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Introducere
Faptele antisociale şi infracţiunile au constituit dintotdeauna factorii negativi care
tulbură echilibrul şi bunul mers al societăţii umane. Prevenirea şi, mai ales, combaterea acestor
fapte presupun acţiunea pe baze ştiinţifice a organelor de anchetă, cunoaşterea ştiinţifică a
fenomenului infracţional, studierea și analiza faptelor pentru combaterea criminalităţii.
Aceste premise au condus la apariţia criminalisticii care permite aplicarea legilor printr-un
ansamblul de tehnici puse în joc de justiţie şi poliţie. În accepţiunea modernă, Hans Gross,
unul dintre întemeietorii criminalisticii, o priveşte ca pe o ştiinţă în înţelesul deplin al
cuvântului, o ştiinţă de graniţă, definind-o ca „o ştiinţă a stărilor de fapt în procesul penal”.1
Criminalistica este considerată de unul dintre cei mai mari criminalişti români, ca fiind
o ştiinţă judiciară cu caracter autonom şi unitar, care însumează ansamblul de cunoştinţe,
metode, mijloace tehnice şi procedee tactice destinate descoperirii, cercetării infracţiunilor,
identificării persoanelor implicate în săvârşirea lor şi prevenirea faptelor antisociale. Astfel, la
momentul actual, criminalistica poate fi definită ca o ştiinţă despre legităţile procesului creării
şi administrării probelor infracţiunii, care elaborează în baza cunoaşterii acestor legităţi, metode şi
mijloace de cercetare criminalistică necesare descoperirii şi prevenirii faptelor penale2.
Arheologia reprezintă o ştiinţă istorică autonomă, având ca obiect depistarea,
sistematizarea şi interpretarea vestigiilor materiale aflate în pământ, la suprafaţa acestuia ori
sub apă, în scopul unei reconstituiri independente sau prin coroborare cu surse literare a
proceselor social-economice sau politice, ori a fenomenelor culturale aparţinând diferitelor
culturi din trecutul istoric al omenirii3.
Aceste date introductive conduc la ideea că atât criminalistica, cât şi arheologia sunt
ştiinţe care folosesc în procesul de cunoaştere ştiinţifică metode şi mijloace inter- şi
∗

Cms-şef de poliţie, I.P. J. Covasna, adi_rusu_66@yahoo.com.
Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni, Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, buzealuci@yahoo.com. Contribuţia
lui Dan Lucian Buzea se înscrie în programul de pregătire postdoctorală cu titlul „Cultura Ariuşd. Periferie sau
Centru”. Cercetare finanţată prin proiectul „MINERVA – Cooperare pentru cariera de elită în cercetarea
doctorală şi post-doctorală”, cod contract: POSDRU/159/1.5/S/137832, proiect cofinanţat din Fondul Social
European prin Programul Operaţional Sectorial, Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
∗∗∗
Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni, Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, adelina_ab@yahoo.com.
1
H. Gross, Kriminalpsychologie (Criminal Psychology), 1898.
2
E. Stancu, Criminalistica - tehnica criminalistică. Monografie, Editura Didactictă şi Pedagogică a Ministerului
Învăţământului, Bucureşti, 1994.
3
D. Micle, Noţiuni introductive. Note de curs, Universitatea de Vest, Timișoara, p. 1.
∗∗

ACTA MUSEI TUTOVENSIS. Istorie veche și arheologie, nr. XI, 2015. ISSN: 2457-1709.
73

www.cimec.ro / www.muzeuparvan.ro

pluridisciplinare. Epistemologia acestor discipline este bazată pe cele mai noi descoperiri
ştiinţifice şi dezvoltarea aplicaţiilor tehnologice care pot conduce la îndeplinirea obiectivelor.
Plecând de la aceste premise, putem observa că ambele ştiinţe îşi manifestă interesul
în căutarea şi descoperirea acelor urme sau mijloace materiale prin care se poate proba
existenţa unei activităţi umane, chiar dacă în cazul criminalisticii această activitate este de
natură infracţională.
De asemenea, remarcăm că un loc important în activităţile prevăzute de procedurile de
studiu arheologic este ocupat de interpretarea urmelor materiale, care oferă atât posibilitatea
formulării unor concluzii, cât şi fundamentul cercetării ştiinţifice ulterioare, fapt similar cu
activitatea experţilor criminalişti care, investigând locul săvârşirii unei faptei penale,
interpretează urmele criminalistice în vederea cunoaşterii întregii activităţi infracţionale şi
descoperirii întregului ansamblu de elemente care să o probeze.
În acest context, putem concluziona că, prin mijloacele de cunoaştere ştiinţifică
folosite în atingerea obiectivelor proprii, criminalistica îşi poate aduce aportul în
documentarea unor studii de natură arheologică.
O amprentă a corpului uman are o proprietate unică şi anume aceea că păstrează o
dovadă absolută asupra unei anumite persoane printr-o serie de posibile caracteristici: forma
papilelor digitale, mărimea piciorului etc. şi pe anumite tipuri de materiale (răşini, materiale
colorate, ceramică)4.
Muzeul Național al Carpaţilor Răsăriteni (MNCR) a inițiat un parteneriat de
colaborare cu Inspectoratul de Poliție Județean Covasna (IPJCv.), prin care experţii
criminalişti investighează, prin metode specifice, obiecte preistorice de patrimoniu aflate în
administrarea MNCR. În studiul de față sunt analizate două obiecte provenite din cercetările
arheologice sistematice de la Şoimeni, comuna Păuleni-Ciuc ”Dâmbul Cetății”, jud. Harghita,
atribuite culturii Cucuteni-Ariușd, categoria Plastică.
Descrierea sitului
Situl arheologic de la Păuleni-Ciuc este amplasat în Bazinul Ciucului, la aproximativ
10 km NE de municipiul Miercurea Ciuc, pe dealurile din vecinătatea satului Şoimeni/
Csíkcsomortán (sat aparţinător comunei Păuleni-Ciuc). Această aşezare este cunoscută în
literatura de specialitate și cu numele de Şoimeni şi Ciomortan.
Această poziționare, pe un mic promontoriu natural, este cunoscută de localnici sub
numele de Várdomb/Dâmbul Cetăţii şi se află pe șa de deal aflată pe versantul vestic al
Munților Ciuc. Munții Ciucului fac parte din lanțul est-carpatic și separă la est Bazinul
Ciucului de Moldova. La vest, Munții Harghitei separă Bazinul Ciucului de Transilvania centrală.
Promontoriul pe care se află aşezarea are formă ovală cu dimensiunile de cca. 90 x 60
m. Acest promontoriu este mărginit la nord de un pârâu mic, iar la sud de pârâul Remetea.
Ambele ape au cursul orientat spre vest, către râul Olt. Cursul râului Olt parcurge de la nord
spre sud, trecătoarea Tușnad, de unde traversează mai apoi Depresiunea Țara Bârsei, ajungând
în centrul Transilvaniei. Prin trecătoarea Ghimeş-Făget, de la Păuleni-Ciuc se poate ajunge în
zona Moldovei de azi. Prin Pasul Vlăhiţa, aflat la vest de sit, se ajunge în centrul Transilvaniei5.
Aşezarea preistorică de la Păuleni-Ciuc este cunoscută din a doua jumătate a secolului al
XIX-lea, când au fost realizate primele descrieri topografice şi menţiuni despre toponimul Cetate/
Dealul Cetăţii/Movila - Vár/Várdomb/Várhegy6. În perioada interbelică, arheologul Al. Ferenczi
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a inclus acest punct în repertoriul cetăţilor dacice din Transilvania7.
Primele săpături arheologice au fost realizate de dr. Zoltán Székely, care a descoperit
un aspect cultural necunoscut până atunci în Transilvania şi l-a introdus în literatura de
specialitate cu numele de „cultura Ciomortan”8.
În perioada 1999-2014, cercetările arheologice sistematice de la situl Păuleni-Ciuc au
fost continuate de către o echipă coordonată de dr. Valerii Kavruk, în calitate de responsabil al
cercetării arheologice sistematice, formată din arheologi din țară, precum și din străinătate9.
Locuirea Cucuteni-Ariușd
Cea mai veche locuire atestată până acum în aşezarea de la Dâmbul Cetăţii aparţine
culturii Cucuteni-Ariuşd. Vestigiile acestei culturi au apărut pe întreaga suprafaţă cercetată a
aşezării. Cele mai importate descoperiri s-au făcut sub valul de nord şi de est al aşezării. Aici,
pe marginea dâmbului, au fost descoperite şi cercetate mai multe complexe de locuit
(locuinţe, vetre, anexe şi gropi).
Locuinţele descoperite până în prezent la Păuleni-Ciuc par a fi aliniate şi orientate pe
direcţia NV-SE. Din punctul de vedere al organizării spaţiului interior, acestea erau aşezate
probabil în formă de semicerc pe marginea promontoriului. În momentul actual al cercetărilor
arheologice putem afirma cu certitudine că locuinţele mari, cu podea amenajată din bârne de
lemn acoperite cu lut, au fost amenajate în formă de semicerc pe marginea promontoriului. În
ceea ce privește construcţiile uşoare, de tipul adăposturilor, cu structuri mai simple de
construcţie, acestea au fost descoperite în apropierea locuinţelor de dimensiuni mari.
Locuirea Cucuteni-Ariușd de la Păuleni-Ciuc „Dâmbul Cetăţii” se încadrează, pe baza
celor trei probe radiocarbon prelevate din locuinţa eneolitică (Cpl. 41) şi analizate la Centrul
pentru Studii Aplicate Izotopilor de la Universitatea din Georgia (SUA), în intervalul 4.210 –
4.050 BC10.
Prin poziţionarea în zona centrală a Carpaților Răsăriteni, aşezarea reprezenta,
probabil, un punct de legătură între aşezările de tip Ariușd din sud-estul şi estul Transilvaniei,
cu așezările culturii Cucuteni A, aflate la est de Carpaţi. Așezarea de la Păuleni-Ciuc a fost
contemporană cu aşezarea Cucuteni A2 de la Poduri–Dealul Ghindaru (jud. Bacău) și
aşezarea Cucuteni A2-3 de la Malnaș Băi–Culmea Nisipoasă (jud. Covasna), indicând o
posibilă linie de comunicare între Transilvania și Moldova, prin intermediul aşezării de la
Păuleni-Ciuc, probabil prin pasul Ghimeș-Făget.
Cercetările arheologice recente au prilejuit recuperarea unui lot considerabil de
artefacte, aparţinând categoriei Plastică (statuete, idoli antropomorfi, idoli zoomorfi, idoli
conici, figurine, vase zoomorfe, altăraşe şi fragmente de altare, topoare miniaturale, pintadere,
discuri, rondele, pandantive „en violon”, bile din lut, astragale din os etc.), atribuit culturii
Cucuteni-Ariuşd. Piesele au fost recuperate, cu efective variabile, din toate nivelurile locuirii
eneolitice (I-III), atât din complexe (gropi, locuinţe de suprafaţă), cât şi din afara acestora11.
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Examinarea pieselor din lut ars în vederea evidenţierii urmelor papilare
Una din principalele metode criminalistice de identificare a persoanelor este
dactiloscopia care se bazează pe analizarea caracteristicilor reliefului papilar. Relieful papilar
este alcătuit din creste şi şanţuri care formează desene papilare a căror apariţie este localizată
în perioada intrauterină a fătului. Sustenabilitatea folosirii acestei metode este dată de
unicitatea şi stabilitatea desenelor reliefului papilar. Unicitatea este dată de caracteristicile
privind plasamentul, forma şi dimensiunea acestora, care exclud repetabilitatea unui anumit
tip papilar în ansamblul său. De asemenea, elementele desenelor reliefului papilar sunt stabile
în timp, relieful papilar putând fi analizat chiar şi după moartea omului, până la distrugerea
ţesuturilor prin putrefacţie.
Urmele papilare sunt create ca urmare a contactului direct dintre relieful papilar şi un
suport. Atunci când suportul este neted şi relativ dur, urmele papilare sunt de suprafaţă şi pot
fi create prin stratificare/destratificare în funcţie de procesul de transfer al substanţei care
reproduce desenul papilar. Atunci când suportul este plastic, relieful papilar este reprodus în
adâncime, iar urmele papilare create în acest mod se pot conserva un timp îndelungat.
Investigarea obiectelor pentru descoperirea urmelor papilare se face utilizând surse de
lumină cu lungimi de undă variabilă sau cu posibilitatea modificării unghiului de incidenţă.
Pentru evidenţiere sunt folosite diverse substanţe de contrast care au proprietatea de a adera la
traseul urmei.
Amprentele din preistorie sunt regăsite pe o serie de materiale, însă ceramica este cea
mai frecventă. Condiția primordială pentru conservarea și descoperirea amprentelor vechi este
o strânsă colaborare între arheologi și conservatori. O atentă abordare de curățare și restaurare
a artefactelor, precum și o conștientizare asupra existenței unor amprente poate ajuta foarte
mult în ceea ce priveşte procesul de identificare12.
Examinarea artefactelor descoperite cu ocazia cercetărilor arheologice în vederea
evidenţierii urmelor papilare a fost o preocupare timpurie a specialiştilor din acest domeniu.
Una dintre primele realizări în acest domeniu datează încă din 1927. Analizele au fost făcute
pe lămpi ceramice în situl Tell en-Nasbeh (Israel), de către W. F. Badè, și au fost puse în
evidenţă o multitudine de urme papilare foarte bine conservate, care au dus la concluzia că
vasele au fost create de acelaşi meşteşugar13.
Alţi cercetători care s-au preocupat de identificarea urmelor digitale pe materiale
ceramice au fost Charles Walston (1925), Harold Cummins (1935) şi Kurt Obenhauer (1965).
Progrese semnificative a realizat P. Åström, în deceniul 6 al secolului XX, prin observarea şi
analiza amprentelor de la Kalopsidha şi alte situri din Cipru. Alături de Sven A. Eriksson, a
fondat Centrul de Cercetare a Amprentelor din Stockholm, fiind create baze de date pentru
culturi din zona miceniană, minoică şi cipriotă. Alte analize au cuprins amprentele de degete
şi de palmă de pe tablete încadrate în liniarul B de la Pylos şi Knossos. Astfel, au fost
identificaţi o serie scribi sau asistenţi ai acestora. Sjöquist a lucrat la conceperea unei metode
de identificare a amprentelor de copii pe tăbliţe de la Knossos14. Un alt cercetător de
menţionat este Francesco d´Andria, care a înregistrat aproximativ 400 de impresiuni digitale
pe 125 de vase ceramice de la Metaponto (sec. IV î. Hr.), identificând patru meşteri15.
Cercetările au fost continuate de Keith Branigan, care a avut preocupări legate de ceramica
at Păuleni-Ciuc, Harghita County. Catalogue/Állatok, technológiá és állati eredetű nyersanyagból készült
tárgyak Csikpálfavi (Hargita Megye) lelőhelyról. Katalógus, Sf. Gheorghe, Editura Angustia, 2012.
12
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minoică16, și de Julie Hruby, de la Universitatea Cincinnati, care le-a studiat pe cele de la
Midea şi Pylos. Kimberlee Sue Moran, de la Institutul de Arheologie din Londra, a aplicat
tehnicile de identificare moderne a amprentelor digitale pe tăbliţe şi pintadere din zona
mesopotamiană, creând baze de date şi informaţii. Alte materiale cercetate au fost descoperite
la Ayia Triada, acropola miceniană de la Midea, şi situl Hala Sultan Tekke din Cipru17. Unii
dintre cercetători consideră că, atunci când sunt găsite numeroase amprente într-un anumit sit,
există o reală posibilitate ca majoritatea dintre ele să fie făcute de un singur individ18.
Artefactele supuse examinărilor în laboratoarele Serviciului Criminalistic Covasna
provin din patrimoniul MNCR. Sunt două piese ceramice din lut ars, respectiv un picior de
altăraş (păstrat fragmentar, rupt în două bucăți) (nr. inv. 11499) şi o figurină antropomorfă
(mască miniaturală din lut ars) (nr. inv. 12232).
Examinările au fost efectuate cu mijloace optice (lupă şi stereomicroscop) în lumină
polarizată albă, fotogramele urmelor puse în evidenţă fiind preluate cu camera digitală
fotografică Nikon D70s, obiectiv Micro-Nikkor 55mm.
Piciorul de altăraş (Masă în miniatură) (Fig. 1/1-2) este lucrat din lut în amestec cu
cioburi pisate, bine netezit şi ars oxidant. Piesa s-a descoperit în Locuinţa 21, la adâncimea de
- 2,9 m față de suprafaţa actuală a terenului. Din piesă s-a păstrat un picior fragmentat în două
părţi. Piciorul are forma tronconică cu talpa plată. Este oval în secţiune în partea superioară şi
circular spre bază.
Este pictat cu linii de culoare brună ce formează unghiuri geometrice aşezate cu vârful
în jos (liniile pictate au lăţimea de 5-6 mm) pe fondul brun-gălbui al piesei. Pe partea dinspre
interior se observă urme de amprente umane. Dimensiuni: H. păstrată: 98 mm; LA: 42 mm;
D. bază: 30 mm; Nr. Inv. 11499.
În urma examinărilor a fost descoperită o urmă papilară imprimată în adâncime pe
suprafaţa unuia dintre fragmentele de picior de altăraş (Fig. 1/3). Urma papilară pusă în
evidenţă este digitală, reprezintă zona centrală şi marginală dreapta, putând fi clasificată din
punct de vedere dactiloscopic ca fiind tip bideltic cu subtip laţuri gemene concave dreapta.
Această clasificare indică cu certitudine natura umană a persoanei care a creat-o, în literatura
de specialitate numai tipul amorf subtipul simian fiind specific animalelor antropoide. De
asemenea, se observă că, la partea bazală a urmei, este bine conturat şanţul de flexiune, care
împreună cu prezenţa crestelor papilare, din zona inferioară a falanginei, indică flexarea
degetului, la prinderea fragmentului, imediat după prelucrare, probabil de către meşterul olar.
Figurină antropomorfă (mască miniaturală/cap mobil de la o statuetă antropomorfă/
idol) este confecţionată din lut în amestec cu cioburi pisate, bine netezită, arsă oxidant,
culoarea brun-gălbui. Piesa a fost descoperită în Locuinţa 5.
Piesa este întreagă, are forma aproximativ circulară, respectă trăsăturile unei figuri
umane (realizate prin apăsarea cu degetul) printr-o nervură mediană longitudinală şi doi lobi
în zona urechilor. Nasul este în poziţie anatomică, stilizat şi uşor în relief (Fig. 2/1-2).
Dimensiuni: H: 27 mm; LA: 30 mm; GR: 12 mm; Nr. Inv. 12232.
Pe partea din spate a măştii se observă o amprentă papilară umană (Fig. 2/3). Urma
papilară descoperită reprezintă în mare parte zona marginală şi numai parţial zona centrală,
fapt care nu permite o clasificare dactiloscopică. Totuşi, desenul papilar prezintă un relief
clar, iar în imaginea mărită sunt vizibile crestele papilare şi porii sudoripari (Fig. 2/4). De
asemenea, poziţionarea urmei într-o concavitate, ca parte integrantă a conturului general,
indică posibilitatea creării acestei urme în procesul de modelare prin comprimări succesive a
figurinei, anterior durificării prin ardere (Fig. 2/5).
16
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Concluzii
Chiar dacă sunt două ştiinţe care, aparent, au domenii de activitate separate,
criminalistica şi arheologia au în comun activitatea de căutare şi descoperire a urmelor
materiale, rezultate în urma unor activităţi umane. Deși rolul amprentelor ca mijloc de
identificare pentru perioada preistorică nu a fost încă exploatat, datele intrinseci oferite de
amprentele digitale încep să fie analizate, cercetate şi utilizate tot mai frecvent19.
Analizele prezentate demonstrează aplicabilitatea mijloacelor tehnice criminalistice de
investigare, în domeniul cercetării artefactelor arheologice şi oferă în acelaşi timp,
posibilitatea obţinerii unor rezultate validate prin metode ştiinţifice.
Chiar dacă rezultatele sunt de o importanţă mare, aducând lămuriri cu privire la
identitatea meşterilor, mai ales pentru perioade îndepărtate, analizele făcute pe materiale sunt
puţine. Piesele preistorice care prezintă amprentă papilară umană sunt foarte puţin cunoscute
între descoperirile efectuate în aşezările şi necropolele atribuite neoliticului şi eneoliticului de
pe teritoriul României. Trebuie să subliniem, încă o dată, raritatea acestor piese în aria culturii
Cucuteni-Ariuşd, prin evidenţierea urmelor papilare pe obiecte de cult descoperite la PăuleniCiuc.
Colectarea datelor, stocarea acestora şi folosirea lor comparativă pe noi materiale,
preferabil din întreaga arie culturală cucuteniană, ar putea dezvălui mai multe asupra omului
din spatele artefactului. Prin colectarea unor date cât mai complete, în mod ideal, s-ar putea
raporta o serie de obiecte la un anumit creator/artist/meşter. Importanţa studiului unor astfel
de artefacte, prin analiza statistică a amprentelor, rezidă şi din faptul că, în acest fel, ar putea
fi depistate şi urmărite mişcările de familii, comunităţi, triburi şi populaţii, cu condiţia să
existe materiale suficiente şi concludente20.
Alături de cele de mai sus, amprentele digitale ar putea lămuri şi alte aspecte, precum
vârsta meşterul. Amprentele de copii sau de adulţi, identificarea acestora pe diferite materiale
arheologice, deschid noi direcţii de cercetare şi înţelegere a vieţii de zi cu zi a comunităţilor21.
De exemplu, analiza unor vase miniaturale de la Gomolava relevă amprente de copii. Prin
analiza amprentelor s-a adus un argument irefutabil asupra creatorului, considerându-se vasele
în discuţie ca fiind jucării sau elemente de învăţare a meşteşugului22.
Crearea şi dezvoltarea unei baze de date cu amprente papilare umane pentru
categoriile de obiecte din lut: ceramică, plastică, obiecte diverse etc., descoperite la PăuleniCiuc, va contribui la o mai bună cunoaştere a modului de realizare al artefactelor din perioada
culturii Cucuteni-Ariuşd.
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FINGERPRINTS EVIDENCE ON CUCUTENI-ARIUŞD OBJECTS DISCOVERED
AT PĂULENI-CIUC „FORTRESS HILL”, HARGHITA COUNTY
Forensics and archeology are two sciences that use scientific methods and means, based on
interdisciplinary applied research in order to achieve the objectives.
The paper aims at highlighting the joint elements identified in the research of material traces
which demonstrates human activity. Therefore the practical application is described in which forensic
technical means were used to discover fingerprints on the surface of clay objects attributed to
Cucuteni-Ariuşd culture (mil. 5th -4th B.C).
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Fig. 1. Picior de altăraş (Masă altar):
1. foto; 2. desen; 3. urmă papilară descoperită pe suprafaţa piciorului de altăraş.
Small altar leg (altar table): 1. photo; 2. drawing;
3. fingerprint observed on the surface of the altar-table leg.
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Fig. 2. Figurină antropomorfă (mască miniaturală/cap mobil de la o statuetă antropomorfă/idol):
1. desen; 2. foto; 3. urmă papilară creată în adâncime;
4. imaginea microscopică a unui fragment de urmă papilară (factor mărire 10X);
5. replica şi piesa originală (procesul de modelare a urmei papilare).
Anthropomorphous figurine (miniature mask/mobile head from an anthropomorphic statuette/idol):
1. drawing; 2. photo; 3. trace of deepened digital imprint;
4. microscopic image of a fingerprint fragment (increase factor 10X zoom);
5. replica and original object (the process of modeling the fingerprint).
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