Ce ne spun oasele prelucrate dintr-o groapă menajeră?
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Abstract: Our study proposes to analyze a lot of osseous materials, which were transformed into tools,
deriving from the Stoicani-Aldeni site of Fruntișeni (Vaslui County). Although it is quantitatively reduced and
comes from a domestic waste area, our intention is to establish whether such a context may provide data that can
be helpful for reconstructing the economic activities carried out within the settlement. We analyzed the types of
used raw materials, the sources of their acquisition and the items’ techno-typological data. In the end we were able
to conclude that the exploitation of raw materials concentrated around the activities of animal breeding and
slaughtering, being also reflected by the domestic character of the assemblage’s composition. Collaterally there
were also used blanks deriving from wild animals. We are dealing with an industry processed in an ad-hoc manner
with minimum technological and time investments. The pieces were abandoned in the moment of their fracture,
even thou they were not completely worn out and they could have been fixed/recycled.
Rezumat: Acest studiu își propune să analizeze un lot de materii osoase, transformate în unelte,
provenind din situl Stoicani-Aldeni, de la Fruntișeni (jud. Vaslui). Deși este redus cantitativ și a fost găsit într-o
groapă menajeră, ne-am propus să identificăm dacă un astfel de context poate să furnizeze date care pot ajuta la
reconstituirea activităților economice desfășurate în sit. Am analizat atât tipurile de materii prime utilizate, sursele
lor de achiziție, dar și datele tehno-tipologice ale pieselor. În final, am putut stabili că exploatarea materiilor prime
se centrează în jurul activităților de creștere și sacrificare a animalelor, ea fiind reflectată și de caracterul domestic
al compoziției ansamblului. Secundar, au fost utilizate și suporturi provenind de la animale sălbatice. Ne aflăm în
fața unei industrii de economie, realizată cu o investiție tehnologică și de timp minime. Piesele au fost abandonate
la momentul fracturării, chiar dacă nu erau încă total epuizate și ar fi putut fi reparate/reciclate.
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