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ANALIZĂ ANTROPOLOGICĂ A SCHELETELOR DESCOPERITE ÎN 
CADRUL AŞEZĂMÂNTULUI MONAHAL-SPITALICESC „SFÂNTUL 

PANTELIMON", PANTELIMON (JUDEŢUL ILFOV) 

Gabriel Vasile 

ANTHROPOLOGICAL ANALYSIS OF THE SKELETONS DISCOVERED AT "SFÂNTUL 
PANTELIMON" ABBEY HOSPITAL, PANTELIMON (ILFOV COUNTY) 

The results of anthropological study of osteologica! remains from the "Sfântul Pantelimon" abbey 
hospital, revealed the presence of 18 individuals ( 14 adults and 4 subadults) belonging to 8 funeral complexes 
excavated in 2008. 7 females, 6 males and one individual with sex unknown were identified. 

Keywords: modem period, physical anthropology, inhumation/reinhumation graves. 
Cuvinte cheie: perioadă modernă, antropologie fizică, morminte de inhumaţie/reinhumaţie. 

Introducere 
Cercetările de arheologie preventivă din 

anul 2008 întreprinse de Muzeul Naţional de 

Istorie a României în cadrul aşezământului 

monahalo-spitalicesc „Sfăntul Pantelimon", 
(Pantelimon, jud. Ilfov), au scos la iveală pe 

lângă vestigii arheologice şi opt complexe fune

rare de inhumaţie datate de autorii cercetării 1 ca 

aparţinând epocii moderne. Mormintele sunt 

lipsite de inventar cu excepţia unor paiete şi 

resturi de ţesături de la veşmintele în/cu care au 

fost inhumaţi/reinhumaţi. Menţionăm că analiza 

arheologică a aşezământului face obiectul unui 

articol prezent în volumu I de faţă (Ene, 

Păunescu, Paraschiv-Grigore 201 O, 241-260). 
Cercetări anterioare asupra complexului 

monastic, suprapus astăzi de complexul hotelier 
,.Lebăda", au fost efectuate de Radu Ciuceanu în 

1985. Autorul semnalează prezenţa unor 

morminte intra şi extra muros, în schimb, 

precizează că nu este vorba despre un cimitir 
organizat. De asemenea, au fost cercetate ş1 

mormintele ctitorilor: Grigore II Ghica, şi 

Doamna Zoe -mormântul A şi Alexandru II 

Ghica -mormântul B (Ciuceanu 2001, 331-
336). 

1 Dr. ;\nea Păunescu. Irina Ene. Ioana Grigore, Mihai 
Vasile. Alis Ştefănescu. Eugen Paraschiv şi Ionuţ Bocan -
Muzeului Naţional de Istoric a României. 
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Materiale şi metode 
Materialul scheletic a fost curăţat cu apă, 

fără detergenţi2 , restaurarea realizându-se cu un 

adeziv pe bază de cianoacrilat. 

Evaluarea stării de conservare s-a efectuat 

pe baza gradelor de conservare stabilite de 

McKinley (Brickley, McKinley 2004, 14-17), pe 

o scară de la O (oase cu suprafaţă nemodificată 

din punct de vedere morfologic) la 5+ (oase 

puternic erodate, a căror morfologie este 

modificată). 

Identificarea resturilor scheletice s-a 

realizat utilizând· atât bibliografie de specialitate 

(White, Flokens 2005 sau Bass 1987), cât şi 

material comparativ. 

În vederea stabilirii numărului minim de 

indivizi (NMI) au fost examinate toate oasele 

(fragmentare sau incomplete), pentru a obţine o 

valoare cât mai exactă a acestuia. 

Estimarea vârstei la deces a indivizilor 

aparţinând claselor de vârstă infans I şi infans II 
s-a realizat pe baza schemei de erupţie dentară 

propusă de Ubelaker ( 1978, 4 7), pe baza 
dimensiunilor maxime ale diafizelor oaselor 

lungi -utilizându-se tabelele întâlnite la acelaşi 

autor (Ubelaker 1978, 48-49}-, sau prin 
comparaţie dimensională cu schelete aparţinând 

2 Acest demers a fost realizat de Alis Ştefănescu, 
colaborator al Muzeului Naţional de Istorie a României, 
căreia ţinem să-i mulţumim şi pe această cale. 
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colecţiei de referinţă din cadrul Centrului 
Naţional de Cercetări Pluridisciplinare, Muzeul 
Naţional de Istorie a României. Pentru subiecţii 

adulţi, estimarea vârstei la deces s-a reaflzat pe 
baza metodei complexe propuse de Acsadi şi 

Nemeskery (1970, 122-135), care presupune 

evaluarea a patru caractere morfologice (gradul 
de obliterare al suturilor craniene, structura 

externă a suprafeţei simfizare pubice, 
morfologiile interne ale epifizelor proximale ale 
humerusului şi femurului, observate prin secţiuni 
sagitale). Indivizii au fost încadraţi în clasele de 
vârstă întâlnite la Sj0vold (Sj0vold 1990 apud 
Lofqvist 2004, 1 O). Atunci când nu s-a putut 
estima vârsta, subiecţii au fost plasaţi într-una 

din grupele sub-adult/adult, graniţa dintre cele 
două clase considerând-o ca fiind momentul 
obliterării sincondrozei sfeno-occipitale. 

Determinarea sexului a fost realizată 

numai în cazul indivizilor adulţi utilizându-se 
metoda propusă de Acsadi şi Nemeskery ( 1970, 
87-91 ), bazată pe examinarea/calcularea 
elementelor morfologice craniene ş1 post
craniene ce traduc caracteristicile secundare ale 
scheletului. 

Analiza biometrică a fost efectuată pe baza 
dimensiunilor craniometrice, mandibulare şi 

post-craniene propuse de D. Brothwell şi S. 
Zakrzewski (Brickley, McKinley 2004, 27-33). 

Indicii aferenţi dimensiunilor obţinute au fost 
calculaţi după R. Martin (1914, 475-574 şi 887-
953). 

Statura indivizilor a fost stabilită atât în 
cazul indivizilor adulţi -prin aplicarea 
ecuaţiilor de regresie propuse de Pearson 

(Pearson 1899 apud Rosing 1988, 597), precum 
şi pe baza tabelelor propuse de Trotter şi Glesser 
(Olivier 1960, 262-266}-, cât şi în cazul 

copiilor pe baza ecuaţiilor de regresie propuse de 
Visser (1998, 415). Încadrarea în categorii a fost 
realizată după Martin ( 1914, 208), numai în 
cazul subiecţilor adulţi. 

Pentru evaluarea condiţiilor patologice au 
fost utilizate publicaţii de specialitate: Ortner 
(2003) şi Roberts, Manchester (2005). 

Identificarea caracterelor non-metrice 
(epigenetice) de la nivelul craniului s-a efectuat 
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pe baza atlasului lui Hauser ş1 De Stefano 
( 1989). 

Analiză osteologică 

Cpl 1 (S 024, deranjat, 9, -0,40 m)3 
-

NMI = 2, schelete incomplete, restaurate. 
Schelet 1: stare conservare - grad 2; stare 

de reprezentare: 
Membrul superior stânga (III) --claviculă 

(lipsă extremitate medială), humerus (distrugeri 
distale, lipsă treime proximală) şi ulnă (lipsă 

treime distală). 
Membrul superior dreapta (IV) -humerus 

(un fragment de diafiză). 

Membrul inferior stânga (V) -tibie 
(treime distală). 

Membrul inferior dreapta (VI) -tibie 
(694

• 361,54 mm) şi astragal. 
Sex: masculin. 

Categorie de vârstă: adult (complet 
epifizat). 

Statură: 162,53 ± 3,5 cm/170 cm5 (sub
mijlocie/mare). 

Schelet 2: stare conservare - grad 3; stare 
de reprezentare: 

III. claviculă (lipsă extremitate laterală) şi 
ulnă (diafiză). 

V. tibie Uumătate distală) şi astragal. 
VI. tibie Uumătate distală). 
Sex: feminin. 
Categoria de vârstă: adult (complet 

epifizat). 

Au mai fost identificate: două fragmente 
de parietal, un metacarpian 2 dreapta şi două 

fragmente de mici dimensiuni aparţinând unor 
diafize fibulare, nealocate cu siguranţă unuia 
dintre cele două schelete. 

Cpl 2 -schelet incomplet, restaurat stare 
conservare- grad 1; stare de reprezentare: 

Scheletul cranian (I) -patru fragmente 
din cele două parietale, de mici dimensiuni. 

3 Precizăm că au fost păstrate datele originale de 
înregistrare din timpul cercetării de teren. 
4 Cu caractere îngroşate au fost redate numerele Buikstra şi 
Ubelakcr. 
; Prima valoare reprezintă statura estimată după Pearson. iar 
cca de-a doua după Trotter & Glesscr. 



Analiza antropologică a scheletelor descoperite în aşezământul monahalo-spitalicesc Sfântul Pantelimon. jud. Ilfov 

Scheletul axial (li) -vertebre (patru 
toracale ş1 două lombare) şi coaste ( 1 O 
fragmente: unul stânga, trei dreapta şi şase cu 

simetrie incertă). 
III. un carpian (trapezoid) ş1 două 

metacarpiene (2 şi 3 ). 
IV. trei falange (una proximală şi două 

intermediare )6
. 

Sex: feminin. 
Categoria de vârstă: adult (corpuri 

vertebrale sudate). 
Cpl 3 (S 024, deranjat, 1, -0,30-0,40 

m) -NMI = 6, schelete incomplete, restaurate. 
Schelet 1: stare conservare - grad 3; stare 

de reprezentare: 

I. neurocraniu (aproximativ complet, 
prezintă distrugeri bilaterale la nivelul regiunii 

temporo-parietale şi la nivelul bazei craniului; 1. 
178,16 mm; 2. 164,64 mm; 12. 101,14 mm; 19. 

112, 14 mm; 20. 113,97 mm) şi viscerocraniu 
(maxilă stânga reprezentată doar prin alveolele 

11-M2 --cu excepţia M 1
, restul dinţilor sunt 

pierduţi pas/mortem-; maxilă dreapta 
aproximativ completă, 11 pierdut postmortem; 
mandibulă -ram orizontal stânga; 30. 28,47 
mm). 

II. nouă vertebre (trei cervicale, patru 

toracale şi două lombare, plus fragmente de 
arcuri şi corpuri vertebrale), stern (un fragment 

de corp) şi coaste (29 fragmente: trei stânga, 
patru dreapta şi 22 cu simetrie incertă). 

III. claviculă (jumătate laterală), scapulă 

(fragmentară), radius (lipsă treime distală), ulnă 
(48. 276,98 mm) şi un metacarpian (3). 

IV. scapulă (distrugeri la nivelul marginii 
vertebrale şi unghiului inferior), radius 
(distrugeri la mijlocul diafizei), ulnă (jumătate 
proxirnală) şi o falangă (proximală). 

V. coxal (un fragment de ilion) şi femur 
(cap femural şi diafiză; 64. 32,39 mm; 65. 34,41 
mm). 

VI. două tarsiene (astragal şi calcaneu) şi 

un metatarsian (I). 
Sex: masculin. 

" Nu a fost stabilită simetria în cazul falangelor (mâini şi 
picioare). ele tiind alocate membrului drept respectiv, în 
toate cazurile. 
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Vârstă: 33 ani (adultus), estimată pe baza 
femurului stânga (faza I). 

Statură: -/176 cm (mare). 

Caracterizare antropologică: diametru 
antero-posterior maxim (mijlociu), diametru 
transversal maxim (foarte lat), indice cranian 
orizontal ultrabrahicran (= craniu extrem de 
rotund -92,41) şi indice platimerie stânga 
(eurimer = femur rotunjit sub trohantere -

94,12). 
Caractere non-metrice: foramen parietal 

(câte unul, bilateral) şi canale hipoglosale (câte 
unul, bilateral). 

Schelet 2: stare conservare - grad 1; stare 
de reprezentare: 

I. neurocraniu (frontal; 19. 105,78 mm). 
III. scapulă (fragmentară), radius ( 45. 

242,88 mm), ulnă (lipsă proces stiloid), trei 
carpiene (semilunar, capitat şi hamat) şi două 

metacarpiene ( 1 şi 4 ). 

IV. claviculă, radius (45. 243,49 mm), 
humerus ( 40. 313,09 mm), trei carpiene (scafoid, 

capitat şi hamat), două metacarpiene (2 şi 4) şi 

două falange (una intermediară şi una distală). 
Sex: feminin. 
Vârstă: 51 ani (maturus/senilis), estimată pe 

baza humerusului dreapta (faza li). 
Statură: 160,03 ± 3,88 cm/I 66,5 cm 

(mare). 

Schelet 3: stare conservare - grad I; stare 
de reprezentare: 

V. femur (un fragment de diafiză). 
Sex: feminin. 

Categoria de vârstă: (probabil) adult. 
Schelet 4: stare conservare - grad 3; stare 

de reprezentare: 
V. fibulă (lipsă epifiză proximală) şi două 

tarsiene (astragal şi calcaneu). 

VI. femur (lipsă epifiză distală; 64. 26,52 
mm; 65. 32, 18 mm). 

Sex: feminin. 

Vârstă: 44 ani (adultus/maturus), estimată 
pe baza femurului dreapta (faza II). 

Caracterizare antropologică: indice 
platimerie dreapta (platimer -82,41 ). 

Schelet 5: stare conservare - grad 2; stare 
de reprezentare: 
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I. neurocraniu (frontal -distrugeri în 
regiunea eminenţelor frontale stânga- şi patru 
fragmente de parietal) şi viscerocraniu 
(zigomatic dreapta cu foramen zigomaticofacial, 
mandibulă -un fragment de ram orizontal 
dreapta cu alveole, pm 1-pm2 şi m 1 -doar 
coroana). 

Vârstă dentară: 2-3 ani± 8-12 luni (infans 
I). 

Schelet 6: stare conservare - grad 3; stare 

de reprezentare: 
II I. claviculă Uumătate laterală) ş1 

humerus (extremitate proximală). 
V. femur (60. 109,93 mm) şi tibie 

Uumătate proximală). 

VI. femur (extremitate proximală) şi tibie 

Uumătate proximală). 

Vârstă diafize: 0,5-1,5 ani (infans I). 
Statură: 688,31 ± 124 mm. 
De asemenea, au mai fost identificate 

resturi osteologice care nu au putut fi alocate cu 
certitudine scheletelor 5 sau 6: fragmente 
craniene (neurocraniu), vertebre, coaste, 
claviculă stânga, humerus stânga Uumătate 

proximală), vertebre (arcuri şi corpuri vertebrale) 
şi coaste (fragmentare). Categoria de vârstă: 

infam; I (pe baza dimensiunilor oaselor). 
M 4, schelet incomplet, restaurat, stare 

conservare- grad 3; star'e de reprezentare: 
I. neurocranw (aproximativ complet, 

prezintă distrugeri la nivelul frontalului -arcuri 

supraciliare stânga şi occipitalului- porţiunea 

squamoasă dreapta) şi viscerocraniu 
(aproximativ complet, cu distrugeri la nivelul 
maxilei stânga, orbitei stânga, procesului 

coronoid şi condilului lateral mandibular 
dreapta; lipsă zigomatic stânga). 11 stânga, 11 şi 
c· dreapta, 11-'2, P2 şi M 2 stânga, 11-12 şi P2 

dreapta -pierduţi postmortem; I2-M2 stânga, 12
, 

P1-M2 dreapta, P1 şi M 1 stânga, P1, M,-M2 

dreapta -pierduţi ante mortem. 
II. vertebre (şase cervicale, nouă toracale 

şi două lombare); stern (manubriu şi un fragment 
de corp), coaste (20 fragmente: cinci stânga, 
cinci dreapta şi 1 O cu simetrie incertă) şi sacrum 
(distrugeri la nivelul suprafeţei auriculare 
dreapta şi la nivelul ultimelor două sacrale). 
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III. claviculă (distrugeri la extremităţi), 

scapulă (distrugeri la nivelul marginii vertebrale 
şi unghiului inferior), humerus (lipsă extremitate 
distală), radius, ulnă, cmc1 carpiene (lipsă 

semilunar, trapezoid şi hamat) şi metacarpiene 
(toate). 

IV. claviculă (distrugeri la extremităţi), 

scapulă (distrugeri la nivelul marginii vertebrale 

şi unghiului inferior), humerus, radius, ulnă 

(distrugeri în treimea diafizară distală), cinci 
carpiene (lipsă capitat, piramidal şi pisiform), 
metacarpiene (toate) şi 16 falange (nouă 

proximale şi şapte intermediare). 
V. coxal (distrugeri Ia nivelul spinei iliace 

antero-superioare şi ischionului, lipsă pubis), 
femur (ambele extremităţi), tibie (un fragment 

din platoul tibial) şi fibulă (un fragment de 
diafiză). 

VI. coxal (distrugeri la nivelul spinei iliace 
antero-inferioare şi pubisului), femur (distrugeri 
în aria marelui trohanter şi condilului medial), 
tibie, fibulă (distrugeri proximale ), două tarsiene 
(astragal şi calcaneu) şi trei falange (una 
proximală şi două intermediare). 

Sex: masculin. 
Vârstă: 47,75 ani (maturus), estimată pe 

baza gradului de obliterare al suturilor craniene 
(faza II), humerusului stânga (faza II), femurului 
stânga (faza II) şi suprafeţei simfizare pubiene 
(faza III). 

Caracterizare antropologică: diametru 
antero-posterior maxim (mijlociu), diametru 
transversal maxim (îngust), indice cranian 

orizontal (mezocran = craniu mediu), înălţime 
craniu (mijloc ie), indice vertico-longitudinal 
(hipsicran = craniu înalt), indice vertico

transversal (metriocran = craniu mijlociu), 
înălţime superioară faţă (mijloc ie), lăţime nas 
(mijlocie), înălţime nas (foarte înaltă), indice 
nazal (hiperleptorin = nas foarte îngust), înălţime 
orbite Uoasă), lăţime orbite (foarte late), indice 
orbitar (cameconch = orbite joase, largi), indice 

arcadă alveolară superioară (dolicuran = palat 
strâmt), lărgime bigoniacă (largă) şi indice 
platimerie (platimer = femur aplatizat dinainte 
înapoi sub trohantere). 



Anali:::a antropologică a scheletelor descoperite în aşezământu/ monahalo-spitalicesc Sfântul Pantelimon, jud. Ilfov 

Măsurători craniene 

I. diametru antero-posterior maxim (g - op) 179,757 

2. diametru transversal maxim (eu - eu) 142,85 

indice cranian orizontal (2 : 1) 79,47 

4. înălţime craniu (ba - b) 136,08 

indice vertico-longitudinal ( 4 : 1) 75,70 

indice vertico-transversal (4 : 2) 95,26 

5. lungime bază craniu (n - ba) 100,72 

6. lungime faţă (ba - pr) 96,32 

indice gnathic (=alveolar) (6 : 5) 95,63 

IO. înălţime faţă superioară (n - pr) 65,88 

12. lăţime faţă superioară (fmt - fmt) 102,96 

19. coardă frontală (n - b) 109,02 

20. coardă parietală sagitală (b - I) 115,10 

21. lungime coardă occipitală (I - o) 93,43 

14. lăţime nas (al - al) 24,06 

13. înălţime nas (n - ns) 56,57 

indice nazal (14: 13) 42,53 

16. înălţime orbită stângă -/32,25 

15. lăţime orbită stângă ( ek - d) -145,63 

indice orbitar dakrial stâng ( 16 : 15) -170,67 

8. lungime palat (pr - alv) 54,32 

7. lăţime palat (ekm - ekm) (în dreptul M2) 46,39 

indice arcadă alveolară superioară (7 : 8) 85,40 

28. lărgime bigoniacă (go - go) . 105,78 

30. lărgime minimă ram vertical 28,49/-

Măsurători post-craniene 

60. lungime maximă femur -/415,04 

64. diametru sagital subtrohanterian (ap) 27,52/26,84 

65. diametru transversal subtrohanterian (ml) 34,24/32,76 

indice platimerie (64 : 65) 80,37/81,92 

62. lăţime bicondilară femurală 81,81/-

69. lungime maximă tibială -/330,89 

40. lungime maximă humerală -/311,41 

42. diametru sagital (vertical) cap 48,63/ 47,68 

41. lăţime humerală epicondilară -150,44 

45. lungime maximă radius 221,02/220,08 

48. lungime maximă ulnă 240,74/241,29 

7 Dimensiunile sunt exprimate în milimetri. 
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Statură: 156,69 ± 3,65 cm/ 162, 16 cm 
(mică/ submijlocie). 

Condiţii patologice: edentaţie parţială 

(maxilă stânga -între I2-M 2
; maxilă dreapta -

la nivelul I2 şi între P1-M2
; mandibulă stânga -

la nivelul P1 şi M 1; mandibulă dreapta -la 

nivelul P1 şi între M 1-M2). 

Caractere non-metrice: foramen parietal 
(trei --două stânga şi unul dreapta) şi canale 

hipoglosale (câte unul, bilateral). 
Cpl 5 (S 024, 1, -0,50-0,60 m) -NMI 

= 3, schelete incomplete, restaurate. 
Schelet 1: stare conservare - grad 3; stare 

de reprezentare: 
II. sacrum (S I-S2). 

III. humerus (distrugeri în treimea 
proximală diafizară). 

IV. scapulă (un fragment din marginea 
axilară), humerus (lipsă epifiză distală) şi o 
falangă (intermediară). 

V. coxal (distrugeri la nivelul ilionului), 

femur (distrugeri la nivelul marelui trohanter; 
60. 444,54 mm; 64. 27,32 mm; 65. 33,74 mm), 

tibie (lipsă maleolă medială), fibulă (un fragment 
de diafiză fibulară) şi un tarsian (calcaneu). 

VI. fibulă (un fragment de diafiză 

fibulară). 

Sex: feminin. 
Vârstă: 38,5 ani (adultus/maturus), 

estimată pe baza humerusului stânga (faza II) şi 

femurului stânga (faza I). 
Statură: 158,27 ± cm/164 cm 

(su pram ij loc ie/mare). 

Caracterizare antropologică: indice 
platimerie stânga (platimeric -80,97). 

Schelet 2: stare conservare - grad 4; stare 

de reprezentare: 
VI. femur (un fragment de diafiză) şi tibie 

(distrugeri în treimea distală). 
Sex: feminin. 
Categoria de vârstă: adult (complet 

epifizat). 
Schelet 3: stare conservare - grad 1; stare 

de reprezentare: 
V. coxal (ilion) şi femur. 
VI. coxal (un fragment de ilion), femur 

(lipsă treime proximală; 60. 128,43 mm) şi tibie 
(69. I 04,57 mm). 
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Vârstă diafize: 0,5-1,5 ani (infans I). 
Statură: 752,13 ± 110,5 mm. 
M 6: schelet incomplet, restaurat, stare 

conservare- grad 3; stare de reprezentare: 
I. neurocraniu (frontal - distrugeri 

bilaterale în aria suturii coronare; parietale -

fragmente; temporale şi occipital -21. 99,99 
mm) şi viscerocraniu (maxilă stânga -fără M1 

şi M2
, pierduţi antemortem; maxilă dreapta -

lipsă c' şi Pm2
; mandibulă - distrugeri la 

nivelul ramului orizontal stânga în dreptul 
molarilor, lipsă ram ascendent stânga, M 1 şi M2 

pierduţi antemortem; 30 .. 29,56 mm --dreapta). 
II. vertebre (trei cervicale, şapte toracale şi 

o lombară, plus alte fragmente de corpuri şi 

arcuri vertebrale), stern (corp), coaste (39 
fragmente: cinci stânga, şase dreapta şi 28 cu 

simetrie incertă) şi sacrum. 
III. claviculă (distrugeri laterale), scapulă 

(distrugeri la nivelul acromionului, procesului 
coronoid, unghiurilor superior şi inferior), 

humerus (40. 293,14 mm; 42. 43,51 mm; 41. 
56,92 mm), radius (un fragment de diafiză), ulnă 

(lipsă extremitate distală), două carpiene (scafoid 
şi hamat) şi două metacarpiene (2 şi 4). 

IV. claviculă, scapulă (un fragment ce 
cuprinde cavitatea glenoidă şi alte fragmente de 
la nivelul corpului), humerus (lipsă jumătate 

distală, 42. 43,65 mm), ulnă (treime proximală), 
două metacarpiene (3 şi 5) şi şase falange (patru 

proximale şi două intermediare). 
V. femur (lipsă treime distală, 64. 27,97 

mm; 65. 31,44 mm). 

VI. coxal (distrugeri la nivelul aripii iliace, 
lipsă pubis) şi un tarsian (navicular). 

Sex: masculin. 
Vârstă: 54,5 ani (maturus/senilis), estimată 

pe baza humerusului dreapta (faza III) şi 

femurului stânga (faza III). 
Caracterizare antropologică: indice 

platimerie stânga (eurimer -88,96). 
Statură: 154, 1 O ± 3,3 cm/161 cm 

(mică/submijlocie). 

Condiţii patologice: carii dentare 
(mandibulă -P2 dreapta pe toată suprafaţa, M3 

dreapta mesial şi distal), edentaţie parţială 

(maxilă stânga -în dreptul M 1-M2
; mandibulă 

- în dreptul M 1-M2). 
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Caractere non-metrice: canale hipoglosale 

(câte unul, bilateral). 

M 7: -NMI = 2, schelete incomplete, 

restaurate. 

Schelet 1: stare conservare - grad 4; stare 

de reprezentare: 

V. tibie (extremitate distală), fibulă (lipsă 

extremitate proximală), un tarsian (calcaneu) şi 

un metatarsian (4). 

VI. femur ( condil lateral şi un fragment de 

diafiză), rotulă, tibie (un fragment din platoul 

tibial şi treime distală) şi două tarsiene (astragal 

şi calcaneu). 

Sex: masculin. 

Categoria de vârstă: adult ( epifizat 

complet). 

Schelet 2: stare conservare - grad 1; stare 

de reprezentare: 

li. coaste (trei fragmente: două dreapta şi 

unul cu simetrie incertă). 

III. un metacarpian (4). 

IV. claviculă (lipsă extremitate laterală), 

scapulă (distrugeri la nivelul marginii vertebrale, 

unghiului inferior şi superior), humerus 

(distrugeri în jumătatea diafizară), radius 

(distrugeri la nivelul diafizei; 45. 167,74 mm), 

ulnă Uumătate proximală) şi un metacarpian (4). 

Vârstă diafize: 7,5-8,5 ani (infans II). 

Au mai fost identificate două fragmente de 

parietal, de mici dimensiuni, nealocate cu 

siguranţă unuia dintre cele două schelete. 
M 10: NMI = 2, schelete incomplete, 

restaurate. 

Schelet 1: stare conservare - grad 4; stare 

de reprezentare: 

VI. tibie (diafiză), fibulă (trei fragmente de 

diafiză) şi două tarsiene (astragal şi calcaneu). 

Sex: nu a putut fi determinat cu exactitate. 

Categoria de vârstă: adult (tuberozitatea 

calcaneului epifizată). 

Schelet 2: stare conservare - grad 3; stare 

de reprezentare: 

V. tibie (distrugeri extremitate distală, 

lipsă treime proximală) şi fibulă (lipsă treime 

proximală). 

VI. tibie (lipsă extremitate proximală), 

fibulă (75. 3 78, 70 mm), cinci tarsiene (lipsă 

cuneiform I şi cuboid) şi metatarsiene (toate). 
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Au mai fost identificate câteva fragmente 

de diafiză şi epifiză distală femurală, fără 

simetrie precisă. 

Sex: masculin. 

Categoria de vârstă: adult (complet 

epifizat). 

Statură: -/173 cm (mare). 

Rezultate 

Au fost supuse analizei 18 schelete umane 

provenind din opt complexe funerare de 

inhumaţie din aşezământul monahalo-spitalicesc 

„Sfântul Pantelimon". 

Materialul osteologic prezintă un grad de 

abraziune/eroziune mediu (suprafaţa majorităţii 

oaselor are o morfologie uşor afectată de 
aciditatea solului/acţiunea erozivă a rădăcinilor 

la 44,44% dintre indivizii analizaţi). De 

asemenea, gradul de fragmentaritate al oaselor 

este ridicat. 

În ceea ce priveşte starea de reprezentare, 
cu excepţia mormintelor 4 şi 6, care se aflau în 

poziţie anatomică (orientate V-E), celelalte sunt 

mai mult sau mai puţin incomplete (atât la 

nivelul etajului cranian, cât şi post-cranian) şi 

deranjate (din cauza intervenţiilor ulterioare 

post-depozişionare) sau constituie obiectul unor 

reînhumări. 

Sexul indivizilor a fost determinat doar în 

cazul adulţilor. Au fost identificaţi şapte indivizi 
de sex feminin, şase de sex masculin, iar unui 

individ nu i s-a putut determina sexul. 

Categoriile de vârstă în care se încadrează 

indivizii analizaţi sunt: infans I (patru), infans II 

(unu), adultus (unu), adultus/maturus (doi), 

maturus (unu), maturus/senilis (doi) şi adulţi 

(opt). 

Statura a putut fi estimată în nouă cazuri 

(doi indivizi de sex feminin, cinci de sex 

masculin şi doi copii). Întâlnim staturi mari în 

cazul femeilor şi staturi plasate în categoriile 

mică şi mare în cazul bărbaţilor. 

Nu s-a putut realiza un tipar morfometric 

pe baza dimensiunilor şi indicilor (cranian şi 

post-cranian), în primul rând din cauza 

numărului mic de fragmente osteologice 
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analizate, precum şi din cauza numeroaselor 
distrugeri, în special cele de la nivelul craniului. 

Condiţiile patologice identificate (doar la 
M4 şi M6) se rezumă doar la boli dentare: carii 
şi edentaţii (parţiale), rezultatul probabil al unei 
igiene orale defectuoase. 

Din nefericire, segmentul cefalic este 
incomplet sau lipseşte în majoritatea cazurilor, 
acest lucru împiedicându-ne să identificăm şi 

unele eventuale caractere non-metrice de la acest 

nivel. Totuşi, am surprins prezenţa foramenelor 
parietale (cpl 3 -schelet I şi M4) şi a canalelor 
hipoglosale exprimate bilateral ş1 complet 
nedivizate în toate cazurile (cpl 3 -schelet I, 
M4 şi M6). De remarcat prezenţa a trei 
foramene parietale, două stânga şi unul dreapta 
(la individul atribuit M4) situaţie mai rar 
întâlnită, de obicei foramenele parietale fiind în 
număr de două, bilateral exprimate (Hauser şi 

De Stefano 1989, 78). 
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