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Abstract: This paper takes into consideration both the osteological materials in the flat and 

tumular necropolises uncovered at Celic Dere. Despite the importance of this site and the valuable 

inventory discovered, the skeletons were found in a very precarious state. Therefore field measurements 

and observations were of great importance when processing the materials. No skull or post-cranial 

skeleton could be fully reconstructed as to provide complete information. However, significant traits were 

found on some individuals, thus enabling us to ascribe them to certain anthropological types: 

mediteranoid, dinaroid and protoeuropoid. 

Rezumat: Lucrarea se referǎ la materialul osteologic descoperit atât în necropola planǎ, cât si în 

cea tumularǎ, ambele descoperite la Celic Dere. În ciuda importanţei acestui sit şi a valorii inventarului 

descoperit, cele mai multe dintre schelete se aflau în stare de conservare necorespunzătoare. De aceea, 

mǎsurǎtorile şi observaţiile efectuate în teren au jucat un rol important în prelucrarea materialului. 

Niciun craniu sau schelet post-cranian nu au putut fi reconstituite în întregime, pentru a obţine o 

informaţie completǎ. Totuşi, pe unii indivizi, s-au putut identifica o serie de elemente semnificative, care  

au permis atribuirea lor unui anumit tip antropologic. Tipurile mediteranoid, dinaroid si, de asemenea, 

protoeuropoid, au fost identificate în necropolele mai sus amintite. 
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Cercetările arheologice efectuate de-a lungul văii Celic Dere au avut drept rezultat o 

serie de descoperiri din mai multe perioade istorice. Una dintre acestea este o aşezare getică, cu 

două faze de locuire, în apropierea căreia, la circa 300 de m, s-a descoperit şi o necropolă 

birituală, adiacentă; situaţie rar întâlnită şi deosebit de importantă pentru interpretarea 

aspectelor materiale, dar şi a celor spirituale ale populaţiilor din trecut. 

Necropola de la Celic Dere se caracterizează printr-o diversitate de ritualuri funerare, în 

cadrul căreia a fost observată, în primul rând, o departajare teritorială a mormintelor plane de 

cele tumulare. Groapa mormintelor plane şi marginea mantalei celor tumulare erau delimitate 

prin ringuri de piatră, formate din bolovani de dimensiuni mari sau foarte mari. Pietrele care  se 

aflau pe marginea mantalei tumulilor mari, cu diametrul de peste 10 m, aveau dimensiuni mult 

mai reduse decât cele care alcătuiau ringul. Unele movile au mantaua alcătuită preponderent 

din piatră. În necropola tumulară erau folosite şi plăci de calcar, care acopereau groapa, iar 

deasupra lor se ridica tumulul. Au fost identificate morminte care nu au ring sau manta de 

piatră, dar ele nu par sa aibă un caracter aparte.  

Înmormântările de înhumaţie, care predomină, au defuncţii depuşi, de obicei, în poziţie 

întinsă pe spate, cu braţele de-a lungul corpului sau pe abdomen. Alături de acestea apar şi 

indivizi chirciţi moderat sau accentuat. În acelaşi timp, în necropola amintită există şi 

morminte de incineraţie ce prezintă ritualuri funerare diferite, cum ar fi: depunerea resturilor 

incinerate în urne, ciste de piatră sau direct pe fundul gropii. 
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De asemenea, s-au descoperit şi înmormântări mixte, cu un schelet înhumat, asociat cu 

unul de incineraţie, fiecare fiind depus în groapă cu obiectele sale; în cazul urnelor, inventarul 

era rareori depus în vas, împreună cu rămăşiţele umane.  

Necropola de la Celic Dere a fost datată în linii mari în intervalul sec. VII-IV a.Chr. 

Interpretarea diversităţii ritualurilor funerare a condus la concluzia că mormintele de 

incineraţie aparţin comunităţii getice iar cele de înhumaţie unor populaţii alogene, unele dintre 

acestea fiind, în mod cert scitice sau pre-scitice
1
.  

Săpăturile arheologice efectuate în anii 1993 şi 1994, la care am participat direct, s-au 

desfăşurat atât în necropola tumulară, cât şi în cea plană. În cele ce urmează, ne vom referi la 

scheletele descoperite în campaniile amintite. Din păcate, materialul osteologic s-a aflat, în 

general, într-o stare precară de conservare, unul dintre factorii care au contribuit la deteriorarea 

sa fiind pădurea din timpuri mai recente. Rădăcinile copacilor au străpuns şi deteriorat 

materialul osteologic. De asemenea, umiditatea solului specific pădurii, ca şi compoziţia sa 

chimică, bogată în acizi humici, au reprezentat alţi factori tafonomici cu rol important în 

procesul de degradare amintit.  

În momentul descoperirii lor, unele schelete erau deja distruse în mare parte, astfel încât 

o serie de oase aveau doar conturul precizat. În acest context nu am avut decât posibilitatea 

ridicării decât a unor porţiuni foarte mici, irelevante. Chiar şi la cele mai bine conservate 

schelete, oasele erau cel mai adesea fragmentare, rar apărând posibilitatea de recuperare a unui 

os întreg. De aceea, s-au studiat cât mai multe detalii in situ, urmărindu-se ca studiul indivizilor 

să fie aprofundat după ridicarea oaselor din teren.  

Analizând cauzele care au dus la  conservarea  inegală a scheletelor din necropola de la 

Celic Dere, R. Rawlett a stabilit faptul că, în unele cazuri, era vorba despre o expunere a celor 

decedaţi pentru o vreme, prin lăsarea gropii neacoperite. Aceasta era astupată după un anumit 

interval de timp; acest fapt a avut drept rezultat deteriorarea mai accentuată a unor pǎrţi din 

scheletele descoperite în mormântul nr. 1 din tumulul XIV şi nr. 1 din tumulul XI-XIII
2
. 

Studiul antropometric şi al conformaţiei pentru fiecare schelet a fost efectuat dupǎ 

tehnicile clasice  ale lui R. Martin, perfecţionate de K. Saller
3
. Pentru evaluarea dimensiunilor 

s-au utilizat scările dimorfice ale lui V. P. Alexeev şi G. F. Debeţ
4
, iar pentru evaluarea 

indicilor, scările unitare clasice, care se folosesc pe plan internaţional de mai multe decenii.  

În vederea stabilirii vârstei indivizilor de la 0-20 ani, s-au folosit criteriile de erupţie a 

dinţilor de lapte, a celor definitivi, precum şi a stadiilor de dezvoltare a mugurilor dentari
5
, ca 

şi gradele de fuziune a epifizelor oaselor lungi cu diafizele respective. De asemenea, s-a 

acordat atenţia cuvenită tabelelor concepute de Stloukal şi Hanakova, privind corelaţia 

existentă între dimensiunile diafizelor oaselor lungi şi vârsta indivizilor de până la 14 ani
6
.  

Pentru dentiţia definitivă, gradul de abrazine dentară s-a stabilit pe baza schemei lui Périer
7
, iar 

pentru determinarea vârstei s-au folosit schemele dentare ale lui Brothwell, Lovejoy şi Zubov
8
, 

                                                           
1    Simion 2003, 174-186; Simion 2003a, 237-246; Simion 2003b, 247-258. 
2    Rowlett 2000, 140-141. 
3  Martin, Saller 1957-1966, 429-597.  
4  Alexeev, Debetz 1964.  
5  Ubelaker 1978, 46-47; Schumacher, Schmidt 1976, 102, 128. 
6  Ferembach, Schwidetzky, Stloukal 1980, 9, 532; Maleev, Segheda 1988, 58. 
7  Chira 1981, 160-161.  
8  Pentru schema dentară a lui Lovejoy vezi Piontek 1996, 172; pentru Zubov vezi Kislyi, Kapricyn 

1994, 49, iar pentru Brothwell (Brothwell 1981, 72). 
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aceasta din urmă având, în opinia noastră, o importanţă deosebită pentru efectuarea unor 

corelaţii pertinente cu lumea răsăriteană, dat fiind că există diferenţe regionale privind dentiţia, 

mai ales pe spaţii largi. Deci, o comparaţie realizată pe baza schemei dentare a lui Brothwell nu 

are aceeaşi relevanţă în zona noastră, faţă de spaţiul american, datorită climatului şi 

alimentaţiei diferite care induc şi o abraziune deosebită. În ceea ce priveşte taliile indivizilor,  

s-au folosit cele trei metode de calcul, stabilite pentru cele două sexe de către Manouvrier, 

Trotter şi Gleser, Bach şi Breintinger
9
. Se folosesc cele trei variante coroborate de                           

O. Necrasov, aşa cum au intrat în uzanţa Şcolii antropologice de la Iaşi, deoarece datele 

obţinute prin metoda Manouvrier sunt necesare pentru  efectuarea unor comparaţii cu serii 

studiate în trecut (când statura indivizilor era determinată numai prin această metodă), iar 

celelalte două, mai actuale, dau rezultate mai bune şi permit efectuarea unor analogii cu serii 

studiate în prezent
10

. În  plus, prin asocierea lor se diminueazǎ unele abateri mai mari care apar 

la utilizarea lor individualǎ. 

 

I. Campania 1993 

 

A. Necropola plană 

Mormântul 1 – şanţul II – N – caroul 03-04 

Conţinea un singur individ, al cărui schelet se afla în stare avansată de distrugere. 

Craniul său era foarte deteriorat. Lângă acesta s-a găsit un canin inferior, cu gradul 1 de 

abraziune, după Périer. După poziţia individului, se pare că scheletul avea craniul căzut pe 

partea stângă. Resturile braţului drept se puteau încă distinge în sol, dar erau reprezentate doar 

de fragmente foarte mici. Trunchiul şi bazinul lipseau, fiind degradate complet. Din femure              

s-au găsit doar fragmente mici, friabile. Nu s-au putut efectua măsurători.  

În ceea ce priveşte caninul mai sus amintit, acesta a fost folosit pentru stabilirea mai 

precisă a vârstei individului. Astfel, pe baza schemei lui Zubov, individul a avut între                 

16-25 ani, iar după Lovejoy între 20-24, rezultând o vârstă probabilă de 20-24 ani. Metoda 

Brothwell nu s-a putut utiliza, datorită lipsei molarilor. Nu am dispus de elementele necesare în 

vederea stabilirii sexului sau tipologiei individului respectiv. 

 

Mormântul 2 – şanţ II – N – caroul 08 

Era un mormânt de incineraţie în urnă. Vasul conţinea resturile cremaţiei care constau 

mai ales din cenuşă şi câteva fragmente foarte mici de oase. Incineraţia s-a efectuat la un foc 

puternic, care a dus la fragmentarea foarte accentuată a resturilor celui decedat. Oasele erau de 

culoare alb-albǎstruie, cu sunet de porţelan. Din păcate, nici aici nu am găsit porţiuni osoase 

relevante pentru efectuarea analizei antropologice.  

 

Mormântul 3 – şanţ II – N – carou 06  

Conţinea un schelet foarte deteriorat, din care se vedeau contururile oaselor lungi de la 

membrele inferioare. Alǎturi de picioarele individului se afla un vas. Nu s-au putut efectua 

determinări antropologice.  

 

                                                           
9  Tabelele de calcul pentru cele trei metode sunt preluate din  Piontek 1996, 176-182. 
10  Necrasov 1982, 241-245. 
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Mormântul 5 – şanţul II – NA – caroul  011-012 

Conţinea un schelet în stare avansată de degradare. Craniul său era străpuns de o 

rădăcină. Individul era depus în decubit dorsal, cu orientare SE-NV şi faţa spre E. Sub cap, pe 

partea stângă, avea o bobiţă de ocru. După aspectul său, scheletul putea fi caracterizat ca fiind 

robust. Din craniu s-au găsit fragmente provenind din parietal, temporal, occipital. Aşa cum 

arăta in situ, calota craniană avea lungime mijlocie şi era înaltă. Mastoida avea gradul 5, cu 

relief conturat, protuberanţa occipitală externă 2. În schimb, grosimea oaselor craniene era redusă, 

contrastând cu relieful cranian bine dezvoltat. Mandibula avea aspect gracil. Din păcate, doar o 

parte a ramului orizontal stâng  a putut fi ridicată din teren, fără a avea dinţi păstraţi în alveole. 

Singura dimensiune care a putut fi măsurată in situ  la mandibulă a fost id-gn = 2,8 cm. S-a putut 

recupera doar un fragment de premolar 2, cu gradul de uzură 2-3 după Périer. Luând în 

considerare aspectul şi mărimea mastoidei, se poate spune că individul respectiv aparţinea sexului 

masculin. Dintele izolat ne ajută la estimarea vârstei sale care, după Zubov este de 25-35 ani, 

după Lovejoy 35-40 ani, iar după Brothwell nu a putut fi apreciată, din lipsa molarilor. Astfel, 

vârsta probabilă a bărbatului analizat este de 30-35 de ani.  

Nu avem suficiente elemente pentru stabilirea exactă a tipologiei. În orice caz, individul 

avea în mod cert unele influenţe mediteranoide, care sunt evidente mai ales la nivelul calotei 

craniene şi a mandibulei. În rest, relieful dezvoltat şi robusticitatea accentuată a scheletului 

indică fie prezenţa unor elemente protoeuropoide, fie a unora dinaroide. Unul dintre indiciile 

importante pentru detalierea acestor aspecte ar fi fost oferit de prezenţa unui os lung întreg, 

care ar fi permis stabilirea taliei, ceea ce ar fi adus noi precizări privind apartenenţa bărbatului 

studiat la un tip sau altul. Nici unul dintre oasele lungi nu a putut fi însă măsurat.  

 

Mormântul 6 = şanţul II, Na – caroul 013-014 

În mod evident, era mormântul unui copil. Scheletul era orientat S-N, cu faţa spre N. 

Era aşezat în decubit dorsal, cu bărbia în piept. În momentul înmormântării este foarte posibil 

să fi avut ceva sub cap, dintr-un material perisabil. Craniul era turtit din cauza presiunii solului. 

Relieful supraciliar era slab dezvoltat. A fost recuperat un molar 1 inferior din dentiţia 

definitivă, având apexul încă deschis. Totodată, s-a găsit un mugure de P.1. Pe baza celor doi 

dinţi, folosindu-se schema lui Ubelaker, s-a putut stabilit că individul respectiv era în vârstă de 

8-9 ani. În ceea ce priveşte oasele lungi, se putea observa că treimea inferioară  a oaselor 

gambei era distrusă, lipsind complet. De altfel, întregul schelet era foarte friabil.  

 

Mormântul 7 – şanţ II – Na – caroul 015-016 

Ca şi mormintele precedente, conţinea un singur schelet, orientat S-N, cu faţa spre SV. 

Şi acest individ era  foarte prost conservat. Calota, aşa cum arăta in situ, era îngustă şi alungită. 

Din craniu s-au recuperat porţiuni provenind din frontal, parietal, occipital, toate cu aspect 

gracil. Malarele erau foarte înguste şi gracile, dispuse parasagital. Pe masivul facial s-a 

constatat lipsa fosei canine.  

La nivelul unor zone ale craniului au putut fi efectuate o serie de măsurători in situ, 

după cum urmează: 

orbite  - lungime 39 mm 

- înălţime 36 mm 
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Indicele orbitar este 92,3 aparţinând categoriei hipsiconce.  

palat 

- enm2-enm2 = 35   

  - ol-st = 52 

Indicele palatin este de 67,30, ceea ce înseamnă că  aparţine categoriei leptostafiline. 

 

Trebuie amintit aici că palatul avea adâncime mare ( aceasta fiind de 1,6 cm).   

Interesant era modul de dispunere a mandibulei, care se afla sub craniu, în stânga lui, în 

timp ce acesta era aplecat spre dreapta. Acest fapt indică posibila existenţă a unui spaţiu liber 

cel puţin în jurul craniului, care a permis ca un animal să deplaseze mandibula din poziţia sa 

anatomică, aşa cum a fost stabilit şi în alt caz de către R. Rowlett
11

. S-a recuperat o parte din 

ramul orizontal drept, cu  alveola lui M.1 M.2 şi M.3. care  fuseseră pierduţi intra vitam, cu 

resorbţia peretelui alveolar. Se putea observa că ramul vertical al mandibulei nu era prea înalt 

şi avea aspect gracil. Distanţa id-gn era mică, dar nu a putut fi măsurată, datorită existenţei unei 

mici spărturi în partea inferioară a mandibulei. Ca dinţi izolaţi s-au găsit 1 canin superior, 1 

molar 1 inferior, cei doi molari 3 inferiori şi 1 molar 3 superior. Vârsta, stabilită pe baza 

acestor dinţi, este de 35-50 ani după Zubov, 40-50 ani după Lovejoy şi 33-45 ani după 

Brothwell, dând o vârstă probabilă de 40-45 ani. Sexul său este probabil cel feminin. Din punct 

de vedere tipologic se observă predominanţa elementelor mediteranoide, dar absenţa fosei 

canine indică şi existenţa unor slabe influenţe de tip protoeuropoid.  

 

B. Necropola tumulară 
 

Movila 15 – conţinea un mormânt înconjurat cu ring de piatră. Scheletul a fost scos la 

iveală doar în jumătatea sa inferioară, în timpul campaniei arheologice din anul 1993, restul 

corpului fiind acoperit de rădăcina unui copac.  Oasele erau foarte robuste, cu relief muscular 

bine dezvoltat. După lungimea oaselor, este posibil ca individul să fi avut talie destul de înaltă. 

Faciesul simfizei pubiene indică o vârstă cuprinsă între 40-50 ani. Nu am avut suficiente 

elemente pentru determinarea sexului, deoarece oasele coxale se aflau în mal şi nu au putut fi 

studiate în detaliu. 
 

Movila 16 – mormântul 1 – era un mormânt de incineraţie. Resturile cremaţiei, multe 

vitrificate, cu aspect alb, sau cenuşiu şi sunet de porţelan au fost depuse direct în groapă, 

alcătuind o masă compactă. După cantitatea mare de oase calcinate şi după aspectul lor, se 

poate presupune că au aparţinut unui individ robust. S-au putut detaşa doar două mici porţiuni 

de radius, una din humerus, 1 fragment neidentificabil dar care, în mod cert, nu provine din 

oasele lungi (posibil coxal). Celelalte oase nu au putut fi detaşate din teren
12

. 
 

Movila 17 – conţinea, ca şi celelalte movile, un singur mormânt. Scheletul era întreg, 

ceva mai bine conservat decât altele, dar foarte friabil. Craniul era deteriorat, ca şi bazinul   

(Fig. 1-4). Individul se afla depus în decubit dorsal, cu ambele mâini pe bazin, cea dreaptă fiind 

probabil cu degetele pe akinakes-ul descoperit pe bazinul său.  

                                                           
11  Rowlett  2000, 141. 
12  Pentru ambele morminte de incineraţie am considerat irelavantă cântărirea celor câteva fragmente 

care au putut fi recuperate.  
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O parte a craniului a putut fi reconstituită, lipsind însă o parte a masivului facial, 

exceptând malarul stâng, care este ataşat porţiunii de frontal corespunzătoare unei părţi din 

marginea superioară a orbitei. De asemenea, există porţiuni lipsă din frontal, parietale, occipital 

şi baza craniană. Malarul are o dezvoltare medie şi un relief conturat. La nivelul calotei 

craniene se observă că toate suturile sunt deschise. Glabella lipseşte, porţiunea care îi 

corespunde pe frontal fiind distrusă. Arcurile supraciliare sunt 1, apertura piriformă de tip 

antropin, protuberanţa occipitală externă 2, mastoida de gradul 5 cu relief dezvoltat. Occipitalul 

este relativ plat şi probabil cu înălţime mare. Orbita pare să fi fost înaltă şi de formă rotunjită.  

Singura măsurătoare care a putut fi efectuată pe craniu, şi aceasta prin proiecţie, pe jumătate 

din el, a fost  po-b, care, după tabelele lui Alexeev şi Debetz se încadrează în categoria foarte 

mare, având valoarea de 121.  

Bolta palatină are formă paraboloidă şi adâncime mare (Fig. 5). Mandibula a putut fi 

reconstituită aproape complet,  dar condilul şi procesul coronoid de la ramul vertical drept sunt 

deteriorate (Fig. 6-8).  Pe faţa interioară a osului se poate observa o dezvoltare accentuată a 

inserţiilor muşchilor pterigoizi mediali. Smalţul dentar este destul de gros, cu aspect de 

porţelan, foarte alb.  Dinţii nu au carii.O porţiune de pe hemiarcada dreaptă, cuprinsă între 

molarul 1 şi 2 a fost distrusă, fiind completată cu ceară pentru a permite reconstituirea osului. 

Mandibula are robusticitate mijlocie, menton piramidal, proeminent, ram vertical scurt şi 

relativ gracil, gonioanele slab evidenţiate şi torus mandibular conturat. Ca dinţi izolaţi, s-au 

găsit un incisiv central superior, doi molari 1 superiori, un molar 2 superior, un molar 3 

superior cu rădăcinile formând corp comun, cei trei molari inferiori (1, 2, 3). Gradul de 

abraziune dentară este 2 pentru incisivi şi 1 pentru molari, conform schemei lui Périer. 

Urmărind aspectul dinţilor pe celelalte scheme dentare, putem constata că vârsta individului 

este de  30-35 de ani după Lovejoy,  25-35 după Brothwell şi  25-35 după Zubov. Cea mai 

probabilă vârstă a acestuia este de 30-35 ani. Pe mandibulă se observă fenomentul de 

aglomerare a dinţilor, care a dus la rotirea caninilor, dar şi a molarilor 2 şi 3 de pe hemiarcada 

stângă de la axa lor iniţială 

Sexul individului, stabilit pe baza mastoidei şi a aspectului general al scheletului, este 

cel masculin. Talia, măsurată in situ, era de 173 cm, ceea ce o încadrează în categoria mare de 

staturi pentru sexul masculin.  

Scheletul post cranian  este reprezentat de centura scapulară cu fragmente provenind din 

scapule şi clavicule. De asemenea, din cutia toracică s-au recuperat fragmente de coaste şi 

sternul.   

Oasele lungi ale membrelor superioare sunt destul de bine păstrate (Fig. 9). 

Humerusurile sunt aproape întregi, cel drept având parţial deteriorat capul humeral iar cel stâng 

fiind spart în zona condilară. Cubitusurile şi radiusurile sunt fragmentare, pe unele porţiuni 

diafizare observându-se urme de patinǎ.  

Oasele coxale sunt relativ bine conservate, dar lipsesc porţiuni din pubis, inclusiv 

simfiza pubiană, ca şi unele porţiuni din ilion şi ischion (Fig.10). Se poate observa că eşancrura 

ischiatică este destul de îngustă, sulcusul pre-auricular lipseşte, iar cavitatea acetabulară este de 

mari dimensiuni, ceea ce confirmă sexul masculin al individului stabilit pe baza 

caracteristicilor craniene.   

În ceea ce priveşte oasele lungi ale membrelor inferioare, se poate spune că femurele 

sunt întregi, exceptând o porţiune diafizară de pe femurul drept, care nu a influenţat însă 

efectuarea măsurătorilor (Fig. 11). Tibiile sunt de asemenea întregi, doar cea dreaptă având 

suprafaţa deteriorată puţin în treimea superioară. Peroneele sunt fragmentare şi unele porţiuni 
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de diafiză prezintă urme verzui provenind de la obiecte de metal. Împreună cu oasele lungi s-au 

găsit cele două astragale şi un calcaneu, ca şi oasele tarsiene şi metatarsiene. Şi pe acestea din 

urmă se remarcă, de asemenea, existenţa unor pete similare celor de pe peronee. Desigur, 

prezenţa acestor pete se datorează prezenţei unor obiecte de bronz în inventarul funerar al celui 

decedat. 

Ca patologie, remarcǎm prezenţa corpusculilor Schmorl de mari dimensiuni, pe 

vertebrele acestui schelet, în special în regiunea dorsalǎ a coloanei vertebrale (Fig. 12).  

Din punct de vedere tipologic, se remarcă prezenţa unor certe influenţe dinaroide care se 

manifestă în ceea ce priveşte înălţimea calotei craniene, occipitalul, orbita  şi mandibula.  

 

Movila 18 – conţinea un singur mormânt. Scheletul era foarte degradat, fiind 

reprezentat de femurul şi tibia stângă dispuse în poziţie anatomică.  Alături de ele, grupate, se 

aflau un fragment de craniu, cu zona mastoidală, un fragment de diafiză femurală suprapus la 

40 de grade de un altul. Alături de el, în paralel, era o porţiune de humerus şi o alta de peroneu. 

În dreptul acestei grămezi de oase, pe partea stângă a scheletului, s-au găsit două fragmente de 

mandibulă, cu dinţii păstraţi în alveole. Este vorba de segmentele cuprinse între incisivul 1 de 

pe hemiarcada stângă şi premolarii 1 şi 2 pe cea dreaptă. Gaura nutritivă era localizată în 

dreptul premolarului 2 şi avea dimensiuni reduse. Ca dinte izolat s-a găsit celălalt canin, de pe 

partea dreaptă. Ramurile verticale ale mandibulei lipseau. Datorită abraziunii accentuate, se 

poate aprecia că individul respectiv avea între 55-70 ani, aşa cum rezultă din schemele dentare 

(Zubov – între 50-70 ani, Lovejoy peste 55 ani). Schema lui Brothwell nu a putut fi utilizată, 

din lipsa molarilor, pe baza cărora se face estimarea vârstei în schema amintită.  

Oasele lungi ale membrului superior stâng se aflau în poziţie anatomică, dar erau într-o 

stare avansată de degradare, neputând fi ridicate din teren pentru studiu.  

În dreptul locului unde ar fi trebuit sa se afle labele picioarelor, care lipseau, era o piatră 

de mari dimensiuni, alǎturi de care s-au găsit  doar un astragal şi un calcaneu. 

Din scheletul post-cranian s-au recuperat diafiza femurului stâng, o parte a celui drept, 

tibia stângă (întreagă), o porţiune din peroneul stâng cu capătul său distal, astragalul şi 

calcaneul de pe aceeaşi parte. La femurul amintit s-au putut efectua doar două măsurători: 

diam. tr .sup. = 36 şi diam. ap. sup. = 29, rezultând un indice de platimerie de 80,56, care îl 

încadrează în categoria platimeră. La ambele femure se observă un relief muscular bine 

dezvoltat, iar linia aspră este bine definită. Măsurătorile efectuate pe tibia stângă indică 

apartenenţa sa la categoria platicnemică, indicele fiind 55,00. Humerusul are inserţii puternice 

ale muşchiului deltoid, iar tibia ale celui solear. Zona faţetelor orientale de pe tibie era 

deterioară, deci nu s-a putut stabilit dacă ele existau sau nu. Datorită curburii accentuate a 

osului menţionat, este de presupus că individul depus în mormânt fusese călăreţ. Nu dispunem 

de elemente suficiente pentru stabilirea sexului. Talia celui decedat, calculată numai pe baza 

tibiei, prin cele trei metode folosite în România (Manouvrier, Trotter-Gleser, Bach-Breitinger), 

au dat o medie de 165,1 cm, talie care se încadrează în categoria mijlocie în cazul în care 

individul ar fi fost bărbat şi supramijlocie dacǎ ar fi fost femeie.  

Movila 19 – era ridicată deasupra unui mormânt cu ring de piatră, în care, aproape de 

jumătatea umpluturii din groapă (- 0,38 adâncimea la care se afla osul respectiv, faţă de - 0,88 

cât era adâncimea gropii) s-a găsit doar o mandibulă fragmentară şi friabilă, aşezată cu 

marginea inferioară în poziţie paralelă cu fundul gropii. Separat, dar în imediata vecinătate a 

mandibulei, s-au găsit 3 molari inferiori (1, 2 şi mugurele celui de al treilea, cu rădăcina 
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fragmentară şi cu grad 1 de uzură, după Périer).  O parte a dinţilor se aflau încă în alveole dar 

coroana lor era deteriorată, neputând fi folosiţi pentru studiu. Analizându-se gradul de 

abraziune dentară după schemele deja amintite, s-a putut constata că individul respectiv a avut 

vârsta de 20-24 ani după Lovejoy, 17-25 după Brothwell şi 16-25 ani după Zubov. Vârsta 

probabila este cuprinsă între 20-24 ani.  

 

II. Campania 1994 

 

A. Necropola plană 
 

Mormântul 1 – S.V 

Conţinea un singur schelet, aproape întreg, dar deranjat.  Partea superioară a corpului se 

afla sub martor. Coastele nu s-au păstrat pe partea stângă a corpului, iar bazinul era foarte 

degradat. S-au găsit fragmente din zona proximală şi distală a humerusului, din radius, cubitus,  

coaste, toate de pe partea dreaptă. Oasele de la laba piciorului lipseau. Nu s-au putut stabili nici 

sexul, nici vârsta individului.  

 

Mormântul 4 – S VI N 

În groapă fusese depus un singur  individ, ale cărui oase erau mai bine conservate decât 

cele provenite din mormintele 5 şi 6. Mormântul era însă deranjat. Capul mortului era căzut pe 

partea dreaptă, iar mandibula alunecată la o mică distanţă spre stânga. Iată un nou caz din 

această necropolă în care mandibula este deplasată din articulaţia sa într-o anumită pozitie faţă  

de craniu. Aceasta nu avea relief prea dezvoltat. M.3 lipsea pe hemiarcada stângă.  Dinţii aveau 

un grad de abraziune II după Périer. A fost măsurată distanţa id-gn care era de 2,8 cm.  

Individul avea prognatism alveolar. Mentonul butonat era bine conturat. Mastoida avea 

dimensiuni mari. Fiind secţionată la suprafaţă, nu am putut observa relieful de la nivelul său. 

Ca mărime, avea gradul IV-V. S-a păstrat şi un fragment provenind din omoplat. Pe baza 

dimensiunilor mastoidei se poate aprecia cǎ individul respectiv era de sex masculin. Vârsta 

individului, stabilită pe baza schemelor dentare era de 25-35 ani după Brothwell, 24-30 de ani 

după Lovejoy şi de  25-35 ani după Zubov, ceea ce înseamnă că vârsta cea mai probabilă a 

individului era de 24-30 de ani. Din punct de vedere tipologic, acesta avea unele caractere de 

tip mediteranoid. 
 

Mormântul 5 – S. VIII-IX 

Conţinea un schelet foarte degradat, aflat în decubit dorsal, cu capul răsucit spre stânga. 

Vertebrele din zona cervicală  nu mai existau ca, de altfel, şi restul coloanei vertebrale. 

Coastele se păstraseră mai mult sub formă de „urme”. Craniul, de dimensiuni mici, avea 

fruntea bombată şi mastoida mică (1-2). Pe sub martor se continuă membrele inferioare, care 

apar în secţiunea învecinată, fiind găsite doar oasele gambelor, fără laba piciorului, care 

probabil a fost total degradată. Este posibil ca scheletul să fi aparţinut unei femei.  

 

Mormântul 6 – S.VIII-IX 

Scheletul pe care-l conţinea se afla în stare precară de conservare, fiind distrus aproape 

complet. Din craniu s-au păstrat porţiuni mici din partea bazală, occipitală şi din mandibulă. 

Membrele inferioare erau deranjate şi fragmentate.  După poziţia celor 4 dinţi care au putut fi 

recuperaţi, capul individului pare să fi fost înclinat spre stânga. Aceştia erau: coroana 

deteriorată a unui molar 1 inferior, un molar 2 inferior cu rădăcina parţial spartă, o coroană 
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parţial distrusă care ar putea proveni de la un molar superior şi un premolar 1 inferior. Folosind 

schemele dentare pentru a se determina gradul de abraziune al molarului 2 şi al premolarului,  

s-a putut stabili că vârsta individului era cuprinsă între 25-35 ani după Brothwell, între 24-30 

după Lovejoy şi între 25-35 după Zubov. Aceasta dă o medie de  25-30 de ani. Nu s-au efectuat 

măsurători, datorită impreciziei rezultatelor care ar fi fost puternic influenţate de degradarea 

materialului osteologic. Nu am dispus de elementele necesare pentru stabilirea sexului. 

 

B. Necropola tumulară  
 

Movila 15 – s-a procedat la detaşarea rădăcinii care acoperea scheletul descoperit, pe 

jumătate, în campania precedentă. S-a constatat că sub aceasta se mai aflau doar câteva oase, 

mormântul fiind răscolit de către căutătorii de comori, considerându-se probabil că putea 

conţine obiecte de valoare. Nu s-au putut efectua măsurători antropologice pe oasele 

recuperate, acestea fiind lipsite de relevanţă. 
 

Aspecte demografice 

Din nefericire, datorită datelor relativ sumare de care dispunem, acestea nu pot fi 

exploatate decât în mică măsură pentru a obţine informaţii de ordin demografic.  

În urma prelucrării rezultatelor analizei antropologice, după cum se observă din tabelele 

nr. 1 şi 2, putem constata, pentru început, că ambele necropole erau utilizate pentru 

înmormântarea tuturor membrilor comunităţii – bărbaţi, femei şi copii – neavând caracter 

specializat pentru un anumit sex sau categorie socială (de exemplu pentru înmormântarea unor 

războinici decedaţi pe câmpul de luptă). Proporţia existentă între sexe, dar şi între diferitele  

categorii de vârstă, este redată în următoarele tabele şi grafice (tabele 1-5; graficele 1-6). Din 

păcate, numărul mic de indivizi de la care s-au putut preleva date nu oferă o relevanţă 

deosebită studiului demografic.  
 

 

Tabelul 1. Mormintele din necropola plană descoperite în campaniile 1993 si 1994 la Celic 

Dere / Burials in the flat necropolis, uncovered during the archaeological campaigns in 1993 

and 1994 from Celic Dere. 

Număr mormânt Sex individ Vârstă Rit funerar 

1-1993 indeterminabil 20-24 ani înhumaţie 

2-1993 indeterminabil Indeterminabil incineraţie 

3-1993 indeterminabil Indeterminabil înhumaţie 

5-1993 masculin circa 35 ani înhumaţie 

6-1993 indeterminabil 8-9 ani înhumaţie 

7-1993 feminin 40-45 înhumaţie 

1-1994 indeterminabil Indeterminabil înhumaţie 

4-1994 masculin 24-30 înhumaţie 

5-1994 feminin Indeterminabil înhumaţie 

6-1994 indeterminabil 25-30 ani înhumaţie 
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Tabelul 2. Proporţia dintre categoriile de vârstă şi sexe în necropola plană de la Celic Dere / 

Demographic aspects in the flat hallstattian necropolis from Celic Dere. 

 

 

Sex / Age 
Barbaţi Femei Indeterminabili Total 

Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % 

           

Infans I  (0-7 ani)  0.00%  0.00%  0.00%  0.00% 

Infans II (7-14 ani)  0.00%  0.00% 1 10.00% 1 10.00% 

Juvenis  (14-20 ani)  0.00%  0.00%  0.00%  0.00% 

Adultus (20-30 ani) 1 0.00%  0.00% 2 20.00% 3 30,00% 

Maturus (30-60 ani) 1 10.00% 1 10.00%  10.00% 2 20,00% 

Senilis  (60x ani)  0.00%  0.00%  0.00%  0.00% 

Indeterminabili  10.00% 1 10.00% 3 30.00% 4 40,00% 

Total 2 20.00% 2 20.00% 6 60.00% 10 100.00% 
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Tabelul 3. Mormintele din necropola hallstattiană tumulară descoperite în campania 1993  la 

Celic Dere / Burials in the   tumular hallstattian necropolis uncovered in the campaign since 

1993 from Celic Dere. 

 

Număr mormânt Sex individ Vârstă Rit funerar 

15-1993 indeterminabil 40-50 ani înhumaţie 

16-1993 indeterminabil indeterminabil incineraţie 

17-1993 masculin 30-35 ani înhumaţie 

18-1993 indeterminabil 55-70 ani înhumaţie 

19-1993 indeterminabil 20-24 înhumaţie 

 

Tabelul 4. Proporţia indivizilor din necopola hallstattiană tumulară de la Celic Dere / 

Demographic aspects in the tumular hallstattian necropolis from Celic Dere. 

 

Sex / Age 
Bărbaţi  Femei  Indeterminabili Total  

Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % 

           

Infans I (0-7 ani)  0.00%  0.00%  0.00%  0.00% 

Infans II (7-14 ani)  0.00%  0.00%  0.00%  0.00% 

Juvenis  (14-20 ani)  0.00%  0.00%  0.00%  0.00% 

Adultus (20-30 ani)  0.00%  0.00% 1 20.00% 1 20.00% 

Maturus (30-60 ani) 1 20.00%  0.00% 1 20.00% 2 40.00% 

Senilis (60 ani ×)  0.00%  0.00% 1 20.00% 1 20.00% 

Indeterminabil  0.00%  0.00% 1 20.00% 1 20.00% 

Total 1 20.00%  0.00% 4 80.00% 5 100.00% 
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Graficul 3 
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Tabelul 5. Date sintetice pentru ambele necropole de la Celic Dere / Synthetic demographic 

data for both necropolises at Celic Dere 

 

Sex / Vârsta 
Bǎrbaţi Femei Indeterminabili Total 

Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % 

           

Infans I (0-7 ani)  0.00%  0.00%  0.00%  0.00% 

Infans II (7-14 ani)  0.00%  0.00% 1 6.67% 1 6.67% 

Juvenis  (14-20 ani)  0.00%  0.00%  0.00%  0.00% 

Adultus (20-30 ani)  0.00%  0.00% 3 20.00% 3 20.00% 

Maturus (30-60 ani) 2 13.33% 1 6.67% 1 6.67% 4 26.67% 

Senilis (60 ani x)  0.00%  0.00% 1 6.67% 1 6.67% 

Indeterminabili 1 6.67% 1 6.67% 4 26.67% 6 40.00% 

Total 3 20.00% 2 13.33% 10 66.67% 15 100.00% 
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Comparaţii cu alte necropole contemporane 

Necropola de la Celic Dere, aşa cum o arată caracteristicile ritualului funerar al 

mormintelor de înhumaţie, este singura care prezintă caracteristici pre-scitice specifice regiunii 

nord-pontice
13

. Totuşi, nedispunând de alte descoperiri similare, vom reda aici câteva date 

privind alte cimitire contemporane, atribuite însă sciţilor, cu care, din păcate, nu putem stabili 

analogii clare, din lipsa craniilor reconstituite complet din situl la care ne-am referit. 

Cea mai veche necropolă atribuită unei populaţii scitice de pe teritoriul României este 

cea care cuprinde scheletele scoase la iveală în 1907 de Prof. Tzigara-Samurcaş la Cavaclar. 

Mormintele respective fuseseră găsite în tumuli de mari dimensiuni, cu baza formată „din 

piatră nezidită”
14

.  

                                                           
13  Simion 2003, 360. 
14  Maximilian 1959, 47. 
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Din punct de vedere arheologic, s-a considerat că pentru scheletele amintite fusese  

folosit un ritual similar celui din necropola scitică de la Chersones, datată în sec. V-IV a.Chr. 

Analiza antropologică a fost efectuată doar pe craniile a patru indivizi. Astfel, craniile 3 şi 4 

aparţineau unor bărbaţi maturi, în timp ce craniul 1 provenea de la o femeie din categoria 

senilis şi craniul 2 de la o femeie maturus. Datele obţinute în urma măsurătorilor efectuate au 

evidenţiat un fapt cunoscut din studii anterioare realizate pe comunităţi sctitice din necropole 

situate în zona nord-pontică. Acesta consta în lipsa caracterelor mongoloide la populaţiile 

respective, existând totuşi o diferenţiere zonală a repartitiei tipologice. Dacă în zona Niprului 

Mijlociu predominau dolicocranii şi în mai mică măsură brahicranii, în regiunea nord-pontică, 

la Chersones, apărea o mai mare diversitate. Dolicocranii predominau şi aici, dar ponderea 

brahicranilor era mai mare decât în cealaltă zonă amintită. 

În seria de la Cavaclar se observă o distincţie clară între sexe, atât în ceea ce priveşte 

gracilitatea, dar mai ales privind unele caractere antropologice, fapt .care se regăseşte şi în alte 

cimitire scitice, mai ales din sudul Ucrainei. Tipologic, cele două cranii masculine sunt 

protonordici în varianta iraniană, în timp ce craniile feminine sunt de tip mediteranoid, ceea ce 

arată că indivizii respectivi proveneau din afara comunităţii scitice şi foarte probabil din 

populaţia locală
15

. 

Un alt mormânt atribuit sciţilor a fost descoperit la Hagieni, jud. Ialomiţa. Individul 

respectiv era un bărbat de 25+5 ani, cu o talie de 163,1 după Trotter şi Glesser şi 161 după 

Manouvrier. Tipologic, individul era un mediteranoid. Acesta se deosebeşte de seria de la 

Cavaclar, prezentând, mai degrabă similitudini cu unii indivizi mediteranoizi de la Chersones
16

. 

Alte descoperiri funerare atribuite sciţilor au fost scoase la ivealǎ în tell-ul de la Ciulniţa 

(jud. Ialomiţa). Douǎ morminte sunt de copii (M.1 (43), aparţinând unui bǎiat de 8-10 ani, cu 

înǎlţime de 1,50 m, dinaro-mediteranoid şi M. 4 (46) provenind de la un bǎiat de 10-12 ani). 

Un alt schelet, M.2 (45), din care s-au recuperat câteva oase craniene şi post-craniene, 

aparţinea unui individ de sex masculin, de 0-45 ani, cu înǎlţimea de 1,72 m, de tip nordico-

dinaroid
17

. 

În afara teritoriului sudic al României, morminte scitice au fost descoperite şi în 

Transilvania, unul dintre ele fiind cel al unui războinic, găsit în situl de la Bratei. Prin 

caracteristicile sale antropologice, individul se apropie foarte mult de craniile de la Cavaclar, 

fiind, de asemenea, de tip protonordic. 

O altă serie interesantă, care iniţial a fost atribuită sciţilor agatârşi, este cea de la 

Ciumbrud, datată în sec. VII-V a.Chr. Aceasta era alcătuită din 23 de schelete, dintre care doar 

12 (6 de femei şi 6 de bărbaţi) s-au pretat unei analize antropologice. Indicii cranieni masculini 

aveau o variabilitate accentuată, încadrându-se în categoriile dolicocrană, mezocrană şi 

brahicrană. La cei feminini se observa o puternică tendinţă către brahicranie, fiind identificat 

doar un indice dolicocran, în timp ce restul erau 3 brahicrani moderaţi, 1 hiperbrahicran şi un 

ultrabrahicran. 

După cum se poate observa, chiar şi numai pe baza acestor caracteristici antropologice, 

seria de la Ciumbrud era diferită atât de cea de la Cavaclar, cât şi de celelalte comunităţi scitice 

analizate până atunci în fosta Uniune Sovietică. 

                                                           
15  Maximilian 1959, 47-63. 
16  Georgescu 1972, 15-17. 
17  Bǎlteanu 2000, 167-168. 
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Printr-un studiu complex efectuat de O. Necrasov şi D. Botezatu  pe cele câteva serii 

scitice din România, cu excepţia scheletului de la Hagieni, care a fost descoperit mai târziu,    

s-a evidenţiat faptul că populatia „sciticǎ” de pe teritoriul ţării noastre, nu se prezintǎ uniform 

din punct de vederea tipologic. Astfel, războinicul de la Bratei şi craniile de la Cavaclar au 

analogii semnificative cu purtătorii culturii tagare din regiunea Minusinsk din Asia, putând fi 

chiar integrate în aceasta. Seria de la Ciumbrud însă, cu procentajul său mare de brahicrani, se 

consideră că ar fi aparţinut unei populaţii locale „scitizate”. 

Tot acestei categorii aparţine şi mormântul de la Cozia (jud. Iaşi), în care, alături de 

scheletul feminin s-a descoperit un akinakes. Tipologic, individul respectiv era mediteranoid
18

. 

Un caz similar considerăm că este şi scheletul din mormântul de la Hagieni (jud. Ialomiţa). 

Studiile referitoare la populaţiile scitice din Ungaria au pornit de la ipoteza că purtătorii 

Culturii Mezöcsät, care se aflau în partea de NE a bazinului carpatic, pot fi identificaţi cu 

siginii, cunoscuţi din sursele scrise antice. Pe baza analizei Penrose, ipoteza amintită a devenit 

o certitudine. Tot folosind metoda respectivă, s-a dovedit heterogenitatea grupurilor scitice, 

care au migrat către zona bazinului carpatic. Totuşi, cultura Mezöcsät, ca şi comunităţile 

similare din România, prezintă o puternică asemănare cu populaţiile scitice din Republica 

Moldova şi, prin ele, cu grupuri populaţionale mai vechi, din epoca bronzului, provenind din 

Ucraina şi Grecia
19

. 

În cultura Babadag, ai cǎrei purtǎtori au vieţuit şi ei pe teritoriul Dobrogei, se practicau 

atât ritul incineraţiei, cât şi cel al inhumaţiei defuncţilor. În cazurile în care s-au efectuat unele 

analize antropologice, acestea evidenţiază şi practicarea unor ritualuri funerare diferite, dar 

pentru care nu au fost găsite explicaţii clare. Un astfel de caz este cel al „gropii de provizii” din 

aşezarea eponimă în care se afla un mormânt triplu, cu schelete dispuse în cerc, unul dintre ele 

fiind aşezat invers, adică cu capul către picioarele celorlalte două. Fundul gropii era presărat cu 

o substanţă neagră, care se presupune a fi avut un rol purificator, aceasta fiind găsitǎ şi în 

singurul vas care reprezenta ofranda celor trei schelete.  Pe niciunul dintre indivizii respectivi 

nu s-au remarcat urme de violenţă, care sa fi constituit cauza morţii lor. 

Dupǎ toate aparenţele, se pare că personajul important era bărbatul (Scheletul 3), un 

mediteranoid, cu influenţe protoeuropoide. Cele douǎ femei sunt un dinaro-mediteranoid 

(scheletul 1) şi un mediteranoid cu influenţe protoeuropoide (Scheletul 2). Primul individ pare 

să provinǎ dintr-o populaţie alogenă. O serie de alte înmormântări deosebite, care au rămas 

doar simple semnalări făcute de arheologi, au apărut la Cernavodă (un mormânt de incineraţie), 

Babadag (un înhumat, parţial ars), ca şi patru înmormântări individuale cu schelete depuse în 

poziţie chircită, tot în „gropi de provizii”, la Babadag. Alte descoperiri similare au fost 

prezentate în detaliu de către arheologul G. Jugănaru
20

. 

Spre deosebire de Celic Dere şi de comunităţile scitice din România, pentru care nu 

avem documentate astfel de depuneri rituale, prezenţa lor în cadrul culturii Babadag pare să fi 

fost o apariţie destul de frecventă, ca parte a unei spiritualităţi deosebite de cea a comunităţilor 

scitice şi pre-scitice, cu toate că şi la acestea din urmă sursele antice menţionează practicarea 

ritualurilor sângeroase şi a sacrificiilor umane.  

                                                           
18  Necrasov 1982, 53-55. 
19  Zoffmann 2001, 56.  
20  Jugǎnaru 2005, 32-41. 
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Existenţa necropolei de la Celic Dere face improbabilă ipoteza de până acum, conform 

căreia impactul brutal cu grupurile nord-pontice, care a avut loc in perioada sec. VI-VI a.Chr., 

a distrus complet comunităţile Babadag, aşa cum se considera, ci acestea s-au amestecat cu noii 

veniţi, dispărând treptat
21

 

 

Concluzii 

Folosirea în cadrul fiecăruia dintre cele două cimitire a două rituri funerare deosebite, 

înhumaţia şi incineraţia, ca si ritualurile diverse, poate să ne indice caracterul eterogen al 

comunităţilor respective, cu indivizi provenind din triburi cu obiceiuri funerare distincte. De 

altfel, puţinele aspecte tipologice identificate pe schelete arată, că în cadrul comunităţilor 

analizate existau indivizi diferiţi şi ca aspect somatic, fiind deci vorba despre o populaţie cu un 

polimorfism destul de accentuat. Existenţa necropolei tumulare în imediata vecinătate a celei 

plane, datate într-o perioadǎ relativ contemporană, reprezintă un alt indiciu în acest sens.  

Datorită datelor limitate de care dispunem, nu ne vom hazarda în estimări privind 

apartenenţa indivizilor la diverse etnii în cele douǎ necropole, acest fapt urmând a fi probat prin 

noi descoperiri arheologice, în care materialul osteologic să fie bine conservat, pentru a putea fi 

exploatate toate detaliile oferite de fiecare individ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21  Simion 2003, 230. 
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TABEL CU MǍSURǍTORILE OASELOR LUNGI 

ALE SCHELETELOR DE LA CELIC DERE 

 

 

 

Humerus 

Nr. Martin 
Membrul 

superior drept 

Celic Dere 

M.17 

1. Lungimea 

maximǎ 

- 

4. Lǎrgimea maximǎ 

epicondilarǎ 

55 

5. Diametrul maxim 

mijlociu 

21 

6. Diametrul minim 

mijlociu 

19 

7. Perimetrul minim 62 

   

Indicele de secţiune  90.48 

Indicele de 

soliditate 

 20.53 

   

 Membrul 

superior stâng 

 

1. Lungimea 

maximǎ 

304 

4. Lǎrgimea maximǎ 

epicondilarǎ 

 

5. Diametrul maxim 

mijlociu 

21 

6. Diametrul minim 

mijlociu 

19 

7. Perimetrul minim 62 

   

Indicele de secţiune  90.48 

Indicele de 

soliditate 

 20,39 
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Femure 

 

Nr. 

Martin 

Membrul 

inferior drept 

Celic 

Dere 

M.17 

Celic 

Dere 

M.18 

1 

Lungimea 

maximǎ 446  

2 

Lungimea 

morfologicǎ. 445  

6 

Diametrul antero-

posterior mijlociu 29  

7 

Diametrul 

transversal 

mijlociu. 27  

8 

Perimetrul 

mijlociu 90  

9 

Diametrul 

transversal 

superior 35  

10 

Diametrul antero-

posterior superior 28  

 

Indice de 

masivitate 12,58  

 

Indice de 

soliditate 20,22  

 

Indice de pilastrie 

107,41  

 

Indice de 

platimerie 80,00  

 

 

 

Membrul 

inferior  stâng 12,58  

1 

Lungimea 

maximǎ 450  

2 

Lungimea 

morfologicǎ 448  

6 

Diametrul antero-

posterior mijlociu 29  

7 

Diametrul 

transversal 

mijlociu. 27  

8 Perimetrul 90  
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mijlociu 

9 

Diametrul 

transversal 

superior 35 36 

10 

Diametrul antero-

posterior superior 28 29 

21 

Lǎrgimea 

condilarǎ   

27 Curbura diafizarǎ   

28 Unghi torsiune   

29 

Unghi colo-

diafizar   

 

Indice de 

masivitate 12.50  

 

Indice de 

soliditate 20.09  

 Indice de pilastrie 107.41  

 

Indice de 

platimerie 80.00 80.56 

 

 

 

Tibii 

 

Nr. Martin 
Membrul inferior 

drept 

Celic Dere 

M. 17 

Celic Dere 

M.18 

1. Lungimea maximǎ 370  

8. Diametrul antero-

posterior mijlociu 

31  

9. Diametrul transversal 

mijlociu 

23  

8a. Diametrul antero-

posterior superior 

33  

9a. Diametrul transversal 

superior 

26  

10b. Perimetrul minim 80  

    

 Indicele de soliditate 21.62  

 Indicele de secţiune 74.19  

 Indicele de platimerie 78.79  
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Membrul inferior 

stâng 

1. Lungimea maximǎ 372 353 

8. Diametrul antero-

posterior mijlociu 

35 35 

9. Diametrul transversal 

mijlociu 

24 20 

8a. Diametrul antero-

posterior superior 

36 40 

9a. Diametrul transversal 

superior 

26 22 

10.b Perimetrul minim 80 79 

    

 Indicele de soliditate 21.51 22.38 

 Indicele de secţiune 68.57 57.14 

 Indicele de platimerie 72.22 55.00 
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Fig. 1. Craniul scheletului din movila  

nr. 17 - Norma occipitalis. 

 
 

 

Fig. 2. Craniul scheletului din movila  

nr. 17 - Norma lateralis. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig. 3. Craniul fragmentar al scheletului 

din movila nr. 17 - Norma verticalis. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Fig. 4. Frontalul fragmentar  si zigomaticul 

stâng de la scheletul din movila nr. 17. 
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Fig. 5. Palatul craniului din movila 17 - 

vedere bazală. 

 
 

Fig. 6. Mandibula scheletului din movila 17 - 

vedere superioarǎ. 

 

 

 

 

 
 

Fig. 7. Mandibula scheletului din movila 

17 - vedere frontala. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Fig. 8. Mandibula scheletului din movila 17 - 

vedere laterală. 
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Fig. 9. Oasele lungi ale braţelor de la scheletul din movila nr. 17. 

 

 

 
 

Fig. 10. Oasele bazinului de la scheletul din movila nr. 17. 
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Fig. 11. Oasele lungi ale membrelor inferioare de la scheletul din movila nr. 17. 

 

 

 

 
 

 

Fig. 12. Corpusculi Schmorl pe corpurile unor vertebre de la scheletul din movila nr. 17. 

 

 

 

 

 

 


