group. 

Starting from typological criteria (the shape and decoration of pots), the pottery 
found in the cemetery from Câmpina raises several social, anthropological and cultural 
questions. The same pot displayed typological characteristics and decoration techniques 
specific to distinct cultural manifestations. Interpretations range between cultural contacts, 
synthesis processes and cultural interferences, the preservation and transmission of 
traditions, the coexistence of various cultural horizons, etc. The occurence within the same 
cemetery of materials assigned to Tei, Monteoru and Noua cultures could indicate several 
situations including cultural imports, mixed communities or populations that had access to 
a wide range of traditions, beyond their traditional cultural boundaries, it is unlikely that 
this was a case of overlapping cemeteries. A thorough analysis of the internal evolution of 
this cemetery could provide proper answers. The oldest graves from this cemetery display 
Monteoru and Tei cultural characteristics, while towards the end of its evolution the Noua 
cultural elements are gradually more pronounced, even though some of the Monteoru 
traditions were still preserved. It should be mentioned that certain features of the Noua 
pottery, such as the prominences on the handles, shapes and decoration, had a noticeable 
influence on the Monteoru ceramics from this cemetery. The graves assigned to the Noua 
culture according to their chronology and inventory still display certain Monteoru 
traditions such as burial structures, rites and rituals, grave goods – especially ornaments 
which are rare findings in the Noua culture. Radiocarbon dates indicate that in this area 
some elements and cultural traditions were preserved beyond what was considered the final 
chronological limit of evolution for certain manifestations specific to the Bronze Age. 
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PLANȘA 6 – Disposition and delimitation plan of the „Saint Nicholas” Parish property indicating 
the archaeologically investigated area 
PLANȘA 7 - Ridicare topografică a proprietăţii Parohia Biserica Sfântul Nicolae cu poziţionarea 
suprafeţei cercetate arheologic 
PLATE 7 – Topographical survey of the „Saint Nicholas” Parish property indicating the 
archaeologically investigated area 
PLANŞA 8 – Imagini din timpul cercetărilor 
PLATE 8 – Images of the archaeological research 
PLANŞA 9 – Imagini din timpul cercetărilor 
PLATE 9 – Images of the archaeological research 
PLANȘA 10 - Mormântul 2 (1, 2), inventarul mormântului (3, 4) 
PLATE 10 - Grave 2 (1, 2), grave inventory (3, 4) 
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PLANȘA 11 – Inventar mormântul 2: vas 1, cultura Tei (1-3); detalii decor vas 1 (4, 5); vas 2 (6) 
PLATE 11 – Grave 2 inventory: pot no.1 - Tei culture (1-3); pot no.1 - decoration details 1 (4, 5); 
pot no. 2 (6) 
PLANȘA 12 - Mormântul 3: urnă funerară (1-2); imagini din timpul „cercetării”(foto L. Moga) 
PLATE 12 – Grave 3: funeral urn (1-2); images during „research”(photo L. Moga) 
PLANȘA 13 - Mormântul 4 (1, 2), vas (4), detaliu cu poziţionarea vasului şi a unui rest de ofrandă 
(3), fragmente ceramice din umplutura mormântului (5) 
PLATE 13 - Grave 4 (1, 2), pot (4), detail of the pot′s and offering remains′ positioning (3), sherds 
from the grave fill (5) 
PLANŞA 14 – Mormântul 5 (1, 2); inel de buclă din bronz (3) 
PLATE 14 – Grave 5 (1, 2); bronze hair ring (3) 
PLANȘA 15 - Mormântul 6 (1-2); inventar: vas decorat (3, 5, 6), podoabă din os (4) 
PLATE 15 – Grave 6 (1-2); inventory: decorated pot (3, 5, 6), bone ornament (4) 
PLANȘA 16 - Detalii mormântul 7: movilă din pietre (1, 3), poziţionare schelet (2), groapa 
mormântului (4) 
PLATE 16 – Details of Grave 7: stone mound (1, 3), skeleton position (2), grave pit (4) 
PLANȘA 17 - Detalii mormânt 7 (1-2); vase de tip kantharos descoperite în mormântul 7 (3-4) 
PLATE 17 – Details of Grave 7 (1-2); kantharos pots from Grave 7 (3-4) 
PLANȘA 18 – Mormântul 7 (1); vase din inventarul mormântului (2, 3) 
PLATE 18 – Grave 7 (1); pots of the grave inventory (2, 3) 
PLANŞA 19 - Mormântul 8 (1-4), detaliu cu oase umane incinerate (5) 
PLATE 19 - Grave 8 (1-4), detail of cremated human bones (5) 
PLANȘA 20 - Mormântul 9 (1-4), vas din inventarul mormântului (5, 6) 
PLATE 20 - Grave 9 (1-4), pot from the grave inventory (5, 6) 
PLANȘA 21 - Mormântul 10 (1, 6), ceaşcă (2, 4), perlă de chihlimbar (3, 5) 
PLATE 21 - Grave 10 (1, 6), cup (2, 4), amber pearl (3, 5) 
PLANȘA 22 - Mormântul 11 (1); detaliu cu vase in situ (2); groapă mormânt (3); vase de tip 
kantharos (4, 5) 
PLATE 22 – Grave 11 (1); detail of in situ pots (2); grave pit (3); kantharos type pots (4, 5) 
PLANȘA 23 - Vase din mormântul 11 (1-5, 7); detaliu cu decorul vasului (6) 
PLATE 23 – Pots from Grave 11 (1-5, 7); detail of pot decoration (6) 
PLANȘA 24 - Mormântul 12: detaliu movilă din pietre (2-3); schelet (1, 4, 6), detaliu craniu (5) 
PLATE 24 - Grave 12: stone mound detail (2-3); skeleton (1, 4, 6), skull detail (5) 
PLANȘA 25 - Mormântul 13: detaliu movilă din pietre (1-2), mormânt (3), detaliu vas in situ (4-5) 
PLATE 25 – Grave 13: stone mound detail (1-2), grave (3), detail of in situ pot (4-5) 
PLANȘA 26 - Mormântul 13: detaliu movilă din pietre şi poziţionare M14 (1-2), mormântul 13 şi 
groapa mormântului 14 (3), vas din M13 (4) 
PLATE 26 - Grave 13: detail of the stone mound and position of Gr.14 (1-2), Grave 13 and the pit 
of Grave 14 (3), pot from Gr.13 (4) 
PLANȘA 27 – Mormântul 13 (1); vas din M13 (2); profil transversal prin M13 și M14 
PLATE 27 – Grave 13 (1); pot from Gr.13 (2); transverse cross-section of Gr.13 and Gr.14 
PLANȘA 28 - Mormântul 14 (1, 4), urnă cu capac (2), vase amforoidale (3, 5-6) 
PLATE 28 - Grave 14 (1, 4), urn with lid (2), amphora-like pots (3, 5-6) 
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PLANȘA 29 - Vase din mormântul 14 (1-7), reconstituire a urnei cu capac (5) 
PLATE 29 – Pots from Grave 14 (1-7), reconstruction of the lid urn (5) 
PLANȘA 30 - Descoperire izolată mormântul 15 (1-4), mormânt 16 (5-7) 
PLATE 30 – Isolated discovery: Grave 15 (1-4), Grave 16 (5-7) 
PLANȘA 31 - Mormântul 17 (1, 5), detalii cu vase in situ (2, 5, 6), ceşti cu o tortiţă descoperite în 
mormânt (3, 4) 
PLATE 31 - Grave 17 (1, 5), details of in situ pots (2, 5, 6), cups with one handle found in the 
grave (3, 4) 
PLANȘA 32 – Mormântul 17 (1, 4); vase din inventarul mormântului 17 (2, 3) 
PLATE 32 – Grave 17 (1, 4); pots from the Grave 17 inventory (2, 3) 
PLANȘA 33 - Mormântul 18 (1); detalii cu vase in situ (2-3); ceaşcă cu o tortiţă descoperită în 
mormânt (2, 5); vas de tip kantharos (3, 4) 
PLATE 33 - Grave 18 (1); details of in situ pots (2-3); cup with one handle from the grave (2, 5); 
kantharos pot (3, 4) 
PLANȘA 34 - Mormântul 18 (1); vase descoperite în mormânt (2, 3) 
PLATE 34 – Grave 18 (1); pots from the grave (2, 3) 
PLANȘA 35 - Detaliu mormânt 19 (5, 6), movilă din piatră (1), detalii cu fragmente ceramice 
descoperite în movila mormântului (4), fragmente ceramice din movilă (2-3) 
PLATE 35 – Detail of Grave 19 (5, 6), stone mound (1), details of ceramic fragments found in 
the grave mound (4), ceramic fragments from the mound (2-3) 
PLANȘA 36 - Mormântul 20 (2, 5); movilă din piatră cu detaliu groapă medievală (1); vase din 
mormânt (3, 4) 
PLATE 36 - Grave 20 (2, 5); stone mound with a detail of the medieval pit (1); pots from the grave 
(3, 4) 
PLANȘA 37 – Mormântul 20 (8) cu inventar: vase (4, 7, 9-10), piese de podoabă din lut (3, 6), 
cercei din bronz (1, 2), mărgele din sticlă (5) 
PLATE 37 – Grave 20 (8) and its inventory: pots (4, 7, 9-10), clay ornaments (3, 6), bronze 
earrings (1, 2), glass beads (5) 
PLANȘA 38 – Piese descoperite în mormântul 20: vase (1-3), piese de podoabă din lut (4, 5); 
cercei din bronz (6, 7), mărgele din sticlă (8) 
PLATE 38 – Items from Grave 20: pots (1-3), clay ornaments (4, 5); bronze earrings (6, 7), glass 
beads (8) 
PLANȘA 39 - Movilă din piatră mormântul 21 (1-2), detaliu mormânt (3, 5), oase incinerate (4), 
fragment ceramic descoperit între pietrele movilei (6); complex de tip cistă, fără inventar și movila 
M22 (1) 
PLATE 39 – Stone mound of Grave 21 (1-2), grave detail (3, 5), cremated bones (4), ceramic 
fragment found between the mound′s stones (6); cist type complex without inventory and the 
mound of Gr.22 (1) 
PLANȘA 40 - Mormântul 22 (1, 5), detaliu vas in situ (2), vas din mormânt (3, 4) 
PLATE 40 - Grave 22 (1, 5), detail of in situ pot (2), pot from the grave (3, 4) 
PLANȘA 41 - Mormântul 23 (2, 3), movilă din piatră (1), detaliu uman os cu fractură vindecată (4) 
PLATE 41 - Grave 23 (2, 3), stone mound (1), detail of a healed fractured human bone (4) 
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PLANȘA 42 - Mormântul 23 (1); vas descoperit în mormânt (2, 3); fragment vas cu brâu alveolat 
(4) 
PLATE 42 - Grave 23 (1); pot from the grave (2, 3); potsherd with alveolar girdle (4) 
PLANȘA 43 - Mormântul 24 (1, 2); ceaşcă cu o tortiţă descoperită în mormânt (3); movilă din 
piatră (4), groapa mormântului (5) 
PLATE 43 - Grave 24 (1, 2); cup with one handle found in the grave (3); stone mound (4), grave 
pit (5) 
PLANȘA 44 - Mormântul 25 (1, 2), detaliu cu vasul in situ (3), vas de tip kantharos descoperit în 
mormânt (4, 5) 
PLATE 44 – Grave 25 (1, 2), detail of in situ pot (3), kantharos pot from the grave (4, 5) 
PLANȘA 45 - Mormântul 26 (1, 2), detaliu cu brăţara de bronz in situ (3), brăţară din bronz (4-5) 
PLATE 45 – Grave 26 (1, 2), detail of in situ bronze bracelet (3), bronze bracelet (4-5) 
PLANȘA 46 - Mormântul 27 (3), detalii cu vasele urnă in situ (1-2, 4-5) 
PLATE 46 - Grave 27 (3), details of in situ urn pots(1-2, 4-5) 
PLANȘA 47 - Mormântul 27 (1); vase descoperite în mormânt (2, 4, 5, 6), fragment vas 
amforoidal (3) 
PLATE 47 - Grave 27 (1); pots from the grave (2, 4, 5, 6), fragment of an amphora-like pot (3) 
PLANȘA 48 - Vase din mormântul 27 (1-5), piese de podoabă din os descoperite în mormântul 27 
(6-11) 
PLATE 48 – Pots from Grave 27 (1-5), bone ornaments from Grave 27 (6-11) 
PLANȘA 49 - Mormântul 28 (1, 2), detaliu cu oasele conservate (3, 4) 
PLATE 49 – Grave 28 (1, 2), detail of preserved bones (3, 4) 
PLANȘA 50 – Mormântul 29, detaliu cu urna in situ (1, 6); urna (2, 4), fragmente de vase 
descoperite în mormânt (3, 5, 7) 
PLATE 50 – Grave 29, detail of in situ urn (1, 6); urn (2, 4), pot fragments from the grave (3, 5, 7) 
PLANȘA 51 - Mormântul 30 (1), detaliu vas in situ (2) şi piesă de bronz in situ, umăr drept (3), 
profil groapă mormânt (4), piese de bronz (5, 6) 
PLATE 51 - Grave 30 (1), detail of in situ pot(2) and in situ bronze piece, right shoulder (3), grave 
pit cross-section (4), bronze pieces (5, 6) 
PLANȘA 52 – Mormântul 30 (1); vas descoperit în mormânt (2-4) 
PLATE 52 – Grave 30 (1); pot from the grave (2-4) 
PLANȘA 53 – Astragale descoperite în mormântul 30 
PLATE 53 – Astragali from Grave 30 
PLANȘA 54 - Mormântul 31 (1, 2); vase din inventarul mormântului - castron tronconic (4, 7), 
cană decorată cu Besenstrich (3, 6), piesă din os (5) 
PLATE 54 – Grave 31 (1, 2); pots from the grave inventory – truncated bowl (4, 7), jug with 
Besenstrich decoration (3, 6), bone piece (5) 
PLANȘA 55 - Mormântul 32 (1), vas in situ (2), piesă de podoabă din lut (3), cană decorată prin 
împunsături descoperită în mormântul 32 (4-5) 
PLATE 55 – Grave 32 (1), in situ pot (2), clay ornament (3), jug decorated with stitches found in 
Grave 32 (4-5) 
PLANȘA 56 – Mormântul 32 (1); podoabă din lut (2); vas descoperit în mormânt (3) 
PLATE 56 – Grave 32 (1); clay ornament (2); pot from the grave (3) 
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PLANȘA 57 - Mormintele 33 şi 34, detaliu movile din piatră (1), mormântul 34 (2), mormântul 33 
(3) 
PLATE 57 – Graves 33 and 34, detail of stone mounds (1), Grave 34 (2), Grave 33 (3) 
PLANȘA 58 – Ansamblu cu mormintele 32, 33, 34 
PLATE 58 – Overview of Graves 32, 33, 34 
PLANȘA 59 – Mormântul 33 (1); Mormântul 34 (2); mormântul 39, distrus de o groapă de var (3, 
4) 
PLATE 59 – Grave 33 (1); Grave 34 (2); Grave 39 disturbed by a lime pit (3, 4) 
PLANȘA 60 - Mormântul 35 (1); detaliu cu vasul amforoidal in situ cu oase umane arse (3); vase 
din mormântul 35 (2, 4-6) 
PLATE 60 – Grave 35 (1); detail of in situ amphora-like pot containing cremated human bones 
(3); pots from Grave 35 (2, 4-6) 
PLANŞA 61 – Mormântul 36 (1), detalii cu vasele in situ (2, 3); movila din pietre ce acoperea 
mormântul (4); groapa şi “ringul” din piatră după degajarea vaselor din mormânt (5) 
PLATE 61 – Grave 36 (1), details of in situ pots (2, 3); the mound that covered the grave (4); the 
pit and the stone “ring” after the recovery of grave pots (5) 
PLANŞA 62 – Vase descoperite în mormântul 36 şi poziţionarea acestora in situ 
PLATE 62 – Pots from grave 36 and their position in situ  

PLANȘA 63 - Mormântul 37 (1), cu profilul gropii (4); pietre din movila complexului (2); vas in 

situ (3); vas descoperit în mormânt (5, 6) 
PLATE 63 - Grave 37 (1), the pit cross-section (4); stones from the mound (2); in situ pot (3); pot 
from the grave (5, 6) 
PLANȘA 64 – Mormântul 38 (1); fragmente de vase descoperite în mormântul 38 (2-4); movila (5) 
a mormântului 48 (7) și fragmentul de vas – urnă descoperit (6) 
PLATE 64 – Grave 38 (1); pot fragments found in Grave 38 (2-4); mound (5) of Grave 48 (7) and 
the urn fragment found in the grave (6) 
PLANȘA 65 – Mormântul 40 (1); mormântul 42 (2, 4); pietre din movila mormântului 42 aflate in 

situ (3) 
PLATE 65 – Grave 40 (1); grave 42 (2, 4); in situ stones from the mound of Grave 42 (3) 
PLANȘA 66 - Mormântul 41: movila din piatră (1) şi mormânt (2, 7); detaliu cu vasul in situ (3); 
vas decorat cu Besenstrich (4-5), fragment de vas descoperit în umplutura mormântului (6) 
PLATE 66 – Grave 41: the stone mound (1) and grave (2, 7); detail of in situ pot (3); pot with 
Besenstrich decoration (4-5), pot fragment found in the grave fill (6) 
PLANȘA 67 – Mormântul 43 (1, 3); detaliu cu vasul in situ (2); fragment de ceașcă decorată cu 
împunsături succesive (4, 5) 
PLATE 67 – Grave 43 (1, 3); detail of in situ pot (2); cup fragment decorated with succesive 
stitches (4, 5) 
PLANȘA 68 – Mormântul 44 (1, 4); fragment ceramic descoperit în umplutură (2); ceașcă 
fragmentară (3); profil groapă mormânt (5) 
PLATE 68 – Grave 44 (1, 4); ceramic fragment found in the grave fill (2); fragmentary cup (3); 
grave pit cross-section (5) 
PLANȘA 69 - Mormântul 45 (1, 2); fragment de vas deranjat descoperit în apropierea M45 (3); 
cuptor L1 (4); movilă din piatră a mormântului 46 (5); mormântul 46 (6) 
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PLATE 69 – Grave 45 (1, 2); fragment of a disturbed pot found near Gr.45 (3); oven from L1 – 
dwelling 1 (4); stone mound of Grave 46 (5); Grave 46 (6) 
PLANȘA 70 - Mormântul 47 (1), detalii (2, 3); vase descoperite în mormântul 47 (4, 5) 
PLATE 70 – Grave 47 (1), details (2, 3); pots found in Grave 47 (4, 5) 
PLANȘA 71 - Mormântul 47 (1); profil groapă mormânt (2); vase descoperite în mormântul 47 (3, 
4) 
PLATE 71 – Grave 47 (1); grave pit cross-section (2); pots found in Grave 47 (3, 4) 
PLANȘA 72 – Mormântul 49 (1, 2); detaliu craniu uman in situ (3); fragmente ceramice decorate 
cu Besenstrich (4, 5); vârf de săgeată din silex (6) 
PLATE 72 – Grave 49 (1, 2); detail of in situ human skull (3); ceramic fragments with Besenstrich 
decoration (4, 5); flint arrowhead (6) 
PLANȘA 73 – Mormântul 50 (1); detaliu craniu M50 (2); mormântul 52 (3, 4) 
PLATE 73 – Grave 50 (1); detail of the skull of Gr.50 (2); Grave 52 (3, 4) 
PLANȘA 74 – Mormântul 51 (1, 5); detaliu vas in situ (2); vas descoperit în mormânt (3, 4) 
PLATE 74 – Grave 51 (1, 5); detail of in situ pot (2); pot found in the grave (3, 4) 
PLANȘA 75 – Mormântul 53 (2, 3); movila din pietre ce acoperea defunctul (1); vas in situ (4)  
PLATE 75 – Grave 53 (2, 3); stone mound that covered the buried (1); in situ pot (4) 
PLANȘA 76 – Mormântul 53 (1); profil groapă mormânt (2); podoabă din lut (3); vas descoperit în 
mormânt (4, 5); detaliu decor vas (6) 
PLATE 76 – Grave 53 (1); grave pit cross-section (2); clay ornament (3); pot found in the grave 
(4, 5); detail of pot decoration (6) 
PLANȘA 77 - Mormântul 55 (1, 3), craniu in situ (2); vas din mormântul 55 (4, 6), fragment 
ceramic in situ (5); pietre de la mormântul 56 (3) 
PLATE 77 – Grave 55 (1-3), in situ skull (2); pot from Grave 55 (4, 6), in situ ceramic fragment 
(5); stones from Grave 56 (3) 
PLANȘA 78 - Desen cu mormintele 55, 56, 57 (1); mormântul 56 (6); vase descoperite în 
mormântul 56 (2-5) 
PLATE 78 – Drawing of Graves 55, 56, 57 (1); Grave 56 (6); pots found in Grave 56 (2-5) 
PLATE 79 – Mormântul 57: detalii (1-2); vase (3-5), groapa mormântului (6) 
PLANȘA 79 - Grave 57: details (1-2); pots (3-5), grave pit (6) 
PLANȘA 80 – Mormântul 58 (4, 5); piese de podoabă din chihlimbar și sticlă in situ (1, 2); vas 
descoperit în mormânt (3) 
PLATE 80 – Grave 58 (4, 5); in situ amber and glass ornaments (1, 2); pot found in the grave (3) 
PLANȘA 81 – Podoabe descoperite în mormântul 58: chihlimbar (1-4, 9); sticlă (5-7); posibil 
sticlă (8) 
PLATE 81 – Ornaments found in Grave 58: amber (1-4, 9); glass (5-7); possibly glass (8) 
PLANȘA 82 – Mormântul 59 (1); groapa mormântului 59 (2); piesă din argint descoperită în 
mormântul 59 (3, 4); mormântul 60 (5) 
PLATE 82 – Grave 59 (1); burial pit of Gr.59 (2); silver piece found in Grave 59 (3, 4); Grave 60 
(5) 
PLANȘA 83 – Amenajări din piatră și complexe funerare 
PLATE 83 – Stone arrangements and burial complexes 
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PLANȘA 84 – Complexe funerare speciale: groapă cu movilă fără inventar (1, 2); complex cu 
pietre cu inventar fără oase umane (3-5) și vasul din inventar (6) 
PLATE 84 – Special burial complexes: pit covered by a stone mound, without inventory (1, 2); 
stone complex with inventory but without human bones (3-5) and the pot from this complex (6) 
PLANȘA 85 – Complexe funerare – amenajări din piatră 
PLATE 85 – Burial complexes – stone arrangements 
PLANȘA 86 - Complexe de tip cenotaf: CPL B (1, 4), vas descoperit în CPL B (7); CPL C (2); vas 
descoperit în CPL C (3); CPL B şi groapa M47 (6) 
PLATE 86 – Cenotaph burials: CPL B (1, 4), pot found in CPL B (7); CPL C (2); pot found in 
CPL C (3); CPL B and the burial pit of Gr.47 (6) 
PLANȘA 87 – Complex medieval L1 (1-2), detaliu cuptor (2), vas descoperit în L1 (4-5); complex 
recent (3) 
PLATE 87 – Medieval complex dwelling 1 (1-2), detail of the oven (2), pot found in L1 – dwelling 
1 (4-5); recent complex (3) 
PLANȘA 88 – Complexe funerare din sec. XVIII-XIX (1-3) 
PLATE 88 – Burials from the XVIII-XIX centuries A.D. (1-3) 
PLANȘA 89 – Câmpina: planul general al săpăturii și al complexelor arheologice 
PLATE 89 – Câmpina: general plan of the excavations and archaeological complexes 
PLANȘA 90 – Planul general al complexelor funerare din epoca bronzului 
PLATE 90 – General plan of Bronze Age burials 
PLANȘA 91 – Distribuţia mormintelor în plan cu determinările antropologice pe grupe de vârstă şi 
sex 
PLATE 91 – Grave distribution according to anthropological determinations of age and sex groups 
PLANŞA 92 – înserierea mormintelor de inhumaţie după ritual şi grupe de sex/vârstă (1), 
înserierea mormintelor de femei după rit şi obiecte de podoabă (2) 
PLATE 92 – seriation of inhumation graves according to ritual and age/sex groups (1), seriation of 
female graves according to rite and ornaments (2) 
PLANȘA 93 – Câmpina - vase descoperite în mormintele din epoca bronzului 
PLATE 93 – Câmpina – pots found in Bronze Age burials 
PLANȘA 94 – Câmpina: vase de tip kantharos și cești cu o tortiță descoperite în mormintele din 
epoca bronzului 
PLATE 94 – Câmpina: kantharos type pots and one handled cups found in Bronze Age burials 
PLANȘA 95 – Câmpina: căni și vase cu corpul sferoidal descoperite în mormintele din epoca 
bronzului 
PLANȘA 95 – Câmpina: jugs and spheroidal pots found in Bronze Age burials 
PLANȘA 96 – Câmpina: vase sac, castroane, vase amforoidale, vase borcan și urnă descoperite în 
mormintele din epoca bronzului 
PLATE 96 – Câmpina: sack pots, bowls, amphora-like pots, jar pots and one urn found in Bronze 
Age burials 
PLANŞA 97 – Piese de podoabă din bronz descoperite în mormintele de inhumație M.26 (1); M.20 
(2, 3), M.5 (4), M.30 (5, 6) 
PLATE 97 – Bronze ornaments from inhumation burials Gr.26 (1); Gr.20 (2, 3), Gr.5 (4), Gr.30 (5, 
6) 
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PLANȘA 98 - Podoabe din os descoperite în mormintele de incinerație M.6 (a-g), M.27 (i-l) 
PLATE 98 – Bone ornaments from cremation burials Gr.6 (a-g), Gr.27 (i-l) 
PLANȘA 99 – Piese din os descoperite în mormintele de inhumație M.30 (h-k) și M.31 (d-g) 
PLATE 99 – Bone pieces from inhumation burials Gr.30 (h-k) and Gr.31 (d-g) 
PLANȘA 100 – Astragale de ovicaprină prelucrate descoperite în mormântul de inhumație M.30 
PLATE 100 – Processed ovicaprid astragali found in an inhumation burial (Gr.30) 
PLANȘA 101 - patologii pe oase umane: M.2, temporal dreapta, ectocranial (1); M.5, occipital, 
ectocranial (2); M.5, occipital, endocranial (3); M.20, calota craniană, ectocranial (4) 
PLATE 101 – pathological conditions of human bones: Gr.2, right temporal, ectocranial (1); Gr.5, 
occipital, ectocranial (2); Gr.5, occipital, endocranial (3); Gr.20, skull cap, ectocranial (4) 
PLANȘA 102 - patologii pe oase umane: M.31, urme de cribra cranii (1), orbita dreaptă, urme de 
cribra orbitalia (2), M.31, parietal dreapta (3), M.23, tibie stângă (5), M.23, tibie stângă, posterior 
(4) 
PLATE 102 – pathological conditions of human bones: Gr.31, signs of cribra cranii (1), right 
orbit, signs of cribra orbitalia (2), Gr.31, right parietal (3), Gr.23, left tibia (5), Gr.23, left tibia, 
posterior (4) 
PLANȘA 103 - Detalii cu patologii pe oase umane:  mormântul 41, clavicula stângă cu o fractură 
simplă, vedere superioară (1); mormântul 41, cribra cranii (2, 4); mormântul 47, condilul 
mandibular drept, vedere medială (3) 
PLATE 103 – Details of the pathological conditions of human bones: Grave 41, simple fracture of 
the left clavicle, superior view (1); Grave 41, cribra cranii (2, 4); Grave 47, right mandibular 
condyle, medial view (3) 
PLANȘA 104 - Vase de tip kantharos descoperite la Breaza (1), Şirna (2), Urlători (depozit 
MJIAPh) (3); fragmente ceramice decorate descoperite la Şirna (4, 5); vas sac decorat descoperit la 
Săsenii Noi, cultura Noua(6); cană de la Sărata Monteoru (depozit MJIAPh) (7) 
PLATE 104 - Kantharos type pots discovered at Breaza (1), Şirna (2), Urlători (MJIAPh storage) 
(3); decorated ceramic fragments from Şirna (4, 5); decorated sack pot from Săsenii Noi, Noua 
culture (6); jug from Sărata Monteoru (MJIAPh storage) (7) 
PLANȘA 105 - Independenţa Borosu: ceramică epoca bronzului târziu 
PLATE 105 - Independenţa Borosu: Late Bronze Age ceramics 
PLANȘA 106 - Independenţa Borosu: ceramică epoca bronzului târziu 
PLATE 106 - Independenţa Borosu: Late Bronze Age ceramics 
PLANȘA 107 - Descoperiri funerare cultura Tei (după I. Motzoi-Chicideanu 2011, pl. 231); 
descoperiri funerare cultura Monteoru (după I. Motzoi-Chicideanu 2011, pl. 214) 
PLATE 107 – Tei culture burials (after I. Motzoi-Chicideanu 2011, pl. 231); Monteoru culture 
burials (after I. Motzoi-Chicideanu 2011, pl. 214) 
PLANȘA 108 - Descoperiri funerare cultura Noua (după I. Motzoi-Chicideanu 2011, pl. 352, 
redesenat pe alt suport) 
PLATE 108 - Noua culture burials (after I. Motzoi-Chicideanu 2011, pl. 352, redrawn) 
PLANȘA 109 - Ocurenţa descoperirilor de tip Noua - Coslogeni (după A. C. Florescu 1991, 
redesenat pe alt suport) 
PLATE 109 – Occurence of Noua - Coslogeni type discoveries (after A. C. Florescu 1991, 
redrawn) 
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PLANȘA 110 – Județul Prahova: principalele descoperiri din epoca bronzului 
PLATE 110 – Prahova County: main Bronze Age sites 
PLANȘA 111 - Parohia Sfântul Nicolae: biserica nouă Pogorârea Sfântului Duh (1); clădirea siloz, 
acum birou şi grădiniţă Waldorf (2) casa parohială (3) 
PLATE 111 - „Saint Nicholas″Parish: the new church The descent of the Holy Spirit (1); silo 
building, nowadays office and Waldorf Kindergarten (2) parish house (3) 
PLANȘA 112 - Parohia Sfântul Nicolae: biserica nouă Pogorârea Sfântului Duh (1), detaliu 
pridvor (2) 
PLATE 112 - „Saint Nicholas” Parish: the new church The descent of the Holy Spirit (1), detail of 
the porch (2) 
PLANȘA 113 – Imagini aeriene cu parohia Sfântul Nicolae din Câmpina Slobozia 

PLATE 113 – Aerial photos of the „Saint Nicholas” Parish from Slobozia, Câmpina 
 
 
Fig. 1 - Harta geologică a arealului cercetat (după Harta geologică 1:200000, Foaia Ploieşti, 1968) 
Fig. 1 – Geological map of the investigated area (after Harta geologică 1:200000, Foaia Ploieşti, 
1968) 
Fig. 2– Raportul dintre ritul de înmormântare și grupele de vârstă și sex 
Fig. 2– The relation between burial rites and age∕sex groups 
Fig. 3 – Raportul dintre ritul de înmormântare și grupele de vârstă 
Fig. 3 – The relation between burial rites and age groups 
Fig.4 - Raportul dintre adâncimea atinsă de gropile funerare, rit de înmormântare și grupa de vârstă 
Fig.4 – The relation between pit depths, burial rites and age groups 
Fig. 5 - Diagramă cu orientarea defuncților în funcție de grupa de vârstă 
Fig. 5 – Orientation chart of the individuals in relation to age groups 
Fig. 6 – Diagramă cu orientarea defuncților adulți în funcție de grupa de sex 
Fig. 6 – Orientation chart of the individuals in relation to sex groups 
Fig. 7 – Grafic cu orientarea și poziționarea grupei adulților în funcție de gen 
Fig. 7 – Chart of orientation and position of adult individuals in relation to sex groups 
Fig. 8 – Diagrama generală cu poziționarea și orientarea defuncților 
Fig. 8 – General diagram of the position and orientation of the buried 
Fig. 9 – Reprezentarea inventarului mormintelor și a ritului de înmormântare 
Fig. 9 – Representation of grave inventories and burial rites 
Fig. 10 – Raportul dintre ritul de înmormântare și ceramica prezentă în morminte 
Fig. 10 – The relation between burial rites and pottery 
Fig. 11 - Câmpina: datări radiocarbon necalibrate 
Fig. 11 - Câmpina: uncalibrated radiocarbon dates 
Fig 12 – Înserieri datări radiocarbon de la sfârşitul epocii bronzului - începutul epocii fierului 
Fig 12 – Seriation of radiocarbon dates assigned to the Late Bronze Age – Early Iron Age 
Fig. 13 – Inseriere datări radiocarbon de la Năeni, Sighișoara, Cârlomăneşti, Popeşti 
Fig. 13 – Seriation of radiocarbon dates for Năeni, Sighișoara, Cârlomăneşti, Popeşti 
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Tabel 1 - Poziţionarea scheletelor în mormintele de inhumaţie 
Table 1 – Skeleton positions in inhumation burials 
Tabel 2 – Morminte de incinerație: inventar și amenajări funerare 
Table 2 – Cremation burials: inventory and grave arrangements 
Tabel 3 - Inventarul şi dispunerea acestuia pe complexe funerare 
Table 3 – Grave goods and their distribution in burials 
Tabel 4 - Dimensiunile astragalelor din mormântul 30 
Table 4 – Dimensions of the astragali from Grave 30 
Tabel 5 – Morfometrie perle din material vitros 
Table 5 – Morphometry of the vitreous material beads 
Tabel 6 – Morfometrie perle din chihlimbar 
Table 6 – Morphometry of the amber beads 
Tabel 7 - Piese de metal: analize elementale 
Table 7 – Elemental analyses of the metal pieces 
Tabel 8 - Determinări oase de mamifere descoperite în morminte 
Table 8 – Determinations of mammal bones found in burials 
Tabel 9- Datări radiocarbon (a fost folosit INTCAL04 şi CALIB5: P.J. Reimer et alii 2004) 
Table 9- Radiocarbon dates (calibrated using INTCAL04 and CALIB5: P.J. Reimer et alii 2004) 
Tabel 10 – Câmpina, analize antropologice: sinteza datelor obţinute 
Table 10 – Câmpina, anthropological analyses: summary of results 
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PLANŞA 1 – Poziţionarea localităţii Câmpina (1) şi a complexului arheologic (2, 3) 
PLATE 1 – The position of Câmpina city (1) and of the archaeological site (2, 3) 
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PLANŞA 2 – Harta geologică a României cu marcarea arealului Câmpina (după A. Frînculeasa 2012, pl. 5) 
PLATE 2 – Geological map of Romania indicating the area of Câmpina city (after A. Frînculeasa 2012, pl. 5) 
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PLANŞA 3 – 1. Fotografie aeriană a teritoriului Câmpina (foto Carmen Bem 2011). Sunt marcate podurile 
teraselor I şi II, limitele acestora, lunca, punctul de confluenţă şi şantierul arheologic; 2. Schiţa geomorfologică 

a sectorului de confluenţă Prahova-Doftana (după Niculescu, Dragomirescu 1966, modificată):  
1. Terasa Brebu şi Câmpina; 2. forme de eroziune şi acumulare; 3. luncă; 4. alunecări; 5. râuri  

(după A. Frînculeasa 2012, pl. 7); 3. Terasa II şi poziţionarea sitului arheologic 
PLATE 3 – 1. Aerial photo of the Câmpina territory (photo Carmen Bem 2011). There are marked the bridges 

of the Ist and 2nd terraces, their limits, the flood plain, the confluence point and the archaeological site; 2. 
Geomorphological sketch of Prahova-Doftana confluence section (after Niculescu, Dragomirescu 1966, 

modified): 1. Brebu and Câmpina terrace; 2. erosion and accumulation forms; 3. flood plain; 4. drifts; 5. rivers 
(after A. Frînculeasa 2012, pl. 7); 3. The IInd terrace and the position of the archaeological site 
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PLANŞA 4 – Fotografii și imagini aeriene ale arealului Parohiei Biserica Sfântul Nicolae  
cu poziţionarea sitului arheologic (foto Carmen Bem 2011) 

PLATE 4 – Aerial photo of „Saint Nicholas” Parish area indicating the  
position of the archaeological site (photo Carmen Bem 2011) 
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PLANŞA 5 – Harta localităţii Câmpina şi poziţionarea complexului de cult Parohia Biserica Sf. Nicolae 
PLATE 5 – Map of Câmpina city and the positioning of „Saint Nicholas” Parish cult complex 
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PLANŞA 6 – Plan de amplasament şi delimitare a proprietăţii Parohia Biserica Sfântul Nicolae  
cu poziţionarea suprafeţei cercetate arheologic 

PLATE 6 – Disposition and delimitation plan of the „Saint Nicholas” Parish property  
indicating the archaeologically investigated area 
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PLANŞA 7 – Ridicare topografică a proprietăţii Parohia Biserica Sfântul Nicolae  
cu poziţionarea suprafeţei cercetate arheologic 

PLATE 7 – Topographical survey of the „Saint Nicholas” Parish property  
indicating the archaeologically investigated area 



248 | Alin Frînculeasa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANŞA 8 – Imagini din timpul cercetărilor 
PLATE 8 – Images of the archaeological research 
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PLANŞA 9 – Imagini din timpul cercetărilor 
PLATE 9 – Images of the archaeological research 
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PLANŞA 10 – Mormântul 2 (1, 2), inventarul mormântului (3, 4) 

PLATE 10 – Grave 2 (1, 2), grave inventory (3, 4) 
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PLANŞA 11 – Inventar mormântul 2: vas 1, cultura Tei (1-3); detalii decor vas 1 (4, 5); vas 2 (6) 
PLATE 11 – Grave 2 inventory: pot no.1 - Tei culture (1-3); pot no.1 - decoration details 1 (4, 5); pot no. 2 (6) 
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PLANŞA 12 – Mormântul 3: urnă funerară (1-2); imagini din timpul „cercetării”(foto L. Moga) 

PLATE 12 – Grave 3: funeral urn (1-2); images during „research”(photo L. Moga) 
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PLANŞA 13 – Mormântul 4 (1, 2), vas (4), detaliu cu poziţionarea vasului şi a unui rest de ofrandă (3), 

fragmente ceramice din umplutura mormântului (5) 
PLATE 13 – Grave 4 (1, 2), pot (4), detail of the pot′s and offering remains′ positioning (3),  

sherds from the grave fill (5) 
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PLANŞA 14 – Mormântul 5 (1, 2); inel de buclă din bronz (3) 

PLATE 14 – Grave 5 (1, 2); bronze hair ring (3) 
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PLANŞA 15 – Mormântul 6 (1-2); inventar: vas decorat (3, 5, 6), podoabă din os (4) 

PLATE 15 – Grave 6 (1-2); inventory: decorated pot (3, 5, 6), bone ornament (4) 



256 | Alin Frînculeasa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANŞA 16 – Detalii mormântul 7: movilă din pietre (1, 3), poziţionare schelet (2), groapa mormântului (4) 
PLATE 16 – Details of Grave 7: stone mound (1, 3), skeleton position (2), grave pit (4) 
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PLANŞA 17 – Detalii mormânt 7 (1-2); vase de tip kantharos descoperite în mormântul 7 (3-4) 
PLATE 17 – Details of Grave 7 (1-2); kantharos pots from Grave 7 (3-4) 
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PLANŞA 18 – Mormântul 7 (1); vase din inventarul mormântului (2, 3) 
PLATE 18 – Grave 7 (1); pots of the grave inventory (2, 3) 
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PLANŞA 19 – Mormântul 8 (1-4), detaliu cu oase umane incinerate (5) 

PLATE 19 – Grave 8 (1-4), detail of cremated human bones (5) 
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PLANŞA 20 – Mormântul 9 (1-4), vas din inventarul mormântului (5, 6) 

PLATE 20 – Grave 9 (1-4), pot from the grave inventory (5, 6) 
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PLANŞA 21 – Mormântul 10 (1, 6), ceaşcă (2, 4), perlă de chihlimbar (3, 5) 
PLATE 21 – Grave 10 (1, 6), cup (2, 4), amber pearl (3, 5) 
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PLANŞA 22 – Mormântul 11 (1); detaliu cu vase in situ (2); groapă mormânt (3); vase de tip kantharos (4, 5) 
PLATE 22 – Grave 11 (1); detail of in situ pots (2); grave pit (3); kantharos type pots (4, 5) 
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PLANŞA 23 – Vase din mormântul 11 (1-5, 7); detaliu cu decorul vasului (6) 

PLATE 23 – Pots from Grave 11 (1-5, 7); detail of pot decoration (6) 
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PLANŞA 24 – Mormântul 12: detaliu movilă din pietre (2-3); schelet (1, 4, 6), detaliu craniu (5) 
PLATE 24 – Grave 12: stone mound detail (2-3); skeleton (1, 4, 6), skull detail (5) 
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PLANŞA 25 – Mormântul 13: detaliu movilă din pietre (1-2), mormânt (3), detaliu vas in situ (4-5) 
PLATE 25 – Grave 13: stone mound detail (1-2), grave (3), detail of in situ pot (4-5) 
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PLANŞA 26 – Mormântul 13: detaliu movilă din pietre şi poziţionare M14 (1-2),  
mormântul 13 şi groapa mormântului 14 (3), vas din M13 (4) 

PLATE 26 – Grave 13: detail of the stone mound and position of Gr.14 (1-2),  
Grave 13 and the pit of Grave 14 (3), pot from Gr.13 (4) 
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PLANŞA 27 – Mormântul 13 (1); vas din M13 (2); profil transversal prin M13 şi M14 
PLATE 27 – Grave 13 (1); pot from Gr.13 (2); transverse cross-section of Gr.13 and Gr.14 
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PLANŞA 28 – Mormântul 14 (1, 4), urnă cu capac (2), vase amforoidale (3, 5-6) 
PLATE 28 – Grave 14 (1, 4), urn with lid (2), amphora-like pots (3, 5-6) 
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PLANŞA 29 – Vase din mormântul 14 (1-7), reconstituire a urnei cu capac (5) 

PLATE 29 – Pots from Grave 14 (1-7), reconstruction of the lid urn (5) 
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PLANŞA 30 – Descoperire izolată mormântul 15 (1-4), mormânt 16 (5-7) 

PLATE 30 – Isolated discovery: Grave 15 (1-4), Grave 16 (5-7) 
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PLANŞA 31 – Mormântul 17 (1, 5), detalii cu vase in situ (2, 5, 6), ceşti cu o tortiţă descoperite în mormânt (3, 4) 
PLATE 31 – Grave 17 (1, 5), details of in situ pots (2, 5, 6), cups with one handle found in the grave (3, 4) 
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PLANŞA 32 – Mormântul 17 (1, 4); vase din inventarul mormântului 17 (2, 3) 
PLATE 32 – Grave 17 (1, 4); pots from the Grave 17 inventory (2, 3) 
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PLANŞA 33 – Mormântul 18 (1); detalii cu vase in situ (2-3);  
ceaşcă cu o tortiţă descoperită în mormânt (2, 5); vas de tip kantharos (3, 4) 

PLATE 33 – Grave 18 (1); details of in situ pots (2-3);  
cup with one handle from the grave (2, 5); kantharos pot (3, 4) 
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PLANŞA 34 – Mormântul 18 (1); vase descoperite în mormânt (2, 3) 
PLATE 34 – Grave 18 (1); pots from the grave (2, 3) 
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PLANŞA 35 – Detaliu mormânt 19 (5, 6), movilă din piatră (1), detalii cu fragmente ceramice descoperite 
în movila mormântului (4), fragmente ceramice din movilă (2-3) 

PLATE 35 – Detail of Grave 19 (5, 6), stone mound (1), details of ceramic fragments found  
in the grave mound (4), ceramic fragments from the mound (2-3) 
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PLANŞA 36 – Mormântul 20 (2, 5); movilă din piatră cu detaliu groapă medievală (1); vase din mormânt (3, 4) 
PLATE 36 – Grave 20 (2, 5); stone mound with a detail of the medieval pit (1); pots from the grave (3, 4) 
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PLANŞA 37 – Mormântul 20 (8) cu inventar: vase (4, 7, 9-10), piese de podoabă din lut (3, 6), 
 cercei din bronz (1, 2), mărgele din sticlă (5) 

PLATE 37 – Grave 20 (8) and its inventory: pots (4, 7, 9-10), clay ornaments (3, 6), 
bronze earrings (1, 2), glass beads (5) 
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PLANŞA 38 – Piese descoperite în mormântul 20: vase (1-3), piese de podoabă din lut (4, 5);  
cercei din bronz (6, 7), mărgele din sticlă (8) 

PLATE 38 – Items from Grave 20: pots (1-3), clay ornaments (4, 5); bronze earrings (6, 7), glass beads (8) 
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PLANŞA 39 – Movilă din piatră mormântul 21 (1-2), detaliu mormânt (3, 5), oase incinerate (4), fragment 
ceramic descoperit între pietrele movilei (6); complex de tip cistă, fără inventar și movila M22 (1) 

PLATE 39 – Stone mound of Grave 21 (1-2), grave detail (3, 5), cremated bones (4), ceramic fragment found 
between the mound′s stones (6); cist type complex without inventory and the mound of Gr.22 (1) 
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PLANŞA 40 – Mormântul 22 (1, 5), detaliu vas in situ (2), vas din mormânt (3, 4) 
PLATE 40 – Grave 22 (1, 5), detail of in situ pot (2), pot from the grave (3, 4) 
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PLANŞA 41 – Mormântul 23 (2, 3), movilă din piatră (1), detaliu uman os cu fractură vindecată (4) 
PLATE 41 – Grave 23 (2, 3), stone mound (1), detail of a healed fractured human bone (4) 
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PLANŞA 42 – Mormântul 23 (1); vas descoperit în mormânt (2, 3); fragment vas cu brâu alveolat (4) 
PLATE 42 – Grave 23 (1); pot from the grave (2, 3); potsherd with alveolar girdle (4) 
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PLANŞA 43 – Mormântul 24 (1, 2); ceaşcă cu o tortiţă descoperită în mormânt (3);  
movilă din piatră (4), groapa mormântului (5) 

PLATE 43 – Grave 24 (1, 2); cup with one handle found in the grave (3); stone mound (4), grave pit (5) 
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PLANŞA 44 – Mormântul 25 (1, 2), detaliu cu vasul in situ (3), vas de tip kantharos descoperit în mormânt (4, 5) 

PLATE 44 – Grave 25 (1, 2), detail of in situ pot (3), kantharos pot from the grave (4, 5) 
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PLANŞA 45 – Mormântul 26 (1, 2), detaliu cu brăţara de bronz in situ (3), brăţară din bronz (4-5) 
PLATE 45 – Grave 26 (1, 2), detail of in situ bronze bracelet (3), bronze bracelet (4-5) 
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PLANŞA 46 – Mormântul 27 (3), detalii cu vasele urnă in situ (1-2, 4-5) 
PLATE 46 – Grave 27 (3), details of in situ urn pots (1-2, 4-5) 
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PLANŞA 47 – Mormântul 27 (1); vase descoperite în mormânt (2, 4, 5, 6), fragment vas amforoidal (3) 
PLATE 47 – Grave 27 (1); pots from the grave (2, 4, 5, 6), fragment of an amphora-like pot (3) 



288 | Alin Frînculeasa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANŞA 48 – Vase din mormântul 27 (1-5), piese de podoabă din os descoperite în mormântul 27 (6-11) 
PLATE 48 – Pots from Grave 27 (1-5), bone ornaments from Grave 27 (6-11) 
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PLANŞA 49 – Mormântul 28 (1, 2), detaliu cu oasele conservate (3, 4) 
PLATE 49 – Grave 28 (1, 2), detail of preserved bones (3, 4) 
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PLANŞA 50 – Mormântul 29, detaliu cu urna in situ (1, 6);  
urna (2, 4), fragmente de vase descoperite în mormânt (3, 5, 7) 

PLATE 50 – Grave 29, detail of in situ urn (1, 6); urn (2, 4), pot fragments from the grave (3, 5, 7) 
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PLANŞA 51 – Mormântul 30 (1), detaliu vas in situ (2) şi piesă de bronz in situ, umăr drept (3), 
 profil groapă mormânt (4), piese de bronz (5, 6) 

PLATE 51 – Grave 30 (1), detail of in situ pot(2) and in situ bronze piece, right shoulder (3), 
grave pit cross-section (4), bronze pieces (5, 6) 
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PLANŞA 52 – Mormântul 30 (1); vas descoperit în mormânt (2-4) 

PLATE 52 – Grave 30 (1); pot from the grave (2-4) 
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PLANŞA 53 – Astragale descoperite în mormântul 30 
PLATE 53 – Astragali from Grave 30 
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PLANŞA 54 – Mormântul 31 (1, 2); vase din inventarul mormântului - castron tronconic (4, 7), 

cană decorată cu Besenstrich (3, 6), piesă din os (5) 
PLATE 54 – Grave 31 (1, 2); pots from the grave inventory – truncated bowl (4, 7), 

jug with Besenstrich decoration (3, 6), bone piece (5) 
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PLANŞA 55 – Mormântul 32 (1), vas in situ (2), piesă de podoabă din lut (3),  
cană decorată prin împunsături descoperită în mormântul 32 (4-5) 

PLATE 55 – Grave 32 (1), in situ pot (2), clay ornament (3), jug decorated with stitches found in Grave 32 (4-5) 
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PLANŞA 56 – Mormântul 32 (1); podoabă din lut (2); vas descoperit în mormânt (3) 
PLATE 56 – Grave 32 (1); clay ornament (2); pot from the grave (3) 
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PLANŞA 57 – Mormintele 33 şi 34, detaliu movile din piatră (1), mormântul 34 (2), mormântul 33 (3) 
PLATE 57 – Graves 33 and 34, detail of stone mounds (1), Grave 34 (2), Grave 33 (3) 
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ANŞA 58 – Ansamblu cu mormintele 32, 33, 34 
PLATE 58 – Overview of Graves 32, 33, 34 
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PLANŞA 59 – Mormântul 33 (1); Mormântul 34 (2); mormântul 39, distrus de o groapă de var (3, 4) 
PLATE 59 – Grave 33 (1); Grave 34 (2); Grave 39 disturbed by a lime pit (3, 4) 
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PLANŞA 60 – Mormântul 35 (1); detaliu cu vasul amforoidal in situ cu oase umane arse (3); 

vase din mormântul 35 (2, 4-6) 
PLATE 60 – Grave 35 (1); detail of in situ amphora-like pot containing cremated human bones (3); 

pots from Grave 35 (2, 4-6) 
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PLANŞA 61 – Mormântul 36 (1), detalii cu vasele in situ (2, 3);  

groapa şi “ringul” din piatră după degajarea vaselor din mormânt (4) 
PLATE 61 – Grave 36 (1), details of in situ pots (2, 3);  

the pit and the stone “ring” after the recovery of grave pots (4) 
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PLANŞA 62 – Vase descoperite în mormântul 36 şi poziţionarea acestora in situ 
PLATE 62 – Pots from grave 36 and their position in situ 
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PLANŞA 63 – Mormântul 37 (1), cu profilul gropii (4); pietre din movila complexului (2);  
vas in situ (3); vas descoperit în mormânt (5, 6) 

PLATE 63 – Grave 37 (1), the pit cross-section (4); stones from the mound (2);  
in situ pot (3); pot from the grave (5, 6) 
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PLANŞA 64 – Mormântul 38 (1); fragmente de vase descoperite în mormântul 38 (2-4); movila (5) a 

mormântului 48 (7) şi fragmentul de vas – urnă descoperit în acesta (6) 
PLATE 64 – Grave 38 (1); pot fragments found in Grave 38 (2-4); mound (5) of Grave 48 (7)  

and the urn fragment found in the grave (6) 
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PLANŞA 65 – Mormântul 40 (1); mormântul 42 (2, 4); pietre din movila mormântului 42 aflate in situ (3) 
PLATE 65 – Grave 40 (1); grave 42 (2, 4); in situ stones from the mound of Grave 42 (3) 
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PLANŞA 66 – Mormântul 41: movila din piatră (1) şi mormânt (2, 7); detaliu cu vasul in situ (3);  
vas decorat cu Besenstrich (4-5), fragment de vas descoperit în umplutura mormântului (6) 

PLATE 66 – Grave 41: the stone mound (1) and grave (2, 7); detail of in situ pot (3);  
pot with Besenstrich decoration (4-5), pot fragment found in the grave fill (6) 
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PLANŞA 67 – Mormântul 43 (1, 3); detaliu cu vasul in situ (2);  
fragment de ceaşcă decorată prin împunsături succesive (4, 5) 

PLATE 67 – Grave 43 (1, 3); detail of in situ pot (2);  
cup fragment decorated with succesive stitches (4, 5) 
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PLANŞA 68 – Mormântul 44 (1, 4); fragment ceramic descoperit în umplutură (2);  
ceaşcă fragmentară (3); profil groapă mormânt (5) 

PLATE 68 – Grave 44 (1, 4); ceramic fragment found in the grave fill (2);  
fragmentary cup (3); grave pit cross-section (5) 
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PLANŞA 69 – Mormântul 45 (1, 2); fragment de vas deranjat descoperit în apropierea M45 (3); 

cuptor L1 (4); movilă din piatră a mormântului 46 (5); mormântul 46 (6) 
PLATE 69 – Grave 45 (1, 2); fragment of a disturbed pot found near Gr.45 (3); 

oven from L1 – dwelling 1 (4); stone mound of Grave 46 (5); Grave 46 (6) 
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PLANŞA 70 – Mormântul 47 (1), detalii (2, 3); vase descoperite în mormântul 47 (4, 5) 

PLATE 70 – Grave 47 (1), details (2, 3); pots found in Grave 47 (4, 5) 
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PLANŞA 71 – Mormântul 47 (1); profil groapă mormânt (2); vase descoperite în mormântul 47 (3, 4) 
PLATE 71 – Grave 47 (1); grave pit cross-section (2); pots found in Grave 47 (3, 4) 
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PLANŞA 72 – Mormântul 49 (1, 2); detaliu craniu uman in situ (3);  

fragmente ceramice decorate cu Besenstrich (4, 5); vârf de săgeată din silex (6) 
PLATE 72 – Grave 49 (1, 2); detail of in situ human skull (3);  

ceramic fragments with Besenstrich decoration (4, 5); flint arrowhead (6) 
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PLANŞA 73 – Mormântul 50 (1); detaliu craniu M50 (2); mormântul 52 (3, 4) 
PLATE 73 – Grave 50 (1); detail of the skull of Gr.50 (2); Grave 52 (3, 4) 
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PLANŞA 74 – Mormântul 51 (1, 5); detaliu vas in situ (2); vas descoperit în mormânt (3, 4) 
PLATE 74 – Grave 51 (1, 5); detail of in situ pot (2); pot found in the grave (3, 4) 
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PLANŞA 75 – Mormântul 53 (2, 3); movila din pietre ce acoperea defunctul (1); vas in situ (4)  
PLATE 75 – Grave 53 (2, 3); stone mound that covered the buried (1); in situ pot (4) 
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PLANŞA 76 – Mormântul 53 (1); profil groapă mormânt (2); podoabă din lut (3);  
vas descoperit în mormânt (4, 5); detaliu decor vas (6) 

PLATE 76 – Grave 53 (1); grave pit cross-section (2); clay ornament (3);  
pot found in the grave (4, 5); detail of pot decoration (6) 
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PLANŞA 77 – Mormântul 55 (1, 3), craniu in situ (2); vas din mormântul 55 (4, 6),  

fragment ceramic in situ (5); pietre de la mormântul 56 (3) 
PLATE 77 – Grave 55 (1, 3), in situ skull (2); pot from Grave 55 (4, 6),  

in situ ceramic fragment (5); stones from Grave 56 (3) 



318 | Alin Frînculeasa 

 

 
 

PLANŞA 78 – Desen cu mormintele 55, 56, 57 (1); mormântul 56 (6); vase descoperite în mormântul 56 (2-5) 
PLATE 78 – Drawing of Graves 55, 56, 57 (1); Grave 56 (6); pots found in Grave 56 (2-5) 
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PLATE 79 – Mormântul 57: detalii (1-2); vase (3-5), groapa mormântului (6) 
PLANȘA 79 - Grave 57: details (1-2); pots (3-5), grave pit (6) 
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PLANŞA 80 – Mormântul 58 (4, 5); piese de podoabă din chihlimbar şi  
sticlă in situ (1, 2); vas descoperit în mormânt (3) 

PLATE 80 – Grave 58 (4, 5); in situ amber and glass ornaments (1, 2); pot found in the grave (3) 
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PLANŞA 81 – Podoabe descoperite în mormântul 58: chihlimbar (1-4, 9); sticlă (5-7); posibil sticlă (8) 
PLATE 81 – Ornaments found in Grave 58: amber (1-4, 9); glass (5-7); possibly glass (8) 



322 | Alin Frînculeasa 

 

 
PLANŞA 82 – Mormântul 59 (1); groapa mormântului 59 (2);  

piesă din argint descoperită în mormântul 59 (3, 4); mormântul 60 (5) 
PLATE 82 – Grave 59 (1); burial pit of Gr.59 (2); silver piece found in Grave 59 (3, 4); Grave 60 (5) 
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PLANŞA 83 – Amenajări din piatră şi complexe funerare 
PLATE 83 – Stone arrangements and burial complexes 
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PLANŞA 84 – Complexe funerare speciale: groapă cu movilă fără inventar (1, 2); complex cu pietre cu 
inventar fără oase umane (3-5) şi vasul din inventar (6) 

PLATE 84 – Special burial complexes: pit covered by a stone mound, without inventory (1, 2); stone 
complex with inventory but without human bones (3-5) and the pot from this complex (6) 
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PLANŞA 85 – Complexe funerare – amenajări din piatră 

PLATE 85 – Burial complexes – stone arrangements 
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PLANŞA 86 – Complexe de tip cenotaf: CPL B (1, 4), vas descoperit în CPL B (7);  

CPL C (2);vas descoperit în CPL C (3); CPL B şi groapa M47 (6) 
PLATE 86 – Cenotaph burials: CPL B (1, 4), pot found in CPL B (7); CPL C (2);  

pot found in CPL C (3); CPL B and the burial pit of Gr.47 (6) 
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PLANŞA 87 – Complex medieval L1 (1-2), detaliu cuptor (2), vas descoperit în L1 (4-5); complex recent (3) 
PLATE 87 – Medieval complex dwelling 1 (1-2), detail of the oven (2),  

pot found in L1 – dwelling 1 (4-5); recent complex (3) 
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PLANŞA 88 – Complexe funerare din sec. XVIII-XIX (1-3) 

PLATE 88 – Burials from the XVIII-XIX centuries A.D. (1-3) 
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PLANŞA 89 – Câmpina: planul general al săpăturii şi al complexelor arheologice 
PLATE 89 – Câmpina: general plan of the excavations and archaeological complexes 
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PLANŞA 90 – Planul general al complexelor funerare din epoca bronzului 
PLATE 90 – General plan of Bronze Age burials 
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PLANŞA 91 – Distribuţia mormintelor în plan cu determinările antropologice pe grupe de vârstă şi sex 
PLATE 91 – Grave distribution according to anthropological determinations of age and sex groups 



332 | Alin Frînculeasa 

 

 
PLANŞA 92 – înserierea mormintelor de inhumaţie după ritual şi grupe de sex/vârstă (1),  

înserierea mormintelor de femei după rit şi obiecte de podoabă (2) 
PLATE 92 – seriation of inhumation graves according to ritual and age/sex groups (1),  

seriation of female graves according to rite and ornaments (2) 
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PLANŞA 93 – Câmpina - vase descoperite în mormintele din epoca bronzului 
PLATE 93 – Câmpina – pots found in Bronze Age burials 
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PLANŞA 94 – Câmpina: vase de tip kantharos şi ceşti cu o tortiţă descoperite în mormintele din epoca bronzului 
PLATE 94 – Câmpina: kantharos type pots and one handled cups found in Bronze Age burials 
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PLANŞA 95 – Câmpina: căni şi vase cu corpul sferoidal descoperite în mormintele din epoca bronzului 
PLANŞA 95 – Câmpina: jugs and spheroidal pots found in Bronze Age burials 
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PLANŞA 96 – Câmpina: vase sac, castroane, vase amforoidale, vase borcan şi urnă descoperite  
în mormintele din epoca bronzului 

PLATE 96 – Câmpina: sack pots, bowls, amphora-like pots, jar pots and one urn  
found in Bronze Age burials 
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PLANŞA 97 – Piese de podoabă din bronz descoperite în mormintele de inhumaţie  
M.26 (1); M.20 (2, 3), M.5 (4), M.30 (5, 6) 

PLATE 97 – Bronze ornaments from inhumation burials Gr.26 (1); Gr.20 (2, 3), Gr.5 (4), Gr.30 (5, 6) 
 



338 | Alin Frînculeasa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANŞA 98 – Podoabe din os descoperite în mormintele de incineraţie M.6 (a-g), M.27 (i-l) 
PLATE 98 – Bone ornaments from cremation burials Gr.6 (a-g), Gr.27 (i-l) 
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PLANŞA 99 – Piese din os descoperite în mormintele de inhumaţie M.30 (h-k) şi M.31 (d-g) 
PLATE 99 – Bone pieces from inhumation burials Gr.30 (h-k) and Gr.31 (d-g) 
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PLANŞA 100 – Astragale de ovicaprină prelucrate descoperite în mormântul de inhumaţie M.30 
PLATE 100 – Processed ovicaprid astragali found in an inhumation burial (Gr.30) 
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PLANŞA 101 – patologii pe oase umane: M.2, temporal dreapta, ectocranial (1); M.5, occipital, ectocranial 
(2); M.5, occipital, endocranial (3); M.20, calota craniană, ectocranial (4) 

PLATE 101 – pathological conditions of human bones: Gr.2, right temporal, ectocranial (1); Gr.5, occipital, 
ectocranial (2); Gr.5, occipital, endocranial (3); Gr.20, skull cap, ectocranial (4)
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PLANŞA 102 – patologii pe oase umane: M.31, urme de cribra cranii (1), orbita stângă, urme de cribra 
orbitalia (2), M.31, parietal dreapta (3), M.23, tibie stângă, posterior (4), M.23, tibie stângă (5),  

PLATE 102 – pathological conditions of human bones: Gr.31, signs of cribra cranii (1), left, orbit, signs of 
cribra orbitalia (2), Gr.31, right parietal (3), Gr.23, left tibia, posterior (4), Gr.23, left tibia (5) 
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PLANŞA 103 – Detalii cu patologii pe oase umane: mormântul 41, clavicula stângă cu o fractură simplă, 
vedere superioară (1); mormântul 41, cribra cranii (2, 4);  

mormântul 47, condilul mandibular drept, vedere medială (3) 
PLATE 103 – Details of the pathological conditions of human bones: Grave 41, simple fracture of the left clavicle, 

superior view (1); Grave 41, cribra cranii (2, 4); Grave 47, right mandibular condyle, medial view (3) 
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PLANŞA 104 – Vase de tip kantharos descoperite la Breaza (1), Şirna (2), Urlători (depozit MJIAPh) (3); 
fragmente ceramice decorate descoperite la Şirna (4, 5); vas sac decorat descoperit la Săsenii Noi,  

cultura Noua (6); cană de la Sărata Monteoru (depozit MJIAPh) (7) 
PLATE 104 – Kantharos type pots discovered at Breaza (1), Şirna (2), Urlători (MJIAPh storage) (3); 
decorated ceramic fragments from Şirna (4, 5); decorated sack pot from Săsenii Noi, Noua culture (6);  

jug from Sărata Monteoru (MJIAPh storage) (7) 
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PLANŞA 105 – Independenţa-Borosu: ceramică epoca bronzului târziu 
PLATE 105 – Independenţa-Borosu: Late Bronze Age ceramics 



346 | Alin Frînculeasa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANŞA 106 – Independenţa-Borosu: ceramică epoca bronzului târziu 
PLATE 106 – Independenţa-Borosu: Late Bronze Age ceramics 
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PLANŞA 107 – Descoperiri funerare cultura Tei (după I. Motzoi-Chicideanu 2011, pl. 231); descoperiri 
funerare cultura Monteoru (după I. Motzoi-Chicideanu 2011, pl. 214) 

PLATE 107 – Tei culture burials (after I. Motzoi-Chicideanu 2011, pl. 231);  
Monteoru culture burials (after I. Motzoi-Chicideanu 2011, pl. 214) 
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PLANŞA 108 – Descoperiri funerare cultura Noua  

(după I. Motzoi-Chicideanu 2011, pl. 352, redesenat pe alt suport) 
PLATE 108 – Noua culture burials (after I. Motzoi-Chicideanu 2011, pl. 352, redrawn) 
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PLANŞA 109 – Ocurenţa descoperirilor de tip Noua - Coslogeni  

(după A. C. Florescu 1991, redesenat pe alt suport) 
PLATE 109 – Occurence of Noua - Coslogeni type discoveries (after A. C. Florescu 1991, redrawn) 
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PLANŞA 110 – Judeţul Prahova: principalele descoperiri din epoca bronzului 
PLATE 110 – Prahova County: main Bronze Age sites 
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PLANŞA 111 – Parohia Sfântul Nicolae: biserica nouă Pogorârea Sfântului Duh (1); clădirea siloz, acum 
birou şi grădiniţă Waldorf (2) casa parohială (3) 

PLATE 111 – „Saint Nicholas″Parish: the new church The descent of the Holy Spirit (1); silo building, 
nowadays office and Waldorf Kindergarten (2) parish house (3) 
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PLANŞA 112 – Parohia Sfântul Nicolae: biserica nouă Pogorârea Sfântului Duh (1), detaliu pridvor (2) 
PLATE 112 – „Saint Nicholas” Parish: the new church The descent of the Holy Spirit (1), detail of the porch (2) 
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PLANŞA 113 – Imagini aeriene cu parohia Sfântul Nicolae din Câmpina-Slobozia 
PLATE 113 – Aerial photos of the „Saint Nicholas” Parish from Slobozia, Câmpina 




