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 Artefacte din materii dure animale din 
situl arheologic de la Roșiori (jud. NeamȚ)

 

GEORGE-DAN HÂNCEANU

Rezumat
Situl arheologic pluristratificat de la Roșiori (punctul Țarina Veche), comuna Dulcești, jud. Neamț, situat pe terasa 
superioară a râului Moldova, cuprinde mai multe niveluri de locuire. Acestea aparțin așezărilor populate de geto-
daci, în două faze succesive (secolele III-II a.Chr. și I a.Chr.), daci liberi (secolele II-III p.Chr.) și de populația 
romanică (secolele VI-VII p.Chr.). Pentru piesele finite, cât și pentru cele aflate în diverse stadii de prelucrare, 
confecționare, materia primă este formată din oase și procese cornulare de animale domestice (bovine, ovi-caprine), 
dar și oase, dinți, colți și coarne de animale sălbatice (cerbi, căpriori, lupi, porci mistreți). Membrii comunităților 
amintite confecționau manual obiecte variate, precum unelte agricole (plantatoare, seceri), unelte casnice (mânere, 
plăsele, ace, străpungătoare), piese de port (amulete, mărgele, pandantive) și de relaxare (fluiere). Cele mai multe 
sunt piesele din categoria uneltelor. Pentru că așezarea dacilor liberi este cea mai întinsă și cu numărul cel mai 
mare de locuințe, implicit și majoritatea obiectelor revine membrilor acestei comunități. Pentru toate așezările s-au 
găsit 16 piese finite, 5 în curs de prelucrare si 14 rebuturi. 

Abstract Artefacts of hard animal materials from the archaeological site from 
Roșiori (Neamț County) 
The pluristratified archaeological site from Roșiori (the point Old Dust), commune Dulcești, Neamț county, 
located on the upper terrace of the river Moldova, includes several levels of living. These belong to the settlements 
populated by Geto-Dacians, in two successive phases (the IIIrd-IInd centuries BC and Ist century BC), Free Dacian 
(the IInd-IIIrd centuries AD) and the Romanic population (the VIth-VIIth centuries AD). For the finished pieces, 
as well as for those in various stages of processing, manufacturing, the raw material consists of bones, cornular 
processes and horns of domestic animals (bovine, ovine and caprine), but also bones, teeth, tusks and horns of 
wild animals (deer, rafters, wolves, wild boars). The members of the mentioned communities made various objects 
manually, such as agricultural tools (planters, sickles), household tools (handles, hilt, needles, piercings), port 
pieces (amulets, beads, pendants) and relaxation (whistles). Most are the parts in the tool category. Because the 
settlement of the Free Dacians is the largest and with the largest number of dwellings, implicitly, and most objects 
belong to the members of this community. For all the settlements, 16 finished pieces were found, 5 being processed 
and 14 scraps. 

Cuvinte cheie: oase, procese cornulare, dinți, colți, coarne, animale domestice, animale sălbatice, materie 
primă, stadii de prelucrare, mânere de unelte, plăsele, obiecte de port.

Keywords: bones, cornular processes, teeth, tusks, horns, domestic animals, wild animals, raw material, 
processing stages, tool handles, hilt, port pieces.



Cercetări Arheologice, XXVI, 2019, 197-218

198

O îndeletnicire pe cât de estetică, pe atât de migăloasă și dificilă, cunoscută încă din Preistorie și continuată în 
Antichitate, era cea legată de prelucrarea domestică a materiilor dure animale din care se obțineau obiecte, din 
categorii de lucru diferite, precum unelte (plantatoare, străpungătoare, seceri, ace, sule, spatule), accesorii pentru 
unelte (mânere, plăsele) și piese de port (amulete, mărgele, pandantive). Materia primă includea fie oase și procese 
cornulare de animale domestice (de bovidee și ovicaprine), fie coarne și colți de la animale sălbatice (de cervide 
și suide). Pentru epoca antică, un punct de reper în studierea acestui meșteșug l-au oferit davele de pe valea 
Siretului (Zargidava-Brad, jud. Bacău; Tamasidava-Răcătău, jud. Bacău și Piroboridava-Poiana, jud. Galați)1, 
cercetate sistematic în a doua jumătate a secolului trecut, ale căror descoperiri au constituit un impuls în dorința 
de cunoaștere a industriei materiilor dure animale dezvoltate de civilizația geto-dacică. Ulterior, acest meșteșug 
s-a perpetuat și la comunitățile dacilor liberi, fiind dezvoltat și ridicat la un nivel superior de îndemânare și artă. 

Situl arheologic pluristratificat de la Roșiori (punctul Țarina Veche), comuna Dulcești, jud. Neamț, situat pe terasa 
superioară a râului Moldova2, cuprinde mai multe niveluri de locuire ce aparțin așezărilor populate de geto-daci, în 
două faze (secolele III-II a.Chr. și I a.Chr.)3, daci liberi (secolele II-III p.Chr.) și de populația romanică (secolele VI-
VII p.Chr.). Obiectele din materii dure care formează tematica articolului se adaugă colecției antice cu descoperiri 
multiple din cetatea dacică de la Brad (jud. Bacău)4, dar și din așezările dacilor liberi de pe malurile Moldovei și 
Siretului, cercetate încă din anii 1960 ai secolului trecut5. De altfel, în unele dintre aceste așezări, precum Văleni 
(punctele La Moară6, Între Adâncați7 și La Humărie8), Aldești (punctul Budăile Blănariu9), Săbăoani (punctul 
La Islaz10), jud. Neamț, s-au găsit și niveluri preistorice cu conținut osteologic animalier bogat, din care s-au 
confecționat diferite piese (unelte, omoplați crestați, butoni, amulete, inele, pandantive). 

Meșteșugul prelucrării osului și cornului s-a perpetuat în timpul Antichității târzii, dar și ulterior, în perioada 
premedievală și medievală timpurie, cu o scădere treptată în importanță pe parcursul epocii medievale, când 
materia primă se diversifică. Demersurile științifice de specialitate, din ultimele decenii, au dus la acumularea 
de noi informații, rodul unor colaborări interdisciplinare, care conțin descrierile și interpretările arheologice ale 
artefactelor, dar și date suplimentare privind speciile materiilor prime animale, din care au fost prelucrate piesele. 
Valorificarea rezultatelor s-a realizat sub forme diferite, fie prin publicații stricte dedicate industriei materiilor 
dure animale11, fie prin intermediul studiilor și cataloagelor12, care au înglobat informații mixte, privind descrierile 
arheologice și determinările speciilor materiilor prime. De asemenea, s-a avut în vedere și analiza modalităților 
în care au fost lucrate manual respectivele obiecte, preistorice, antice sau medievale. Investigațiile amănunțite au 
permis înțelegerea modului în care erau confecționate piesele, dar și cunoașterea gradului de dificultate pe care-l 
implica activitatea în sine. Importanța istorico-arheologică rezultată din rolul acestor piese în viața cotidiană a 
comunităților umane preistorice, antice și medievale a fost posibilă prin descoperirea acestora în multe situri de pe 
teritoriul actual al Moldovei, Munteniei, Dobrogei și Transilvaniei.  

Pe parcursul investigării artefactelor din os și corn, specialiștii au remarcat că meșteșugul confecționării pieselor 
implică diferite procedee: pentru oasele lungi și plate putem semnala percuția directă/despicarea, percuția directă/
fracturarea, percuția directă/cioplirea, percuția indirectă/despicarea, șănțuirea axială (unilaterală și bilaterală) și 
abraziunea axială, iar în cazul materiilor dure (coarne), predominantă este aplicarea percuției directe/cioplirii, 
pentru debitajul coarnelor de cerb și căprior (retezarea razelor de pe ax)13. O parte din procedeele amintite au fost 

1  Referiri asupra artefactelor din os și corn descoperite în inventarul cetăților geto-dacice amintite sunt trecute pe parcursul 
articolului.

2  Cu prilejul unui articol, publicat în numărul 25/2018 al revistei cu același nume, am inclus și două hărți cu localizarea satului 
și amplasamentul sitului, motiv pentru care nu le mai reluăm.

3  Recent, în baza noilor descoperiri de proveniență bastarnă și celtică, locuirea geto-dacică a fost redatată.
4  Ursachi 1995, 135-138, 398, Pl. I; 407-412, Pl. 19-30.
5  Ursachi 1968, 112-170.
6  Ursachi 1968, 118, Fig. 4/1-3, 8-10, 14.
7  Ursachi 1968, 124, Fig. 7/5-7.
8  Ursachi 1968, 128, Fig. 10/3.
9  Ursachi 1968, 137, Fig. 18.
10  Ursachi 1968, 159, Fig. 35/2-5.
11  Probabil, unul dintre cei mai activi și constanți specialiști în domeniu este dr. C. Beldiman. Atras îndeosebi de artefactele 

de os preistorice a semnat studii și lucrări importante, vezi Beldiman 2007, 71-158, Beldiman 2012, 5-143, altele fiind 
semnalate pe parcursul articolului. Pentru spațiul Transilvaniei menționăm sinteza semnată de Sztancs 2011, 57-650, iar alte 
articole se regăsesc în restul notelor bibliografice.

12  Deși sunt numeroase, amintim doar câteva dintre cele mai recente apariții de cataloage în acest sens: Beldiman, Sztancs, Ilie 
2012, 19-32; Ferencz, Beldiman 2012, 73-107; Iațcu, Țurcanu, Solcan, Bejenaru 2016, 23-228.

13  Beldiman, Sztancs 2007, 47. 
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surprinse și exemplificate în situl de la Șoimeni (jud. Harghita), punctul Dâmbul Cetății14. Dintre toate, cele mai 
des întrebuințate sunt percuția directă/despicarea și percuția directă/fracturarea, care implicau un grad redus de 
precizie, recurgându-se la procedee simple, care doar uneori se combină în scheme de debitaj complexe cu două trei 
etape distincte (care includ și procedeul complicat de precizie, al șănțuirii axiale). Respectivele procedee includeau 
și etapele de fasonare și finisare15, urmate, după caz, de fixare (prin suspendare, pe fir, în situația pieselor perforate) 
sau îmbinare (în general pentru mânere și plăsele), după utilitatea fiecăreia. La aceaste ultime detalii erau folosite 
câteva procedee, precum finisarea prin abraziune, perforarea unilaterală prin rotația rapidă (cu sfredelul), îndeosebi 
pentru unelte și raclajul axial, crestarea prin tăiere transversală și alezarea în cazul obiectelor de podoabă16. 

Revenind la tematica propusă, pentru situl de la Roșiori și nu numai, fiind vorba despre o materie primă perisabilă 
în timp, numărul pieselor este redus, mai ales când locul descoperirii este o așezare, în care starea inițială se 
deteriorează treptat. De multe ori, obiectele erau rupte din vechime, iar alături aveau și rebuturi (deșeuri) cu urme 
de prelucrare, tăiere și lustruire.

Întrucât o mică parte dintre aceste artefacte au fost deja valorificate nu vom insista asupra lor, însă le vom detalia 
pe celelalte17. Ordinea descrierii arheologice este dată de vechimea nivelurilor de locuire, iar în cazul pieselor finite 
primele analizate sunt uneltele (dacă acesteau sunt în respectiva locuire), urmate de celelalte obiecte.

I. Așezarea geto-dacică

Pentru cea mai veche locuire s-au găsit obiecte din materii dure animale, finite sau în curs de prelucrare, rebuturi 
provenind din complexe arheologice, specifice ambelor niveluri amintite. În urma studierii și pe baza stării 
de conservare s-a optat pentru o structură, în funcție de stadiile în care au fost descoperite18. În cazul pieselor 
finite dorim să se facă o distincție între stadiul de lucru și starea de conservare, care în majoritatea cazurilor este 
fragmentară.

I.1. Piese finite

a) Mâner circular (inv. 44.561) din corn de cerb (Cervus elaphus), intens lustruit, cu unul din capete având marginea 
teșită și finisată, iar celălalt este rupt. Piesa ajuta la înmănușarea unei unelte de dimensiune mare, poate agricolă 
sau meșteșugărească, a cărei terminație era grosieră (Pl. II/2a-c; Pl. VI/2). Obiectul, de culoare gălbui-maronie, a 
fost găsit pe vatra Loc. 2 din Cas. E/2016, c.1, la 0.80 m adâncime. Locul descoperirii denotă și urmele de ardere 
secundară de la exterior. Dimensiuni: L = 40 mm; D = 30 mm; GR-2 mm. Pot fi stabilite analogii19 cu obiecte 
asemănătoare din cetățile geto-dacice de la Brad-Negri (jud. Bacău)20, Poiana (jud. Galați)21, dar și din așezările de 
la Coroteni22 și Cândești-Dumbrăveni23 (jud. Vrancea).   

b) Amuletă din dinte de animal (câine, Cannis sp.) (inv. 44.661), perforată (Pl. II/1a-b; Pl. VI/1). De culoare 
albicios-gălbuie, obiectul a fost descoperit în groapa menajeră a Loc. 2 (din Cas. E/2016), investigată în S. IX/2017, 
c.2, între -0.60 m = 0.80 m. Dimensiuni: L = 45 mm; LA = 6 mm; GR = 5 mm; Dperforație = 3 mm (la exterior și 
doar 1mm în interior). Perforația este executată aproape de extremitatea rădăcinii caninului, în plan lateralo-lingual 
și spre deosebire de alte piese similare este lucrată atent și exact, nedecalată. Multe obiecte similare, purtate ca 
amuletă cu scop apotropaic, s-au găsit în davele de pe malul Siretului, la  Brad-Negri (jud. Bacău)24 și Poiana (jud. 
Galați)25, dar și în inventarele altor situri geto-dacice din Moldova, precum cele de la Poieneşti (jud. Vaslui)26 și 
Dumbrava-Ciurea (jud. Iaşi)27. Tot în inventarul unei cetăți dacice a fost găsită și amuleta din canin de câine de la 
Ardeu (jud. Hunedoara), din punctul Cetățuie28. De altfel, obiceiul purtării dinților perforați cu scop magic este 

14  Beldiman, Buzea, Sztancs, Briewig 2014, 284, Fig. 21; 285, Fig. 22. 
15  Beldiman, Sztancs 2007, 47, 48.
16  Beldiman, Sztancs 2007, 48.
17  Pentru partea grafică mulțumim colegului desenator, de la Muzeul de Istorie din Roman, muzeograf Dan Spătariu.
18  Pe parcursul descrierii pieselor s-au folosit următoarele abrevieri: c = carou; Cas. = casetă; D = diametru; Gr. = groapă; GR = 

grosime; H = înălțime; L = lungime; LA = lățime; Loc = locuință; S = secțiune.  
19  În text, la siturile exemplificate la analogii, vor fi specificate punctele doar când în zonă sunt mai multe.
20  Ursachi 1995, 136, 409, Pl. 24/1-3; 410, Pl. 25/2, 3, 5.
21  Vulpe, Teodor 2003, 52, 53, 562, Fig. 83/3, 4; 565; Fig. 86/ 1-7, 9, 12.
22  Bobi 1999, 115, 349; Pl. XXXVII/4.
23  Bobi 1999, 115, 349, Pl. XXXVII/5. 
24  Ursachi 1995, 248, 412, Pl. 30/ 15-17.
25  Vulpe, Teodor 2003, 52, 569, Fig. 90/3, 7. 
26  Vulpe 1953, 294, Fig. 84/4, 5; 346, Fig. 168/1; 380, Fig. 256/1.
27  Sanie, Sanie 1973, 80, 84, Fig. 16/5. 
28  Beldiman, Ferencz, Sztancs 2015, 739, 743, 744, Fig. 1/1; 2/1, 3, 4.
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cunoscut încă din culturile comunităților preistorice, precum în cazul sitului de pe valea Sighiștelului, Peștera nr.1/
Peștera Mică din Dâmbul Colibii29, din preajma satului Sighiștel-Câmpani (jud. Bihor) și de la Șincai (jud. Mureș), 
punctul Cetatea Păgânilor30.

c) Aplică (inv. 44.560) din corn de cerb (Cervus elaphus). Obiectul este uşor curbat din cauza materiei prime. 
Cornul a fost debitat longitudinal şi lăsat simplu, neşlefuit, poros pe spate (Pl. II/3b). Pe piciorul de prindere are 
un decor format din linii circulare, consecutive, care dau aspectul unui trunchi de copac. În partea opusă, din corp 
se ramifică trei braţe, care imită capete de cai, dispuse două pe laterale (faţă în faţă) şi unul central (cu faţa spre cel 
din stânga) (Pl. II/3a; Pl. VI/5). Piesa se prindea pe tolbă cu capetele în jos. Pe picior dispune de două perforaţii 
transversale, de 4 mm diametrul (Pl. II/3c). De culoare gălbuie, obiectul se afla sub vatra din Loc. 2 a Cas. E/2016, 
c.1, la 0.80 m adâncime. Dimensiuni: L = 100 mm; LA variază între 12 mm - 15 mm - 20 mm; GR-între 15 mm - 20 
mm. Piesa este o imitație a aplicilor din bronz care ornamentau tolbele de săgeți din mediul scitic. Întrucât obiectul 
a fost deja publicat31 nu vom insista asupra detaliilor sale.  

I.2. Piese în curs de prelucrare (stadiu intermediar)

a) Plăsea din corn de cerb (Cervus elaphus), fragmentară, aflată în curs de prelucrare. Piesa, de nuanță alb-gri, 
este retezată la unul dintre capete, iar celălalt este rupt. Are o intervenție oblică spre partea retezată (Pl. III/1a; Pl. 
VI/3). Întrucât suprafața exterioară are multe asperități ne indică starea de lucru intermediară, fiind nelustruită (Pl. 
III/1b). A fost găsită în inventarul Loc. 1 din Cas. E/2016, c.2-c.3, între -0.40 m = 0.60 m adâncime. Dimensiuni: 
L = 47 mm; LA = 21 mm; GR = 3 mm. 

b) Mâner din corn de cerb. Fragmentar, obiectul are unul dintre capete segmentat și finisat, cu marginea lustruită, 
iar celălalt este neterminat. Suprafața exterioară este intens lustruită (Pl. III/2a), iar pe interior are urme de ardere 
secundară (Pl. III/2b), fiind găsit în preajma vetrei locuinței. S-a păstrat o jumătate din piesa de formă circulară, de 
culoare gălbui-maronie. Obiectul a fost descoperit în inventarul Loc. 2 din S. XIII/2019, c.6, la 0.60 m adâncime. 
Dimensiuni: L = 26 mm; LA = 13 mm; GR = 3 mm. Seamănă cu mânerul anterior descris doar că are dimensiuni 
reduse. Piesa are similitudini cu exemplarele de la Brad-Negri (jud. Bacău)32 și cu mânerul descoperit la Histria 
(jud. Constanța), punctul Acropolă Centru-Sud 33. 

I.3. Rebuturi (deșeuri) 

a) Rebut, inițial de formă circulară (Pl. III/3a), din os (posibil metapod de bovideu), debitat longitudinal (Pl. III/3b; 
Pl. VI/4). Obiectul este din inventarul Loc. 1 din Cas. E/2016, c.4, de la 0.40 m - 0.60 m adâncime. Dimensiuni: 
L = 45 mm; LA = 14 mm; D = 7 mm.   

b) Rebut din os (vertebră toracică de vită/cal) (Pl. III/4a), secționat longitudinal, cu o porțiune triunghiulară (Pl. 
III/4b) decupată la un capăt. A fost găsit în inventarul Loc. 2 din S. XIII/2019, c.5-c.6, între 0.40 m - 0.60 m 
adâncime. Dimensiuni: L = 45 mm; LA = 30 mm; GR = 25 mm.

c) Rebut din proces cornular de oaie (Pl. III/5a). Similar celui anterior și acesta este secționat longitudinal, din care 
pleacă spre corp un pătrat decupat. Capătul de deasupra acestuia este retezat (Pl. III/5b). Obiectul a fost descoperit 
în apropierea rebutului precedent menționat, tot în inventarul Loc. 2 din S. XIII/2019, c.5-c.6, la 0.60 m adâncime, 
mai aproape de vatră. Dimensiuni: L = 75 mm; LA = 35 mm; GR = 25 mm.

II. Așezarea dacilor liberi

În câteva campanii arheologice au fost descoperite, în stratul de locuire și în complexe, rebuturi și plăsele 
fragmentare ornamentate sau simple. Potrivit criteriilor anterioare, le împărțim astfel:

II.1. Piese finite

a) Plantator din corn de cerb (Cervus elaphus), păstrat fragmentar. Vârful are urme de cioplire (Pl. IV/8a-b; Pl. 
VII/1b-c). Din corp au rămas porțiuni (Pl. IV/8c-d; Pl. VII/1a), dintre care una are perforație (Pl. IV/8e; Pl. VII/1d) 
pentru prinderea piesei. Obiectul putea fi întrebuințat la munca câmpului, în agricultură sau la grădinărit. A fost 
găsit în stratul S. V/2006, c.3, între 1.00 m = 1,20 m adâncime. Datorită stării de conservare precare oferim doar 
dimensiuni parțiale, la zona activă a piesei: Lcorp = 67 mm; Dcorp = 10 mm; Dperforație = 2 mm. Obiecte similare 

29  Terzea, Beldiman 2003, 41-43, Fig. 2-4.
30  Beldiman, Sándor, Beldiman 2017, 667, Fig. 19. 
31  Hânceanu 2019, 85-93.
32  Ursachi 1995, 136, 407, Pl. 20/6; 409, Pl. 24/5, 9; Hânceanu 2010 a, 91, Pl. IV/5, 7.
33  Beldiman, Bottez, Țârlea, Beldiman 2018, 181, Fig. 7.
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s-au găsit în dava de la Brad-Negri (jud. Bacău)34.     

b) Cuțit-seceră din coastă de mamifer de talie mare (vită/cal). Piesa are jumătatea inferioară lustruită sub forma 
unui mâner, care se continuă cu aspectul unei lame, reprezentată de restul de coastă păstrată natural (Pl. IV/10; 
Pl. VII/3). Vârful și capătul mânerului sunt rupte. Artefactul a fost descoperit în nivelul martorului distrus al 
S.V/2006, între 0.40 m - 1.00 m adâncime. Dimensiuni: L = 175 mm; LA între 20 mm - 25 mm; GR = 5 mm. Piesa 
seamănă cu alte obiecte (unele perforate la un capăt) din cetatea de la Brad-Negri (jud. Bacău)35 și putea ajuta la 
recoltarea manuală a cerealelor.

c) Străpungător din os (inv. 43.125), care pare să provină de la tibia unui mamifer de talie medie (ovicaprin/porc). 
Întreg, obiectul are suprafața lustruită, iar spre vârf este retezat și ascuțit (Pl. IV/9; Pl. VII/2). Putea fi întrebuințat la 
perforarea pieilor sau blănurilor animaliere. A fost găsit în inventarul gropii de provizii (Gr. 1) din caseta 1 (2005) 
a S. III, la 1.60 m adâncime. Dimensiuni: L = 145 mm; D = 20 mm. Străpungătoare, unele perforate, au fost găsite 
și în dava geto-dacică de la Brad-Negri (jud. Bacău)36, dar și în așezările de la Poieneşti (jud. Vaslui)37 și Tămășeni 
(jud. Neamț)38.

d) Patină din metapod/metacarp de cal (Equus caballus) cu suprafața anterioară și posterioară intens lustruită (Pl. 
IV/11; Pl. VIII/7). Piesă descoperită în stratul S. III/2004, c.5, la 0.60 m adâncime. Dimensiuni: L = 260 mm; LA 
= 40 mm; GR = 30 mm. Patine asemănătoare au fost găsite la Brad-Negri (jud. Bacău)39.

e) Plăsea (posibil din metapod de bovideu) din care a rămas un mic fragment, intens lustruit. Pe suprafața 
exterioară se observă incizată o linie, care probabil făcea parte din decorul piesei (Pl. IV/3; Pl. VII/4). Obiectul a 
fost găsit în groapa de deservire a cuptorului din Cas. C/2015, între 0.60 m - 1.00 m adâncime. Dimensiuni: L = 
23 mm; LA = 17 mm; GR = 2 mm. Decorul pare să aducă cu cel întâlnit pe plăseaua din Loc. 15 de la Văleni (jud. 
Neamț)40 și pe mânerele găsite la Histria (jud. Constanța), punctul Acropolă Centru-Sud41.

f) Plăsea din os, păstrată fragmentar și intens lustruită. Unul dintre capete are marginea teșită. Pe suprafață se 
observă un decor format din linii scurte, ce pot fi „V-uri” sau linii vălurite, realizate prin incizie (Pl. IV/1; Pl. 
VII/6). Motivele sunt dispuse pe grupuri verticale, delimitate prin fațetări ușoare ale corpului plăselei. Obiectul a 
fost găsit în inventarul Loc. 1 din S. XI/2018, c.7, între 0.60 m - 0.80 m adâncime. Dimensiuni: L = 27 mm; LA = 
7 mm; GR = 2 mm. 

g) Plăsea din corn de cerb (Cervus elaphus), de la care a rămas un fragment redus ca dimensiuni, pe care se 
păstrează un mic decor format din două cercuri concentrice incizate (Pl. IV/2). A fost găsită în interiorul Loc. 3 
din S. XIII/2019, c.1-c.2, între 0.40 m - 0.60 m adâncime. Dimensiuni: L = 25 mm; LA = între 4 mm - 8 mm; GR 
= 3 mm. În privința decorului, acesta este des regăsit pe plăselele de la  Brad-Negri (jud. Bacău)42, Văleni (jud. 
Neamț)43, pe placa găsită la Histria (jud. Constanța), punctul Acropolă Centru-Sud44 și pe plăselele de la Isaccea-
Noviodunum (jud. Tulcea)45.  

h) Mărgică din os (inv. 44.586) de formă alungită și cu suprafața fațetată. Fiind confecționată din diafiza unui os 
lung (posibil de pasăre), canalul medular natural a ținut loc de perforație (Pl. IV/5; Pl. VII/5). Piesa are o culoare 
maronie și este din stratul Cas. E/2017, c.10, de la 0.60 m adâncime. Dimensiuni: L = 22 mm; D = 3 mm; GR = 1 
mm. Mărgele oarecum asemănătoare ca formă au fost găsite la Suceveni (jud. Galați), în punctul Stoborăni46.

i) Mărgică confecționată dintr-un cap femoral (probabil de la un mamifer de talie medie), sferică, de culoare 
albicioasă. Piesa are o mică perforație centrală (Pl. IV/6) și a fost descoperită în inventarul Loc. 3 din S. XIII/2019, 
c.2, între 0.40 m - 0.60 m adâncime. Dimensiuni: H = 7 mm; D = 7 mm.      

II.2. Piese în curs de prelucrare (stadiu intermediar) 

34  Ursachi 1995, 136, 407, Pl. 20/3, 7, 11-13; Hânceanu 2010 a, 88, Pl. I/2, 5.
35  Ursachi 1985, 161, Fig. 4/5-9; Ursachi 1995, 136, 407, Pl. 19/4, 5, 7, 8; Hânceanu 2010 a, 88, Pl. I/7-10.
36  Ursachi 1995, 136, 407, Pl. 20/8; 412, Pl. 29/10; Hânceanu 2010 a, 88, Pl. I/1, 3.
37  Vulpe 1953, 294, Fig. 84/1-3.  
38  Ursachi 2001, 251, Pl. XVII/14.
39  Ursachi 1995, 136, 408, Pl. 21/1-7; 22/1-6; Hânceanu 2010 a, 92, Pl. V/1-3.
40  Ursachi 1970, 267, Fig. 3/3, 268; Hânceanu 2010 a, 91, Pl. IV/1, 4.
41  Beldiman, Bottez, Țârlea, Beldiman 2018, 180, Fig. 4; 181, Fig. 6.
42  Ursachi 1995, 128, 398, Pl. I/3, 7, 8; Hânceanu 2010 a, 9, Pl. IV/2, 3.
43  Hânceanu 2010 a, 91, Pl. IV/6.
44  Beldiman, Bottez, Țârlea, Beldiman 2018, 183, 184, Fig. 16.
45  Beldiman, Stănică, Sztancs 2014, 260, Fig. 7/NOV 2013_11.
46  Beldiman, Sztancs, Ilie 2014, 79, 80, Fig. 43, 45.
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a) Mâner fragmentar din corn de cerb (Cervus elaphus). Piesa are una dintre margini ușor rotunjită, teșită, de 
culoare gălbui-maronie și cu urme de ardere la exterior (Pl. IV/4; Pl. VII/7). Obiectul a fost găsit în stratul S. 
XI/2018, c.1, între 0.40 m - 0.60 m adâncime. Dimensiuni: L = 25 mm; D = 20 mm; GR = 4 mm. Mânerul are 
asemănări cu alte două exemplare de la Histria (jud. Constanța), punctul Acropolă Centru-Sud47. 

II.3. Rebuturi (deșeuri)

a) Rebut dintr-un os femural de bovideu (inv. 43.128), rupt la capete și cu urme de tăieturi (Pl. IV/13; Pl. VIII/5), 
datorate încercărilor de retezare ale epifizelor. A fost descoperit într-o groapă de provizii (Gr. 1) din caseta 1 (2005) 
a S. III, la 0.80 m adâncime. Dimensiuni: L = 145 mm; D = 35 mm; GR = 5 mm.   

b) Rebut din proces cornular de bovideu (Bos taurus), de dimensiune medie, retezat la vârf (Pl. IV/12a; Pl. VIII/6), 
iar la capătul opus are o tăietură orizontală (Pl. IV/12b), rămasă probabil de la intenția retezării bazei. A fost găsit 
în inventarul Gr. 1 a Loc. 1 din S. V/2006, între 0.60 m - 1.00 m adâncime. Dimensiuni: L = 135 mm; LA între 45 
mm - 60 mm; D = 40 mm; GR = 5 mm.   

c) Rebut din corn de căprior (Capreoleus capreolus) cu urme de tăieturi pe ambele părți ale corpului (Pl. IV/14a-b; 
Pl. VIII/1), probabil semne rămase de la încercările de retezare ale corpului. A fost descoperit în interiorul Gr. 2 din 
Cas. B/2007, între 0.60 m - 1.60 m adâncime. Dimensiuni: L = 120 mm; LA = 15 mm; D = 25 mm.  

d) Rebuturi (două) din coarne de căprior (Capreoleus capreolus), retezate la bază. Ambele găsite între 0.60 m - 
0.80 m adâncime în inventarul Gr. 2 din Cas. B/2007, care a avut inițial destinație de păstrare a proviziilor, iar 
ulterior a fost transformată cu rol menajer. Dimensiuni: H = 40 mm; D între 20 mm - 35 mm (obiectul cu vârful 
rupt; Pl. III/9; Pl. VIII/3) și H = 47 mm; D între 15 mm - 30 mm (obiectul întreg; Pl. III/8; Pl. VIII/4). 

e) Rebut din os, de formă tubulară, de culoare cenușie. La un capăt are urme de tăieturi (Pl. IV/7; Pl. VII/8), cel 
mai probabil cauzate de încercările repetate de retezare ale fragmentului, în vederea prelucrării piesei. Obiectul a 
fost găsit în groapa de deservire a cuptorului din Cas. C/2015, între 0.60 m - 1.00 m adâncime. Dimensiuni: L = 
50 mm; D = 6 mm; GR = 1 mm.

f) Rebut din corn de cerb (Cervus elaphus). Baza nu este retezată (Pl. III/6), iar celălalt capăt este rupt. Obiect 
descoperit în inventarul Loc. 1 din S. XI/2018, c.6, la 0.60 m adâncime. Dimensiuni: L = 82 mm; D = 15 mm.  

g) Rebut din corn de cerb (Cervus elaphus). Obiectul a fost secționat longitudinal, ușor oblic (Pl. III/7b), iar la un 
capăt se observă o delimitare a corpului printr-o tăietură (Pl. III/7a; Pl. VIII/2). Piesa este din Gr. 1 a Cas. E/2016, 
c.9, aflată între 0.80 m - 1.40 m adâncime. Dimensiuni: L = 110 mm; LA = 25 mm; GR = 3 mm. 

III. Așezarea populației romanice 

Similar nivelurilor anterioare și acesta dispune de un număr de piese care ilustrează anumite ocupații ale membrilor 
comunității.  

III.1. Piese finite 

a) Mâner din os, fragmentar și semicircular, spart pe jumătate din suprafață. Pe cealaltă păstrează patru linii 
incizate, dispuse orizontal, pe suprafața exterioară (Pl. V/1a). Deși liniile sunt întrerupte de spărtura amintită se 
observă o trasare simetrică, care împarte suprafața în două registre: unul cu două compartimente dispuse din 6 mm 
în 6 mm și altul cu dispuneri din 5 mm în 5 mm (Pl. V/1b). A fost descoperit în interiorul Loc. 1 din S. X/2017, c.6, 
la 0.60 m adâncime, în apropierea vetrei. Dimensiuni: L = 23 mm; D = 15 mm; GR = 2 mm. Seamănă, la formă și 
decor, cu mânerul de la Histria (jud. Constanța), punctul Acropolă Centru-Sud48.  

b) Străpungător (inv. 44.677) din corn de cerb (Cervus elaphus) intens lustruit și lucios. Obiectul are vârful ascuțit, 
iar capătul este terminat drept (Pl. V/5; Pl. IX/4). A fost găsit în inventarul Loc. 2 din S. IX/2017, c.6, între 0.80 m 
- 1.00 m adâncime. Dimensiuni: L = 126 mm; D = 9 mm. Putea fi întrebuințat la perforarea pieilor și blănurilor de 
animale sau la decorarea vaselor ceramice, asemenea pieselor găsite la Brad-Negri (jud. Bacău)49, Butnărești (jud. 
Neamț), în atelierul de olărie50 și Negrilești (jud. Galați), în punctul Curtea Școlii51. Obiecte similare descoperite 
în așezarea premedievală de la Davideni (jud. Neamț)52.    

47  Beldiman, Bottez, Țârlea, Beldiman 2018, 182, Fig. 9; 183, Fig. 12.
48  Beldiman, Bottez, Țârlea, Beldiman 2018, 179, 180, Fig. 3.
49  Ursachi 1995, 410, Pl. 25/8; Hânceanu 2010 a, 93, Pl. VI/1.
50  Ursachi 1968, 149, Fig. 27/15; Bichir 1973, 53, Fig. 8; 251, Pl. XXXV/12; Hânceanu 2010 a, 93, Pl. VI/2.
51  Beldiman, Ilie, Sztancs 2013, 98, Fig. 2.
52  Mitrea 2001, 325, Fig. 65/6; 337, Fig. 76/6.
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c) Ac din os (inv. 44.673) intens lustruit și lucios. Este rupt pe jumătate și cu vârful ascuțit (Pl. V/4; Pl. IX/3). A fost 
găsit în interiorul Loc. 1 din S. IX/2017, c.3, între 0.40 m - 0.60 m adâncime. Dimensiuni: L = 53 mm; D = 3 mm. 
Obiecte similare întâlnite în așezările premedievale de la Izvoare-Bahna53, Davideni54 (jud. Neamț) și Suceava, 
punctul Șipot55. Piese mai vechi, dar asemănătoare, s-au găsit în situl de la Alba Iulia (jud. Alba), punctul Lumea 
Nouă56 și Histria (jud. Constanța), punctul Acropolă Centru-Sud57, iar mai târzii de la Isaccea-Noviodunum (jud. 
Tulcea)58.

d) Mărgică (inv. 44.672) din corn (posibil de cerb) de culoare gălbui-cenușie. Întreagă, piesa este tubulară și 
are aspect grosier, fiind perforată longitudinal (Pl. V/2; Pl. IX/2). Finisat pe interiorul perforației, obiectul are 
denivelări, asperități la exterior. Piesă găsită la vatra din Loc. 1 a S. X/2017, la 0.80 m adâncime. Dimensiuni: L 
= 17 mm; D = 5 mm; GR = 2 mm. O mărgică apropiată ca formă a fost descoperită la Suceveni (jud. Galați), în 
punctul Stoborăni59.

III.2. Piese în curs de prelucrare (stadiu intermediar) 

a) Fluier (?) fragmentar (inv. 44.589) din corn de cerb (Cervus elaphus). Din piesă a rămas o parte semicirculară 
care are două perforații transversale la partea superioară (Pl. V/3b), unde se află și o șănțuire care permitea să fie 
legat/agățat (Pl. V/3a; Pl. IX/1). Capătul de fluier a fost găsit în preajma vetrei cuptorului 3 din Cas. E/2016, c.6, la 
0.60 m adâncime. Dimensiuni: L = 33 mm; D = 10 mm; GR = 2 mm. Descoperirea piesei în preajma unui cuptor 
casnic este unul din argumentele care poate sugera utilitatea propusă. 

b) Plantator (?) din corn de cerb (Cervus elaphus). De dimensiune medie, obiectul este ușor ascuțit, cu urme de 
cioplire la vârf (Pl. V/8a; Pl. IX/6) și de prelucrare pe corp (Pl. V/8b). Probabil, după formă și dimensiune, urma 
să fie un plantator. De altfel, obiecte similare au fost găsite deja în locuințe ale populației romanice de la Roșiori. 
Provine din inventarul Loc. 1 din S. X/2017, c.7, de la 0.60 m adâncime, de lângă vatră. Dimensiuni: L = 65 mm; 
LA = 22 mm; GR = 10 mm. 

III.3. Rebuturi (deșeuri) 

 a) Rebut din metacarpian proximal de bovideu (Bos taurus) (inv. 43.127), rupt la un capăt și cu urme de tăieturi (pe 
suprafața anterioară și posterioară) (Pl. V/9a-b; Pl. IX/8), cauzate de intențiile repetate de retezare ale fragmentului. 
A fost descoperit în inventarul Loc. 1 din caseta 1 a S. IV/2005, c.1, la 0.40 m adâncime. Dimensiuni: L = 105 mm; 
D = 35 mm; GR = 5 mm.   

b) Rebut din corn de cerb (Cervus elaphus). De dimensiune redusă, piesa are la un capăt o șănțuire (Pl. V/6a; Pl. 
IX/7), similară celei întâlnită la fluier, care se prelungește și pe jumătatea interioară (Pl. V/6b). Celălalt capăt este 
rupt. Obiectul a fost găsit în inventarul Loc. 1 din S. X/2017, c.7, la 0.60 m adâncime, lângă vatră. Dimensiuni: L 
= 35 mm; LA = 15 mm; GR = 3 mm.

c) Rebut din corn de cerb (Cervus elaphus). De dimensiune medie, piesa aduce cu aspectul unei plăsele aflată în 
stadiu incipient. Deși ca formă seamănă, obiectul nu are decât mici incizii la ambele capete (Pl. V/7; Pl. IX/5). 
Fragment descoperit în interiorul Loc. 1 din S. X/2017, c.7, la 0.60 m adâncime, lângă vatră. Dimensiuni: L = 45 
mm; LA = 20 mm; GR = 7 mm.  

Majoritatea rebuturilor (deșeurilor) antice și premedievale de la Roșiori își găsesc analogii în cetatea cu niveluri 
antice și medievale timpurii de la Isaccea-Noviodunum (jud. Tulcea)60.

Idei finale

În funcție de materia primă, se observă că atât obiectele finalizate, cât și cele aflate în curs de prelucrare sunt 
confecționate atât din oase și procese cornulare de animale domestice (specii bovine, ovicaprine), cât și din oase, 

53  Mitrea 1998, 170, Fig. 54/1.
54  Mitrea 2001, 336, Fig. 75/4, 6, 8; 337, Fig. 76/1.
55  Teodor 2013, 119, Fig. 27/8-11; 120, Fig. 28/10-13.
56  Beldiman, Gligor, Sztancs 2007, 27, 28, Fig. 2, 3.
57  Beldiman, Bottez, Beldiman 2019, 110, Fig. 1. 
58  Beldiman, Stănică, Sztancs 2014, 257, Fig. 4/NOV 2013_6.
59  Beldiman, Sztancs, Ilie 2014, 79, Fig. 44.
60  Beldiman, Stănică, Sztancs 2014, 254-256, Fig. 1/NOV 2012_2; 2/NOV 2013_2; 3/NOV 2013_4; 260, Fig. 7/ NOV 2013_12; 

265-268, Fig. 12/NOV 2013_20, 21; Fig. 13/ NOV 2013_22, 23; Fig. 14/NOV 2013_24; Fig. 15/ NOV 2013_26, 27.
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dinți, colți și coarne de animale sălbatice, majoritatea din speciile cervide și suide (cerbi, căpriori, porci mistreți61). 

Pe lângă plăsele și mânere de unelte, comunitățile din nivelurile de locuire menționate și-au făcut și alte obiecte, 
variate ca formă și utilitate, precum amulete din dinte de câine și colți de mistreț (la geto-daci)62, străpungătoare, 
plantatoare, seceri, mărgele (pentru dacii liberi) și un fluier, mărgele, ace, străpungătoare (la populația romanică). 
Până la tematica propusă, o parte dintre acestea erau valorificate63, însă cele mai multe erau inedite. Câteva oase, 
procese cornulare și coarne sunt rebuturi (deșeuri)64, fragmente de regulă retezate la bază, iar alteori doar la vârf, 
unele simple, altele cu semne incipiente de lucru. În cazul materiei prime, la geto-daci proporția este egală, la 
dacii liberi, deși diferența este redusă, mai multe sunt oasele și procesele cornulare de animale domestice, însă 
la populația romanică preferința a fost pentru coarnele de animale sălbatice (unele, intacte, găsite în locuințe)65. 
Pentru animalele domestice s-au preferat oasele și procesele cornulare de la animale de talie medie (capră, oaie, 
porc, câine) și mare (vită, bou, cal), la fel și pentru animalele sălbatice, au fost preferate cele de talie medie 
(căprior) și mare (cerb). 

Atât pentru piesele finite, cât și pentru cele aflate în procesul de confecționare, proporția materiei prime este 
aproximativ egală, fiind folosite deopotrivă oase, procese cornulare de la animale domestice, cât și oase, coarne 
de la animale sălbatice, strânse din pădurile aflate în preajmă, dar și provenite din vânat. Pentru fiecare nivel de 
locuire, majoritatea artefactelor sunt din complexe (locuințe, gropi, vetre), mai puțin din strat, idee care sugerează 
prelucrarea și păstrarea obiectelor în interiorul adăposturilor și mai puțin la exterior. În afara locuințelor, în 
nivel, s-au găsit mai mult rebuturi sau obiecte rupte (plantator, cuțit-seceră), care puteau fi aruncate. Meșteșugul 
confecționării obiectelor din os și corn avea o importanță aparte pentru fiecare locuire, chiar dacă numărul pieselor 
este diferențiat; acest aspect derivă din numărul mai mare de locuințe al așezării dacilor liberi, comparativ cu 
celelalte niveluri de la Roșiori. Membrii comunităților erau preocupați să își completeze necesarul de piese pentru 
ocupațiile cotidiene și cu obiecte din os și corn, care să le înlesnească munca câmpului (cu plantatoare, seceri), 
prelucrarea pieilor și blănurilor animaliere (cu străpungătoare, ace), decorarea ceramicii (cu unelte ascuțite) 
și activitățile casnice (cu plăsele și mânere pentru unelte). Nu au neglijat nici aspectele privind modul de a se 
înfrumuseța, confecționând piese de port (mărgele, amulete, pandantive) și de petrecere a timpului, relaxare 
(fluiere, piese de joc). Cele mai multe artefacte sunt piese din categoria uneltelor.  

Tabel 1 - Statistică cu piese dispuse pe așezări și la general

Așezări Piese finite Piese în curs Rebuturi Cantitate
geto-daci 3 2 3 8
daci liberi 9 1 8 18
populație romanică 4 2 3 9
Total 16 5 14 35

Tabel 2 - Statistica materiei prime pe așezări și la general

Așezări Animale domestice Animale sălbatice Cantitate
geto-daci 4 4 8
daci liberi 10 8 18
populație romanică 3 6 9
Total 17 18 35

Potrivit concentrării acestora, se observă că pentru așezarea dacilor liberi (cea mai populată), meșteșugul era 
practicat atât în zona centrală, cât și în perimetrele de nord, sud și vest66 (Pl. I, cercul roșu), situație datorată 
întinderii locuințelor, comparativ cu celelalte două locuiri, unde s-au remarcat preocupări pentru confecționarea 

61  Colți de mistreți au fost găsiți în așezarea dacilor liberi de la Roșiori (vezi Hânceanu 2010 b, 368, 371, 375, Pl. VIII/4-9).
62  Recent, s-a găsit un exemplar perforat spre rădăcină; obiect dat la analiză și neinclus în articol.
63  Hânceanu 2007, 451, 453, 454, Pl. XIX/1-4; Hânceanu 2010 b, 381-384, Pl. XIII, XIV; Hânceanu 2012, 88, Pl. XXVI/1, 

2a-d; 93, Pl. XXXI/1; 106, Pl. XLIV/7-11; Hânceanu 2017 a, 99 110, Pl. X/2; 113; Pl. XIII/1, 2; Hânceanu 2018, 367, 378, 
Pl. IX; 383, Pl. XIV/1, 2.

64  În afara acestor rebuturi s-au găsit și oase cu urme de tăieturi de la tranșare, rămase în urma eliminării cărnii, care nu fac 
subiectul acestui articol. 

65  Pentru statistica materiei prime și a tuturor obiectelor descrise de consultat cele două tabele.
66 Perimetrul de est al terasei este prăbușit.
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pieselor doar în arealul nordic al sitului (Pl. I, cercurile galben și albastru). În unele complexe (precum Gr. 2 din 
Cas. B/2007, Loc.1 din S. X/2017 și Loc. 2 din S. XIII/2019), pe lângă obiectele finite sau în curs de prelucrare 
s-a găsit și destulă materie primă (coarne de cerbi neprelucrate sau retezate) care denotă o acumulare de materii în 
vederea realizării de piese.   

Meșteșugul prelucrării oaselor, proceselor cornulare și coarnelor animaliere, cunoscut din Preistorie, a continuat 
de-a lungul Antichității, fiind păstrat, în anumite limite, și în perioada Evului Mediu67. Pentru Moldova medievală 
s-au găsit trei ateliere, care printre altele prelucrau coarne de cerb, unul la Iaşi (punctul Curtea Domnească68), 
din secolul al XIII-lea şi alte două, din secolele XV-XVI, la Suceava (punctul Şipot69) şi în zona străzii Veronica 
Micle70. Recent, aceeași activitate a fost constatată și în alte două ateliere, cu profiluri diferite, din târgul Romanului 
(punctul La Bibliotecă)71. Acest meşteşug presupunea răbdare şi migală, materia primă parcurgând câteva etape 
până la obţinerea rezultatului finit. Duritatea deosebită a cornului de cerb cerea o mare pricepere şi instrumente 
de lucru perfecţionate. Mai uşor de prelucrat erau coarnele sau coastele de bovine. Colţii de mistreţ erau doar 
perforați. Revenind la coarnele de cerb, tratarea lor implica înmuierea prin fierbere în apă sau afumarea în leşie 
fierbinte, iar apoi erau tăiate în bucăţi, mici sau mari, în funcţie de scopul dorit. Uneltele folosite la prelucrare erau 
cuţitul şi fierăstrăul, pentru cioplire şi tăiere, iar sfredelul şi sula înroşită în foc pentru perforare. De asemenea, era 
practicată strunjirea (cu ajutorul strungurilor simple „cu arcuş” sau cu roată şi frânghie), iar la perforare se utilizau, 
uneori, şi cuie înroşite72.

Similar epocii medievale și în perioada antică metoda de prelucrare implica multă atenție și meticulozitate, 
adaptându-se atât la materia fragilă, cât și la cea dură (cazul dinților de câini, lupi, urși, ciute și a colților de porci 
mistreți). De la caz la caz, în funcție de piesele lucrate, gradul de meticulozitate varia, mai ales că majoritatea 
oaselor și coarnelor erau fierte și apoi retezate, perforate, asamblate. Criteriile au fost aplicate și pieselor precedent 
descrise. În general, utilitatea obiectului impunea și modul de confecționare, simplu sau complex. Atât piesele 
finite, cât și cele aflate în lucru surprind prin modul de tăiere, drept și fără imperfecțiuni, perforări exacte, aspecte 
care indică utilizarea unor unelte (precum fierăstraie, cuțite, dăltițe, gravoare, sfredele, sule din fier), dar mai 
ales prin lustruirea intensă care conferea luciu și eleganță artefactelor. În situația uneltelor cotidiene se observă o 
simplitate, prin modul de prelucrare grosier și lipsa ornamentelor, însă pentru piesele de port și cele considerate „de 
lux” (cum ar fi plăselele și mânerele pentru arme) remarcăm o atenție sporită a meșterilor în modalitatea de lucru, 
prin finisări suplimentare, varietatea motivelor decorative și a dispunerilor simetrice, uneori pe registre orizontale, 
verticale sau oblice, care îmbinate reflectau măiestria artistică a meșterilor.  

67 Diaconu, Baranschi 1973, 351-359; Neamţu, Cheptea 1985, 269-280; Rusu, Mărginean 2005, 127.
68 Andronic, Neamţu, Dinu 1967, 196, Fig. 14; Andronic, Neamţu, Dinu 1970, 346, Fig. 6.  
69 Matei 1970, 87, 88 și nota 13. 
70 Batariuc, Andronic 1990-1992, 49.
71 Hânceanu 2015, 413-428; Hânceanu 2017 b, 68, 69, 95-97, 217, Fig. 11/1; 224, Fig. 18/1; 229, Fig. 23; 257, Fig. XI; 258, 

Fig. XII; 295, Fig. 64; 321, Pl. XXXVII. 
72 Barnea 1955, 110; Ştefan et al. 1959, 571, Fig. 6; Lungu 1981, 514, 515.    
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Pl. I. Dispunerea zonelor cu artefacte din materii dure animale (galben-așezarea geto-dacică; roșu-așezarea dacilor 
liberi și albastru-așezarea populației romanice) (desenator D. Spătariu). 
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Pl. II. Piese finite din așezarea geto-dacică: 1a-b, amuletă din dinte de animal (câine); 2a-c, mâner din corn de 
cerb; 3a-c, aplică ornamentală din corn de cerb pentru tolba de săgeți. 
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Pl. III. Obiecte în curs de prelucrare (1, 2a-b) și rebuturi din așezarea geto-dacică (3-5a-b) și a dacilor liberi (6, 
7a-b, 8, 9): 1a-b, plăsea din corn de cerb; 2a-b, mâner din corn de cerb;3-5a-b, 7a-b, 6, 8, 9, rebuturi din oase, 

procese cornulare și coarne de animale domestice și sălbatice.    
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Pl. IV. Piese finite (1-3, 5, 6, 8a-e, 9-11), în curs de prelucrare (4) și rebuturi (7, 12a-b, 13,     14a-b) din așezarea 
dacilor liberi: 1-3, plăsele fragmentare din os sau corn de cerb cu decoruri;   4, mâner din corn de cerb; 5, 6, 

mărgele din os; 8a-e, plantator fragmentar din corn de cerb cu perforație; 9, străpungător din os; 10, cuțit-seceră 
din os; 11, patină din os; 7, 12a-b, 13, 14a-b, rebuturi din oase, procese cornulare și coarne de animale domestice 

și sălbatice. 
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Pl. V. Piese finite (1a-b, 2, 4, 5), în curs de prelucrare (3, 8a-b) și rebuturi (6a-b, 7, 9a-b) din așezarea populației 
romanice: 1a-b, mâner fragmentar din os (dispuneri diferite); 2, mărgică din corn de cerb ; 3a-b, fluier (?) 

fragmentar din corn de cerb; 4, ac fragmentar din os; 5, străpungător din corn de cerb; 8a-b, plantator (?) din corn 
de cerb; 6a-b, 7, 9a-b, rebuturi din oase și coarne de animale domestice și sălbatice.      
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Pl. VI. Artefacte din dinte, oase și coarne de animale domestice și sălbatice din așezarea geto-dacică: 1, amuletă; 2, mâner; 3, 
plăsea; 4, rebut; 5, aplică pentru tolba de săgeți (depozit, colecția antică a Muzeului de Istorie Roman, desenator D. Spătariu). 
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Pl. VII. Artefacte din oase și coarne de animale domestice și sălbatice din așezarea dacilor liberi: 1a-d, plantator 
fragmentar; 2, străpungător; 3, cuțit-seceră; 4, 6, plăsele; 5, mărgică; 7, mâner; 8, rebut  (depozit, colecția antică a 

Muzeului de Istorie Roman, desenator D. Spătariu).
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Pl. VIII. Obiecte din oase, proces cornular și coarne de animale domestice și sălbaticedin așezarea dacilor liberi: 1-6, 
rebuturi; 7, patină (depozit, colecția antică a Muzeului de Istorie Roman, desenator D. Spătariu). 
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Pl. IX. Obiecte din oase și coarne de animale domestice și sălbatice din așezarea dacilor liberi: 1, fluier (?); 2, mărgică; 3, 
ac; 4, străpungător; 6, plantator (?); 5, 7, 8, rebuturi (depozit, colecția premedievală a Muzeului de Istorie Roman, desenator 

D. Spătariu).


