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Ludmila BACUMENCO-PÎRNĂU, Larisa CIOBANU, 
Sergiu HEGHEA, Alexandru LEVINSCHI

CERCETĂRI ARHEOLOGICE ÎN SITUL MEDIEVAL 
DE LA ORHEIUL VECHI. CAMPANIA 2017
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Vlad VORNIC, Ion CIOBANU, Sergiu POPOVICI
SĂPĂTURILE DE SALVARE DIN CENTRUL ISTORIC 
AL ORAŞULUI CAHUL EFECTUATE ÎN ANUL 2017



7

CERCETĂRILE ARHEOLOGICE ÎN GROTA DE LA BUZDUJENI 
(R-NUL EDINEŢ) DIN ANUL 2017

Vitalie BURLACU, Leonid VIŞNEAŢKI,
Ekaterina VOSKRESENSKAYA, Pavel NEKHORESHEV

În toamna anului 2017 au fost reluate investigaţiile arheologice la 
staţiunea musteriană din grota de la Buzdujeni, începute de către N. Chetraru 
în 1970 şi continuate pe parcursul anilor 1971-1975, 1978 şi 1996. La lucrări 
au luat parte specialişti de la Institutul Patrimoniului Cultural (Chişinău), 
Institutul de Istorie a Culturii Materiale (Sankt-Petersburg) şi Institutul de 
Geografi e (Moscova). Grota este situată la circa 0,7 km est de satul Buzdujeni 
(r-nul Edineţ), pe panta abruptă a malului drept al râului Racovăţ (Fig. 1, 
A-B).

Pentru cercetarea nivelurilor culturale, în partea vestică a grotei s-a 
trasat o secţiune de circa 3 m.p. (Fig. 1, C). Din cele opt niveluri de locuire 
cunoscute, au fost identifi cate numai cinci (nivelurile 3-6 şi 8) (Fig. 2, A). 
Astfel, nivelurile 3-5 de locuire s-au surprins doar în carourile 5/Л,К (Fig. 
2, C), pe când nivelurile 6 şi 8 – numai în carourile 5/К,И. A fost efectuată 
descrierea corespunzătoare a orizonturilor litologice (ce măsoară 2,43 m) a 
profi lului de vest al secţiunii. Totodată, s-au luat o serie de probe de cărbune 
de lemn (nivelul 5, caroul 5/Л), cât şi material osos (nivelul 5, caroul 5/K; 
nivelul 6, caroul 5/K) pentru efectuarea analizei radiocarbon 14C, iar din pro-
fi lul secţiunii – mai multe probe pentru analize granulometrice şi geochimice 
în laboratorul de la Institutul de Geografi e din Moscova. 

În urma lucrărilor efectuate, a fost adunată o bogată colecţie de mate-
rial litic şi osos. Astfel, din nivelul 3 de locuire provine o piesă de silex şi 114 
fragmente de oase, în nivelul 4 s-au găsit 35 de piese de silex şi 52 fragmente 
de oase, din nivelul 5 provin 96 de piese de silex şi 103 resturi faunistice, în 
nivelul 6 fi ind depistate 31 de piese de silex şi zece fragmente de oase, iar din 
nivelul 8  provin 47 de piese de silex (Fig. 2, B) şi un fragment de os.

Fauna este dominată pentru toate nivelurile de locuire de ursul de 
peşteră (Ursus spelaeus) (Fig. 1, D,F) şi hiena de peşteră (Crocuta crocuta 
spelaea), urmate de bison (Bison priscus), cal (Equus ferus ssp.) şi mamut 
(Mammuthus primigenius(( ) (Fig. 1, E).

Materialul litic, ca şi în cazul materialului osos, apare identic pentru 
toate nivelurile, fi ind format în mare parte din aşchii, lame şi mai puţin din 
nuclee. Categoria uneltelor este slab reprezentată, cu excepţia nivelului 5, 
de unde provine o piesă bifacială, un Point, mai multe racloare şi aşchii cu 
retuşă.
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Fig. 1. A – ortofotoplan; B – vedere dinspre sud; C – sondaj, vedere dinspre sud;
D, F – piese din os; E – molar de mamut.
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Fig. 2.  A - profi lul de vest (linia caroului 5/Л-К); B –1-4 piese litice 
(nivelul 8 de locuire); C – planul nivelului 5 de locuire.
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O NOUĂ STAŢIUNE PALEOLITICĂ 
DESCOPERITĂ ÎN PREAJMA SATULUI GORDINEŞTI

(R-NUL EDINEŢ)

Vitalie BURLACU, Natalia PAŞENCIUC

În primăvara anului 2017, cu prilejul unei periegheze efectuate pe o 
porţiune a văii râului Racovăţ, la SV de satul Gordineşti a fost identifi cată o 
nouă staţiune paleolitică, catalogată drept Gordineşti IV. Staţiunea este am-VV
plasată pe panta vestică a promontoriului Stânca Goală (Fig. 1, A), în locul 
unde râul Racovăţ formează o cotitură, la distanţa de circa 400 m SV de satul 
Gordineşti, vizavi de staţiunia paleolitică Gordineşti I.

Staţiunea nou-descoperită este situată pe locul unei cariere de extra-
gere ilegală a calcarului, ceea ce a dus la distrugerea a circa 2/3 din suprafaţa 
acesteia (Fig. 1, B). Materialul arhelogic a fost adunat atât de pe suprafaţa 
carierei, cât şi din peretele abrupt al acesteia. Cu scopul de a determina gra-
dul de conservare a nivelului de locuire, în partea de vest a staţiunii a fost tra-
sat un sondaj de 1x2 m (carourile 1/A-B) (Fig. 1, C, D); o dată cu înaintarea 
în adâncime, suprafaţa acestuia a ajuns să măsoare circa 3 m.. p. (carourile 
1-1`/A-B) (Fig. 1, E, F).

A fost efectuată descrierea completă a profi lului de sud al secţiunii, ce 
numără şase orizonturi litologice, cu o adâncime totală de 2,05 m (Fig. 2, 
A). Au fost surprinse trei nivele de locuire paleolitice in situ, excepţie făcând 
doar nivelul trei, care parţial era perturbat de crotovine. Primul nivel de lo-
cuire a fost fi xat la adâncimea de 0,37-0,74 m (stratul doi litologic), fi ind 
investigat pe o suprafaţă de 2 m.p. Din acest strat provin 38 de piese litice, 
dintre care se evidenţiază 14 lame, 13 aşchii şi nouă microaşchii. Categoria 
uneltelor este formată dintr-un burin diedru pe lamă şi o aşchie cu retuşă. 

Cel de-al doilea nivel de locuire a fost identifi cat la adâncimea de 
1,30-1,49 m (orizontul cinci litologic), fi ind cercetat pe o suprafaţă de 2 
m.p. (Fig. 2, C). Din acest strat provin 24 de piese litice (Fig. 2, B), dintre 
care se remarcă două lame şi 18 aşchii. Categoria uneltelor este formată din 
patru piese: un vârf musterian, un racloar convex pe lamă şi două aşchii cu 
retuşă. 

Nivelul trei de locuire a fost fi xat la adâncimea de 1,62-2,05 m (ori-
zontul şase litologic), fi ind investigat pe o suprafaţă de 3 m.p. Din acest strat 
provin 76 de piese litice, dintre care se evidenţiază un nucleu, şapte lame, 
53 aşchii şi 15 microaşchii. Categoria uneltelor este formată din nouă piese, 
dintre care menţionăm un vârf de tip musterian, două racloare, un cuţit cu 
spate, o lamă cu retuşă, trei aşchii cu retuşă şi un vârf de tip Point.
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Fig. 1. A – ortofotoplan cu staţiunea Gordineşti IV; B – vedere dinspre NV VV
a staţiunii Gordineşti IV; C,D – profi lul de nord;VV

E, F – vedere a nivelului trei de locuire.
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Fig. 2. A – profi lul de sud (1 - straturile litologice; I - straturile arheologice); 
B – piese litice (nivelul trei de locuire); C - planul nivelului trei de locuire. 
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CERCETĂRILE DIN ANUL 2017 
ÎN STAŢIUNEA PALEOLITICĂ CLIMĂUŢI II

Serghei COVALENCO, Teodor OBADĂ, Laëtitia DEMAY

Staţiunea din paleoliticul superior Climăuţi II, descoperită în anul I
1989 de T. Obadă în centrul satului Climăuţii de Jos (r-nul Şoldăneşti), a 
devenit notorie datorită săpăturilor efectuate sub conducerea lui I. Borziac. 
În procesul investigaţiilor au fost identifi cate resturile unui complex reziden-
ţial sub formă de aglomeraţie circulară alcătuită din oase, fi ldeşi şi cranii de 
mamuţi, special selectate şi aranjate.

În anul 2017 s-a încercat localizarea resturilor altei presupuse „struc-
turi rezidenţiale” în perimetrul celei de-a doua aglomeraţii circulare din 
oase de mamuţi. În acest scop, la 15 m nord-est de locuinţa evidenţiată 
anterior a fost efectuat un mic sondaj, adâncit până la baza stâncoasă a 
terasei. Pe parcursul cercetărilor au fost evidenţiate două nivele culturale 
şi stratigrafi a depozitelor, caracteristică şi pentru zona centrală a staţiunii. 
După cum s-a şi presupus, în nivelul superior au fost descoperite multe re-

Fig. 1. Climăuţi II. Planul de localizare de artefacte din stratul cultural
superior. 1 – oase, dinţi şi colte de mamut, 2 – număr de artefacte, 

3 – descoperiri din piatră de carieră, 4 – obiecte de silex, 5 – adâncime în cm. 

4 532
0    30 cm
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sturi dintr-o oarecare construcţie, datată prin С14 acum 20 350 de ani (LU-
2481). La baza construcţiei puteau fi  oasele mari, fi ldeşul, craniul de ma-
mut şi bolovanul calcaros, care formează sectorul aglomeraţiei inelare. În 
primul rând, aceasta se referă la descoperirile orientate transversal pe linia 
est-vest, formând o pardoseală din artefacte alăturate. Ele au fost aranjate 
în următoarea succesiune: ulna (corespunde nr. 1 din Fig. 1), molar infe-
rior mare cu fragmente de la mandibulă (10), humerus (2), bolovan mare 
din calcar (5), partea superioară a carniului de mamut zdrobit (11), fi ldeş 
(6), femur (14), ulna (7). O oarecare altă destinaţie aveau piesele următoa-
re: radius (3) şi un os tubular (4), orientate pe linia sud-vest – nord-est (şi 
important – aşezate mai jos de piesele aderate la ele din pardoseală, ceea 
ce admite legătura lor cu un nivel cronologic mai timpuriu); omoplaţi (12) 
de mamut cu creasta zdrobită; osul humerus (13), păstrat parţial, aşezat în 
afara aglomeraţiei de bază, localizat în nivelul inferior de habitat; fragment 
de apofi ză (9) de la humerus.

Fig. 2. Climăuţi II. Artefacte de silex. 1 – gratoar; 2,5 – burine;
6 – gratoar-burin; 4,7,8 – nuclee din nivelul 1; 3 – burin din nivelul 2.
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Din nivelul superior provin 90 de piese litice din sondaj şi 37 de mi-
crolite din spălarea rocii. Printre ele se evidenţiază cinci nuclee din silex, 19 
sfărâmături, 48 de aşchii, 13 lame, două aşchii tehnice şi o piatră de prundiş. 
Pentru prelucrare a fost utilizat silexul cretacic de culoare cenuşie, mai rar 
– de prundiş. Aproape toate piesele din silex sunt acoperite cu patină albă 
sau albăstrie. Fără patină sunt doar artefactele arse, a căror pondere este de 
circa 10%. Nucleele – unilaterale, cu două taloane de percuţie, sunt puternic 
epuizate şi au în diametru 3-4 cm. Pentru ele este specifi că lipsa ordinii în 
tăiere, drept rezultat al eliminării haotice a aşchiilor (Fig. 2,4,7,8). Excepţia 
o alcătuieşte nucleul mare cu două taloane de percuţie şi cu tăiere reglată, de-
stinat pentru producţia lamelor. Piesele cu prelucrare secundară în colecţia 
nivelului superior sunt reprezentate prin două burine, una unghiulară, alta 
plată (Fig. 2,2,5), un gratoar-burină (fi g. 2,6) şi un gratoar pe vârf de lamă 
(Fig. 2,1). O descoperire neordinară prezintă scoica unei moluşte (Cerithium 
vulgatum Bruguière) cu resturi de ocru roşu pe suprafaţă.

Nivelul doi de locuire este reprezentat de un număr mult mai mic de 
artefacte. Printre ele sunt oase separate de animale (lup), un dinte de mamut, 
opt piese de silex şi un pisălog-răzătoare de gresie. Nu s-a observat ceva spe-
cifi c în poziţia descoperirilor din acest nivel. Majoritatea lor a fost depistată 
deasupra nivelului cu resturi de sol fosil. Silexul este analog celui care a fost 
utilizat de locuitorii staţiunii din nivelul cultural superior. Se evidenţiază un 
mic nucleu rezidual bitalon cu până la 4,5 cm în diametru, fără tăiere reglată 
a frontului de debitaj. Au fost colectate trei aşchii mici, un fragment proximal 
de lamă şi un fragment de burin cu retuşare abruptă pe marginea longitudi-
nală a lamei mari (Fig. 2,3). 

Principalele rezultate ale cercetării staţiunii Climăuţi II din anul 2017 I
constau în studiul secţiunii stratigrafi ce din zona centrală a sitului; identifi -
carea unei aglomeraţii circulare cu oase de mamuţi într-un mic sector care, 
probabil, reprezintă resturile unei a doua „structuri rezidenţiale” în perime-
trul staţiunii; colectarea artefactelor din piatră şi os din nivelele culturale I şi 
II, precum şi a microfaunei (obţinute prin spălarea rocii) reprezentate prin 
scoici provenind de la patru specii de moluşte terestre şi dinţi de rozătoare.
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DOUĂ AŞEZĂRI CUCUTENIENE DESCOPERITE 
LA LĂRGUŢA ŞI CÎRPEŞTI

Sergiu BODEAN, Sergiu POPOVICI, Vlad VORNIC

Prospecţiunile arheologice efectuate în ultima perioadă de Agenţia 
Naţională Arheologică în Colinele Tigheciului au avut drept scop verifi ca-
rea informaţiilor parvenite la instituţie privind unele descoperiri arheologice 
efectuate în această zonă. Printre ele se numără şi două aşezări ale culturii 
Cucuteni-Tripolie, situate pe moşiile satelor Lărguţa (Lărguţa II) şi Cîrpeşti II
(Cîrpeşti III) (r-nul Cantemir). II

Ambele situri arheologice au fost descoperite în anul 2017 de către 
geodezul Iurie Lungu. Aşezarea Lărguţa II se afl ă la 2,3 km SE de marginea I
localităţii, pe versantul stâng al văii râului Larga. Suprafaţa ei, care reprezin-
tă teren arabil, este fl ancată dinspre N şi S de două văi, care se deschid spre 
cursul râului menţionat. Situl Cîrpeşti III este localizat la 2,1 km E de sat, pe I
panta nord-vestică a unei văi, suprafaţa lui fi ind afectată de o lutărie neau-
torizată. Aici au fost semnalate resturile a două complexe adâncite parţial 
distruse. Din perimetrul sitului provin şi câteva fragmente ceramice atribuite 
perioadei târzii a epocii bronzului sau Hallstatt-ului timpuriu şi evului me-
diu timpuriu.

Materialul ceramic cucutenian adunat din ambele aşezări este repre-
zentat de ceramică pictată (în special tricrom) şi grosieră (Fig. 1; 2). Din 
pastă grosieră au fost modelate chiupurile decorate cu câte un şir de impre-
siuni sau alveole. Pe corpul lor, acoperit cu barbotină, sunt aplicate proe-
minenţe-suporturi, proeminenţe alveolate sau toarte. Ceramica pictată pre-
zintă o mai mare varietate de forme (străchini, vase cu gâtul înalt şi corpul 
bombat, pahare, platouri, suporturi, capace etc.). De la Lărguţa provin şi trei 
reprezentări plastice antropomorfe. Două dintre ele reprezintă fragmente de 
statuete feminine cu decor incizat. Al treilea exemplar este o statuetă mas-
culină fragmentară, parţial acoperită cu decor incizat şi prevăzută deasupra 
coapselor cu un brâu decorat cu incizii. La Cîrpeşti a fost descoperit un pi-
cior de statuetă feminină cu decor incizat. Din ultima aşezare provine şi un 
nucleu de silex prismatic. Piesa are urme de uzură, rezultate de la utilizarea 
lui şi în calitate de percutor. În situl de la Lărguţa a fost semnalată o lamă de 
silex cu retuşe mărunte pe latura dreaptă. 

După caracteristicile pe care le prezintă, materialele recuperate din 
siturile nominalizate se încadrează în a doua parte a fazei Cucuteni A, având 
analogii în aşezările eneolitice sincrone situate în zone geografi ce aferente 
din dreapta Prutului.
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Fig. 1. Ceramică din aşezarea cucuteniană de la Cîrpeşti.
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Fig. 2. Ceramică din situl cucutenian de la Lărguţa.
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CERCETĂRI ARHEOLOGICE PREVENTIVE 
ÎN SITUL ENEOLITIC PETICENI V

Sergiu BODEAN, Sergiu POPOVICI

În toamna anului 2017 au fost efectuate cercetări arheologice preven-
tive în situl culturii Cucuteni-Tripolie Peticeni V (satul Peticeni, r-nul Călă-
raşi). Scopul investigaţiilor a constat în descărcarea de sarcină arheologică a 
unei suprafeţe din partea de vest a aşezării, care urmează să fi e întretăiată de 
gazoductul Ungheni-Chişinău.

 Situl eneolitic, descoperit în anul 2015, este situat la marginea de vest 
a localităţii, pe a doua terasă de pe malul stâng al râului Bîc. Secţiunea trasa-
tă pe axul viitorului gazoduct avea lungimea de 62 m şi lăţimea de 3 m. În ca-
drul ei au fost semnalate urmele a cinci complexe adâncite (patru gropi şi un 
şanţ). Prin parametri şi cantitatea de vestigii recuperate, se remarcă groapa 
1. Ea avea formă piriformă în plan, lungimea de 3,9 m şi lăţimea maximă de 
1,35 m. Adâncimea complexului de la nivelul surprinderii conturului era de 
0,73 m. Umplutura gropii conţinea numeroase fragmente ceramice, oase de 
animale, piese de silex şi os, precum şi fragmente de statuete antropomorfe.

 Ceramica recuperată din cadrul secţiunii se împarte în cinci categorii, 
predominantă fi ind cea pictată. Menţionăm că o bună parte din materialul 
ceramic recuperat este corodat, o mai bună conservare a acestuia atestându-
se în gropile cercetate. Ceramica pictată bicrom, monocrom sau tricrom este 
reprezentată prin fragmente de pahare, străchini şi castroane, vase-binoclu, 
vase cu corpul uşor bombat prevăzut cu două torţi sub buză, vase cu gâtul 
înalt şi corpul bombat, capace, vase bitronconice de dimensiuni mari cu torţi 
opuse pe diametrul maxim, cratere etc. (Fig. 1, 1-8). A doua categorie cera-
mică cuprinde în special fragmente de castroane de diferite dimensiuni cu 
suprafeţele acoperite deseori cu angobă albicioasă sau pictate cu roşu (Fig. 
2, 4). Categoria grosieră este reprezentată de chiupuri prevăzute cu proemi-
nenţe simple sau perforate orizontal (Fig. 2, 1, 2). Ceramica cu scoică pisată 
în compoziţie şi cea cu decor incizat este prezentă printr-un număr redus 
de fragmente. Plastica antropomorfă cuprinde exemplare cu sau fară decor 
incizat (Fig. 2, 5, 6). Uneltele de silex, puţine la număr, sunt reprezentate de 
percutoare, străpungătoare, gratoare. Din os sunt confecţionate lustruitoare 
şi străpungătoare, majoritatea provenind din cuprinsul gropii 1. 

Materialele recuperate în urma acestor cercetări confi rmă atribuirea 
sitului la etapa Cucuteni A-B1 a fazei Cucuteni A-B. Artefactele ceramice au 
unele analogii în inventarul aşezărilor de tip Solonceni.
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Fig. 1. Peticeni V 2017. Groapa 1. Ceramică pictată (1-8).
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Fig. 2. Peticeni V 2017. Groapa 1. Ceramică (1-4), plastică antropomorfă (5-6).

1

2

3

5

4

60                 3 cm
0                       3 cm

0        3 cm



22

PROSPECŢIUNILE GEOFIZICE DIN ANUL 2017 ÎN SITURILE 
CUCUTENIENE DE DIMENSIUNI MARI STOLNICENI I ŞII

BRÎNZENI VIII (R-NUL EDINEŢ) I

Stanislav ŢERNA, Knut RASSMANN, Johannes KALMBACH

Între 23 şi 28 noiembrie 2017 s-au desfăşurat prospecţiuni geofi zice în 
siturile cucuteniene de dimensiuni mari Stolniceni I şiI Brînzeni VIII (r-nul I
Edineţ), organizate de Universitatea „Şcoala Antropologică Superioară” (Chi-
şinău) şi Comisiunea Romano-Germanică a Institutului Arheologic German 
(Frankfurt pe Main). Scopul principal al lucrărilor a constat în fi nalizarea 
scanărilor din situl de la Stolniceni, cunoscut graţie săpăturilor arheologice 
din ultimii ani, şi scanarea sitului Brînzeni VIII, cercetat între anii 1979-1980 I
de V. Marchevici (Fig. 1, sus). Pentru scanare a fost utilizat un dispozitiv de 
tip SENSYS cu 16 sonde, amplasate la o distanţă de 25 cm, cuplat la un GPS 
de tip Leica. Sondele dispozitivului au fost montate pe un suport tras cu aju-
torul unui automobil de teren (Fig. 1, jos). Utilizarea acestui tip de suport a 
permis scanarea cu o viteză înaltă şi, respectiv, acoperirea unei suprafeţe de 
teren mai mari. 

În situl de la Stolniceni au fost scanate circa 59,2 ha (Fig. 2 jos). S-a 
reuşit acoperirea întregii suprafeţe a sitului Cucuteni-Tripolie în limita celor 
trei şanţuri, precum şi a unei porţiuni considerabile din afara aşezării, în 
părţile de vest şi sud. Scanarea a permis atât investigarea structurii complexe 
a sitului cucutenian, cât şi descoperirea mai multor anomalii în apropiere de 
sit, în afara spaţiului locuit. De asemenea, au fost identifi cate geomagnetic 
câteva anomalii aferente „cenuşarelor” din aşezarea culturii Noua, situate la 
sud-vest de situl cucutenian.  

Din cauza arăturii adânci şi a condiţiilor meteorologice nefavorabile, 
pe situl de la Brînzeni s-a reuşit scanarea unei porţiuni reduse, de doar 1,2 
ha (Fig. 2, sus). Prospecţiunea a permis identifi carea a circa 60 de locuinţe 
arse, mai multor gropi şi şanţuri, care pot fi  puse în legătură cu locuirea ene-
olitică. Cercetarea magnetică a sitului urmează a fi  defi nitivată în viitor.

Lucrările din ambele situri au fost însoţite de ortofotografi eri aeriene, 
realizate cu o dronă de tip DJI Phantom 3. 
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Fig. 1. Sus – amplasarea celor două situri prospectate. 
Jos – utilizarea dispozitivului la Stolniceni.
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Fig. 2. Sus – suprafaţa scanată în situl de la Brînzeni. 
Jos – suprafaţa scanată din situl de la Stolniceni. 
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CERCETĂRILE DIN ANUL 2017 
ÎN SITUL CUCUTENIAN DE LA STOLNICENI

Stanislav ŢERNA, Knut RASSMANN, Johannes MÜLLER, 
Andreea VORNICU-ŢERNA, Mariana VASILACHE-CUROŞU, 

Vitali RUD, Robert HOFMANN, Kai RADLOFF, 
Stanislav FEDOROV, Felix-Adrian TENCARIU

Investigaţiile în situl de la Stolniceni (r-nul Edineţ) s-au desfăşurat 
între 15 iulie şi 6 octombrie 2017, fi ind coordonate de Universitatea „Şcoa-
la Antropologică Superioară” (Chişinău), Comisiunea Romano-Germană a 
Institutului Arheologic German (Frankfurt pe Main) şi Universitatea „Chris-
tian Albrecht” (Kiel) cu participarea, ca şi în anii precedenţi, a mai multor 
specialişti invitaţi de la instituţii de profi l din Republica Moldova, România 
şi Ucraina. Au fost deschise nouă secţiuni şi sondaje de diverse dimensiuni 
(Fig. 1; 2), suprafaţa totală cercetată reprezentând 458,5 m.p.

În urma săpăturilor arheologice, au fost obţinute următoarele rezul-
tate: 1) a fost fi nalizată cercetarea complexului de producere a ceramicii din 
nord-estul aşezării, fi ind dezvelit încă un cuptor bicameral, mai multe gropi 
şi locuinţa olarului; 2) a fost din nou secţionat şanţul exterior (care, pe seg-
mentul săpăturii din anul precedent, era deranjat de un complex adâncit din 
primele secole p.Chr.); 3) a fost cercetată, în premieră, una dintre aglome-
rările radiale de ceramică şi oase de animale din jurul sitului, cunoscute ca 
„cenuşare” eneolitice; 4) au fost deschise mai multe secţiuni peste locuinţele 
şi gropile aranjate în şiruri şi cercuri succesive, care alcătuiesc structura aşe-
zării, cu scopul de a stabili cronologia internă a sitului.

Ca şi în anii precedenţi, cercetările au avut un caracter pluridiscipli-
nar, fi ind realizate investigaţii geofi zice şi geochimice asupra unor diverse 
complexe din săpătură, prelevate probe de sol, aplicată fl otarea sedimentelor 
antropice şi colectate câteva zeci de probe pentru determinări radiocarbon. 
Colecţia de materiale arheologice recuperate din săpătură este una impună-
toare, mai ales locuinţa olarului fi ind caracterizată printr-o prezenţă semni-
fi cativă a vaselor întregibile de diverse tipuri. Pe lângă acestea, investigaţiile 
au furnizat sute de piese de inventar din lut, materii dure animaliere, silex şi 
piatră şlefuită.

De asemenea, a fost efectuată o ardere experimentală într-o replică 
realizată după unul dintre cuptoarele pentru ceramică eneolitică cercetate 
prin săpătură – experiment ce a permis observaţii inedite asupra aspectelor 
tehnologice de producere a recipientelor de lut.
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Fig. 1. Secţiunile şi sondajele deschise în anii 2015 (t), 2016 (1-4) şi 2017 (5-13).
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Fig. 2. Sus – vedere asupra secţiunilor din anul 2017. 
Jos – aspect de săpătură din secţiunea 7.
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REZULTATELE PROSPECTĂRILOR GEOMAGNETICE
DIN SITUL ENEOLITIC TÂRZIU GORDINEŞTI II-STÎNCA GOALĂ

Ghenadie SÎRBU, Małgorzata RYBICKA, Marcin PRZYBYŁA,
Dariusz KRÓL, Livia SÎRBU

În primăvara anului 2017 au fost efectuate prospectări geomagnetice 
în cadrul sitului eneolitic târziu Gordineşti II-Stînca goală. Lucrările au fost 
susţinute fi nanciar din grantul oferit de Centrul Naţional pentru Ştiinţă din 
Polonia (NCN OPUS 8 no. 2014/15/B/HS3/02486), coordonat de dr.hab. 
Małgorzata Rybicka.

Realizarea măsurătorilor a fost efectuată cu ajutorul unui set de 
aparate: GPS Trimble 5700, S Total Station Leica TS 407 şi Magnetome-
trul Foerster Ferex fl uxgate 4,032 DLG cu doi senzori şi sensibilitatea de 
măsurare de 0,2 nT. Zona prospectată a fost împărţită într-o reţea de 1x1 
m, fi xarea fi ind făcută la fi ecare 10 cm. Datele obţinute au fost colectate în 
manieră bidirecţională, iar rezultatele prospecţiunii au fost fi anlizate sub 
formă de hărţi magnetice (Fig. 1) create cu ajutorul programul Terra Sur-
veyor 3.0.29.3.

Suprafaţa prospectată avea lungimea de 300 m (pe axa NV-SE) şi lă-
ţimea 115 m (pe axa SV-NE), însumând cca 2,7 ha. Graniţele de nord şi de 
sud se limitau cu marginile abrupte ale promontoriului; graniţa de est a fost 
extinsă cu aproximativ 30 m dincolo de şanţ (vizibil la suprafaţă), iar cea de 
vest a fost trasată până în zona cu afl orimente calcaroase (Fig. 2).

În urma cercetărilor primare, s-a stabilit că pe suprafaţa promonto-
riului nu există eventuale impedimente care ar bloca lucrările de prospec-
tare. Cu toate acestea, imaginea fi nală nu a satisfăcut aşteptările specialiş-
tilor. Observaţiile generale au arătat că situl a avut mult de suferit în urma 
plantării unei porţiuni forestiere, care a deranjat stratul de cultură. În plus, 
grosimea stratului de sol înţelenit (circa 30-40 cm) şi roca calcaroasă, afl a-
tă la mică adâncime, au perturbat într-o oarecare măsură rezultatele fi nale. 
Totuşi, în urma interpretării hărţilor obţinute, s-a observat o anomalie lini-
ară clară, care marchează şanţul, ce înconjoară aşezarea din partea de est. 
Alte concentraţii clare nu a fost posibil de urmărit, ceea ce se explică prin 
faptul că resturile construcţiilor de habitat (fragmente compacte de lut ars) 
nu sunt atât de intense ca în cazul tradiţionalelor platforme de lut specifi ce 
cuturii Cucuteni-Tripolie. Cu toate acestea, putem să facem unele consta-
tări în ceea ce priveşte modul de organizare internă a aşezării. Anomaliile 
fi xate pe imaginea magnetometrică se concentrează sub formă de semicerc, 
în apropiere de marginea promontoiului lăsând centrul gol. Această moda-
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Fig. 1. Gordineşti II-Stînca goală 2017. Harta magnetometrică. 
1 – cu intervalul de 9/9 nT; 2 – cu intervalul de 12/12 nT.
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litate de aranjare a locuinţelor o întâlnim şi în alte situri specifi ce faciesului 
de tip Gordineşti.

Rezultatele săpăturilor arheologice efectuate până la lucrările de pro-
spectare, cât şi după acestea, confi rmă corespunderea anomaliilor fi xate în 
urma cercetărilor non-invazive unor complexe arheologice.

Fig. 2. Gordineşti II-Stînca goală 2017. Harta magnetometrică suprapusă pe
imaginea satelitară a promontoriului. 1 – anomalie liniară clară, care marchează 
şanţul; 2, 2a, 2b – zone fără anomalii dipolare; 3, 3a – zone cu anomalii dipolare 

provocate de resturi de lut ars; 4 – zona unde a fost trasată secţiunea IV.
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REZULTATELE PRELIMINARE ALE INVESTIGAŢIILOR 
ARHEOLOGICE ÎN SITUL GORDINEŞTI II-STÎNCA GOALĂ.

CAMPANIA 2017

Ghenadie SÎRBU, Dariusz KRÓL, Livia SÎRBU,
Vitalie BURLACU, Natalia PAŞENCIUC, Victoria SURDU

Investigaţiile arheologice din vara anului 2017 reprezintă continuarea 
cercetărilor din cadrul acestui sit şi au fost fi nanţate din proiectul Synchroni-
zing the interrelations between population of the Cucuteni-Tripolye cultural 
complex and the Funnel Beaker culture (Opus 8 2014/15/B/HS3/02486), 
coordonat de dr.hab. Małgorzata Rybicka. Cercetările au fost efectuate în ca-
drul Secţiunilor IV şi V.

Secţiunea IV (V Fig. 1, A) a fost trasată la colţul de sud-est al SIII/2016, 
fi ind delimitate printr-un martor cu lăţimea de 0,5 m. Este orientată pe di-
recţia NV-SE, fi ind compusă din două Sectoare: A (6x3 m) şi B (6x4 m), cu 
o suprafaţă totală de 44 m.p. În procesul de cercetare au fost descoperite 
câteva gropi care se adâncesc în calcar până la 70-80 cm; umplutura lor con-i
ţinea sol negru-cenuşiu în amestec cu vestigii arheologice. Până la dezvelirea 
rocii compacte de calcar, pe unele porţiuni a fost surprins un strat (cu gro-t
simea de circa 5-8 cm) de culoare gălbui-cenuşie, compus din praf de calcar 
în amestec cu nisip, care probabil a fost utilizat pentru nivelarea podelei. 
Pe mijlocul peretelui de NE al sectorului B a fost dezvelită o concentraţie 
compactă de lut ars (75x55 cm) acoperită cu un strat de lipitură degresată 
cu pleavă de culoare maronie-gălbuie, care probabil provine de la un perete. 
În apropierea acestuia a fost dezvelită o groapă de par circulară (ø 50 cm) r
săpată în roca de calcar.

Secţiunea V (V Fig. 1, B) a fost trasată perpendicular sistemului defen-
siv compus din val şi şanţ, cu scopul de a verifi ca modul de construcţie al 
acestuia. Este orientată pe axa V-E, fi ind compusă din nouă carouri de 2x2 
m (A-H), cu o suprafaţă totală de 36 m.p. Drept urmare a investigaţiilor s-a 
constatat că şanţul a fost săpat în roca calcaroasă şi are formă convexă în sec-l
ţiune. Are aproximativ 6 m la deschidere, îngustându-se până la circa 2 m la 
talpă şi se adânceşte până la 1,30-1,40 m de la nivelul actual de călcare. Valul
reprezintă o construcţie formată din două rânduri paralele de piatră (cu di-
mensiunile de 15x20 şi 25x45 cm) amenajate la o distanţă de circa 2,7 m unul 
faţă de altul, spaţiul dintre ele fi ind umplut cu pietrişul scos din şanţ.

Din ambele secţiuni a fost recuperat un ansamblu variat de vestigii re-
prezentat prin ceramică de factură fi nă şi grosieră, oase de animale, dar şi de 
o colecţie bogată de piese de inventar lucrate din lut, silex, piatră, corn şi os 
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Fig. 1. Gordineşti II-Stînca goală 2017. A – Secţiunea IV, vedere din sud-est;A
B – Secţiunea V, vedere din sud-est.
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(Fig. 2). Un interes aparte prezintă un fragment de statuetă antropomorfă 
modelată din pastă fi nă (Fig. 2, 1). Este important de menţionat că în situ-
rile specifi ce faciesului de tip Gordineşti plastica antropomorfă se întâlneşte 
foarte rar, în comparaţie cu perioadele anterioare.

Fig. 2. Gordineşti II-Stînca goală 2017. 1-5 – piese lucrate din lut; 
6-7 – piese lucrate din piatră şi silex;7 8 – piesă lucartă din corn.
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TUMULUL 8 DE LA ALEXANDRU IOAN CUZA, R-NUL CAHUL

Sergiu POPOVICI, Ion CIOBANU

În preajma localităţilor Alexandru Ioan Cuza şi Etulia sunt documen-
taţi mai mulţi tumuli, numărul cărora se ridică la cca 150. Cu prilejul dema-
rării proiectului de aducţiune şi alimentare cu apă a satului Alexandru Ioan 
Cuza din anul 2017, a fost cercetat tumulul nr. 8. Intervenţia arheologică 
preventivă era dictată de amplasarea movilei funerare în apropierea lucrări-
lor proiectului, la vest de localitatea Alexandru Ioan Cuza, pe un platou înalt 
al terasei de pe malul stâng al râului Cahul.

Tumulul 8 se caracteriza printr-o structură stratigrafi că simplă. Pri-
ma manta, ridicată deasupra mormântului primar nr. 3 datând din epoca 
bronzului, era formată dintr-un sol în mare parte omogen, de culoare neagră. 
În partea centrală a tumulului, în peretele estic şi cel vestic al martorului 
stratigrafi c, pe nivelul antic de călcare au fost surprinse urmele solului arun-
cat din mormântul principal. Înălţimea păstrată a mantalei, calculată de la 
nivelul antic de călcare, constituia 1,1 m (Fig. 1; 2, 1). 

Mormântul 1 (medieval, secundar) (Fig. 2, 2). A fost identifi cat în 
partea centrală a tumulului, la 2 m nord de reper, la adâncimea de 0,5 m 
de la suprafaţa actuală de călcare. Conturul gropii nu s-a putut evidenţia. 
Defunctul a fost depus în poziţie întinsă pe spate, cu capul orientat spre vest. 
Ambele mâini erau întinse, mâna stângă fi ind depusă pe bazin, cea dreaptă 
– sub bazin.

Inventar: În partea stângă a craniului a fost descoperit un obiect amorf 
de fi er corodat cu urme slabe de lemn descompus. Dimensiuni: lungime 2,6 
cm, lăţime 0,7 cm, grosime 0,4 cm. 

Mormântul 2 (medieval, secundar) (Fig. 2, 3). Se afl a în sectorul su-
dic al tumulului, la 8 m sud de reper, la adâncimea de 0,9 m de la suprafaţa 
actuală de călcare. Conturul gropii nu s-a putut surprinde. Defunctul a fost 
depus în poziţie întinsă pe spate, cu capul orientat spre vest-nord-vest. Am-
bele mâini erau întinse, mâna dreaptă plasată pe bazin, mâna stângă sub 
bazin. 

Mormântul 3 (cultura Iamnaia, primar; mormânt dublu) (Fig. 2, 4). 
A fost identifi cat în partea centrală a tumulului la 0,4 m nord de reper, la 
adâncimea de 1,1 m. Groapa, de formă dreptunghiulară, orientată pe axa est-
vest, avea următoarele dimensiuni: lungime 1,80 m, lăţime 1,30 m, adânci-
mea 0,8 m. Acoperământul gropii consta din şapte bârne de lemn dispuse 
longitudinal. Mormânul era dublu.

Scheletul nr. 1. Defunctul, un matur, a fost depus în poziţie chircită pe 
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spate, cu o uşoară înclinare pe partea dreaptă, orientat cu capul spre vest. 
Mâna stângă, îndoită uşor, era depusă pe bazin, mâna dreaptă, îndoită mai 
mult, a fost adusă cu palma spre craniu. Membrele inferioare erau îndoite 
spre dreapta. Pe oasele scheletului au fost surprinse urme de ocru.

Scheletul nr. 2 aparţinea unui copil şi a fost plasat în dreapta scheletu-
lui de matur. Avea aceeaşi orientare spre vest, depus fi ind, probabil, în pozi-
ţie chircită pe spate. Membrele inferioare s-au păstrat nesatisfăcător. Oasele 
purtau urme de ocru. Pe fundul gropii au fost surprinse resturile unui înveliş 
vegetal. Inventar: 

1. Fragment de râşniţă., identifi cat pe marginea superioară a colţului 
sud-estic al gropii. Râşniţa a fost confecţionată din gresie gălbuie. Dimensi-
uni: lungime 15 cm, lăţime 14 cm, grosime 7,5 cm (Fig. 2, 5).

2. Galet cu muchiile rotunjite (frecător?). Dimensiuni: lungime 7,4 
cm, lăţime 5,5 cm, grosime 3,2 cm (Fig. 2, 6).

 Drept rezultat al investigaţiilor, am stabilit că tumulul 8 iniţial a fost 
ridicat deasupra unui mormânt atribuit culturii Iamnaia, mai exact unui ori-
zont târziu al acesei culturi. Ulterior, în mantaua tumulului au fost efectuate 
alte două înmormântări aparţinând, probabil, unor migratori turanici medi-
evali. 

Fig. 1. Alexandru Ioan Cuza 2017. Vedere asupra tumulului 8.
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Fig. 2. Alexandru Ioan Cuza 2017. Tumulul 8, plan (1), 
mormintele 1 (2), 2 (3), 3 (4) şi piese din piatră din mormântul 3 (3). 
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O NOUĂ ETAPĂ DE CERCETARE 
ÎN CADRUL AŞEZĂRII DE LA TARACLIA-GAIDABUL.

CAMPANIA DIN 2017

Eugen SAVA, Elke KAISER, Mariana SÎRBU, Eugeniu MISTREANU

În perioada 13 august – 22 septembrie 2017 au continuat investigaţiile 
arheologice începute în toamna anului 2016 la aşezarea din perioada târzie a 
epocii bronzului (cultura Sabatinovka) de la Taraclia-Gaidabul. Scopul princi-
pal al investigaţiilor din anul 2017 a constat în cercetarea „cenuşarului” nr. 1. 
Lucrările au debutat cu extinderea Sondajului II, cercetarea căruia a fost înce-
pută în toamna anului 2016. Ulterior, pe direcţia S-N, a fost trasată Suprafaţa I 
(Secţiunile I-IV). Astfel, aria totală cercetată a atins circa 450 m.p. (Fig. 1, 1). 

Investigaţiile arheologice efectuate în cadrul Sondajului II au permis, 
parţial, fi xarea limitelor şi stratigrafi ei „cenuşarului” nr. 1 (Fig. 1, 2). Aici a 
fost descoperită o structură formată din pietre de diferite dimensiuni şi o vatră 
din piatră. Deschiderea Suprafeţei I a dus la descoperirea a cinci locuinţe de 
tip semibordei (sec. XIX-XX), 23 de gropi menajere, dintre care una cu posibil 
caracter ritualic (toate atribuite culturii Sabatinovka), trei structuri din piatră 
(posibil resturile unor construcţii) şi un mormânt sarmatic (Fig. 1, 3-4; 2, 
1-5). În straturile şi complexele cercetate au fost găsite 411 artefacte lucrate 
din piatră, os, lut, bronz şi silex, 7799 fragmente ceramice tipice culturii Saba-
tinovka, 11332 oase de animale şi 13610 pietre (cu dimensiunile variind de la 
2,5 la 50 cm). Merită menţionat faptul că aproape toate gropile cercetate erau 
acoperite de o aglomeraţie din pietre de dimensiuni medii şi mari (Fig. 2, 2). 
Pietrele de dimensiuni mai mari (20-45 cm) făceau parte, de regulă, din struc-
turile de piatră descoperite în Secţiunile 1, 3 şi 4, cât şi în umplutura unor gropi 
menajere şi a două locuinţe de tip semibordei (Fig. 1, 3; 2, 3) .

Artefactele descoperite cuprind în cea mai mare parte piese prelucra-
te din piatră (răzuitoare, şlefuitoare, percutoare, discuri, frecătoare, râşniţe, 
un fragment de tipar de turnare). Piesele din os şi corn sunt reprezentate de 
străpungătoare, seceri-tupik, răzuitoare şi alte piese cu utilitate incertă. Arte-
factele din lut sunt mai puţine la număr (o fusaiolă, un fragment de lingură, 
două fragmente de fi gurine zoomorfe, rondele, fragmente de vase miniatura-
le). Piesele de bronz sunt reprezentate de o daltă cu tub de înmănuşare, o lamă 
de cuţit, un cercel de tâmplă, un ac cu capăt inelar şi un alt fragment de ac cu 
capăt semisferic. Piesele din silex sunt puţine la număr şi reprezintă câteva 
lame şi gratoare.

Mormântul sarmatic (Fig. 2, 5) a fost descoperit în colţul de NV al 
Secţiunii 4. Conţinea scheletul unei femei cu vârsta cuprinsă între 20-25 de 
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ani. Inventarul funerar permite datarea acestui complex la sfârşitul. sec. I – 
începutul sec. II p.Chr.

Din complexe au fost preluate probe pedologice şi osteologice pentru 
determinări 14C.

Fig. 1. Taraclia-Gaidabul 2017. 1 – Suprafaţa I după scoaterea stratului 3 de săpătură,l
vedere generală dinspre est; 2 – Sondajul II, profi lul de nord, vedere dinspre sud; 

3 – Secţiunea 4, Structura de piatră nr. 3; 4 – Secţiunea 4, Groapa nr. 9.

1
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43
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Fig. 2. Taraclia-Gaidabul 2017. 1 – Suprafaţa I, Sondajul II, imagine din dronă; l
2 – Secţiunea 2, Groapa nr. 13 la nivelul depistării; 3 – Secţiunea 4, 

Groapa nr. 18; 4 – Secţiunea 4, Groapa nr. 24; 5 – Secţiunea 4, Mormântul nr. 1.
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DEPOZITUL DE BRONZURI DE LA HARAGÎŞ,
R-NUL CANTEMIR

(DATE PRELIMINARE)

Mariana SÎRBU, Sergiu POPOVICI, Vlad VORNIC

În primăvara anul 2017, graţie realizării pe teritoriul masivului fores-
tier de la nord de satul Haragîş (r-nul Cantemir) a unor lucrări topografi ce, 
a fost descoperit un depozit de obiecte de bronz. Informaţia despre această 
descoperire a fost transmisă imediat specialiştilor Agenţiei Naţionale Arhe-
ologice (ANA), care în scurt timp au întreprins o inspectare în zona identifi -
cării depozitului1.

S-a constatat că descoperirea a fost făcută la 2,5 km NNV de margi-
nea nordică a localităţii, pe panta estică a unui promontoriu, la altitudinea 
de 0,26 km (coordonate geografi ce: 46°18’43.23”N 28°21’38.21”E) (Fig. 1, 
1). În locul identifi cării depozitului indicat de către descoperitor a fost exe-
cutat un sondaj de 2x2 m (Fig. 1, 2) în vederea concretizării unor date de 
ordin stratigrafi c şi, eventual, a recuperării altor piese de bronz. Astfel, a fost 
posibilă precizarea că depozitul se afl a la adâncimea de 0,4-0,6 m, la baza 
unui sol brun-cenuşiu, ce conţinea resturi de vegetaţie şi mici fragmente de 
cărbune, fără sa fi e sesizat conturul gropii depozitului. Din informaţia ofe-
rită de descoperitor, reiese că obiectele din bronz erau depuse compact în 
câteva straturi, lingourile (cinci exemplare) afl ându-se la o adâncime mai 
mare, deasupra lor fi ind plasate şapte seceri, apoi trei brăţări şi un ac. Alte 
patru seceri au fost depuse deasupra brăţărilor, iar între ele se găseau patru 
fragmente de seceri, o aplică şi o verigă. 

În total, depozitul este compus din 26 de piese. Tipologic, acesta face 
parte din categoria depozitelor cu asocieri de două categorii funcţionale, în 
cazul dat - unelte şi piese de podoabă/port. Uneltele sunt reprezentate în 
exclusivitate de seceri, dintre care 12 aparţin tipului de seceră cu cârlig la 
mâner (nouă întregi, una cu defect de turnare pe lamă şi alte două în stare 
fragmentară), un fragment cu limbă la mâner şi altele două nedeterminate 
tipologic din cauza fragmentării lor puternice (Fig. 2, 7-10). Toate piesele 
au fost turnate în tipare monovalve.

Categoria pieselor de podoabă/port cuprinde trei brăţări, o aplică, un 
cercel şi un ac (Fig. 2, 1-5). Două brăţări au formă inelară şi bara circulară 
în secţiune. Cea de-a treia brăţară are la fel bara circulară în secţiune, deco-

1 Deplasarea la faţa locului a fost efectuată în luna august 2017 de arheologii Vlad 
Vornic, Sergiu Popovici şi Ion Ciobanu, fi ind însoţiţi de descoperitorul depozitului, 
geodezul Iurie Lungu.
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rată cu mai multe grupuri de linii incizate, iar capetele piesei sunt subţiate 
şi suprapuse. Aplica are formă conică aplatizată, cu marginile uşor albiate şi 
vârful ascuţit. Partea interioară este prevăzută cu o tortiţă mediană, semicir-
culară în secţiune, lucrată din sârmă. Cercelul este confecţionat din sârmă 
circulară în secţiune, cu capetele îngustate şi apropiate. Are formă ovală în 
plan. Ultima piesă din această categorie este reprezentată de un ac cu cap 
semioval. Acesta are piciorul lung, circular în secţiune, îngustat uşor spre 
vârful rupt. Pe gât este prevăzut cu două proeminenţe bitronconice, ampla-
sate una sub alta. Partea superioară a acului este decorată cu linii orizontale 
incizate. Toate piesele din această categorie au fost turnate în tipare bivalve. 
Pe lângă obiectele menţionate mai sus, depozitul mai conţine cinci lingouri 
de bronz (Fig. 2, 6).

Secerile cu cârlig la mâner reprezintă majoritatea pieselor din acest 
depozit şi pot fi  atribuite fără rezerve Br D. Fragmentul de seceră cu lim-
bă la mâner constituie un tip care îşi începe evoluţia în Br D, ponderea lui 
crescând spre Ha A şi evoluând până în Ha B

1-2. 
În cea ce priveşte piesele de 

podoabă/port, acestea pot fi  încadrate în Br D - Ha A
1
. Respectiv, depozitul 

de bronzuri de la Haragîş poate fi  datat în Br D – Ha A
1
.

Fig. 1. Hartă cu localizarea depozitului (1) şi 
vedere dinspre nord asupra sondajului (2).

1 2
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Fig. 2. Piese din depozitul de bronzuri de la Haragîş.
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REZULTATE PRELIMINARE ALE CERCETĂRILOR ARHEOLO-
GICE ÎN SITUL SAHARNA MARE (CAMPANIA 2017)1

Ion Niculiţă, Aurel Zanoci, Mihail Băţ, Victor Dulgher

Începând cu anul 2017, având la dispoziţie harta magnetometrică a 
sitului, cercetările au drept obiectiv investigarea porţiunilor aşezării, unde 
au fost identifi cate anomalii pozitive ce denotă prezenţa unor structuri arse. 
Una dintre aceste anomalii a fost atestată în partea de sud-vest a cetăţii, la o 
distanţă de cca 12 m de la poalele „valului”, ea având formă ovală, cu dimen-
siunile de cca 20×16 m (Fig. 1,1). Cu scopul de a cerceta depunerile arheolo-
gice şi a verifi ca datele magnetometrice, pe suprafaţa anomaliei a fost trasată 
secţiunea 29/2017, având dimensiunile de 32×4 m. Ca urmare a săpăturilor, 
au fost descoperite vestigiile a cinci construcţii, în preajma căroră erau con-
centrate 11 gropi menajere. 

Construcţia 1/29/2017 a fost evidenţiată la adâncimea de 0,4 m de la 7
suprafaţa actuală de călcare2 şi s-a dovedit a fi  una adâncită în sol. În partea 
superioară, ruinele ei ocupau o suprafaţă de 11 m2 şi se prezentau sub forma 
unui dărâmături cu grosimea de 0,4 m, compusă din sol cenuşos în amestec 
cu fragmente de lut ars şi pietre (Fig. 1,2). După excavarea dărâmăturii, la 
adâncimea de 0,8 m a fost atestată o amenajare îngropată în sol cu o supra-
faţă de 3,2×2,8 m, a cărei adâncime maximă era de 1,6 m (Fig. 1, 3, 4). Pe 
perimetrul complexului au fost identifi cate urmele a patru gropi de par. In-
ventarul recuperat din construcţie se încadrează în cultura getică.

Construcţia 2/29/2017 a fost sesizată la adâncimea de 0,4 m. După 7
cum reiese din partea investigată, construcţia a fost adâncită în sol cu 1,4 m. 
Emplectonul complexului prezenta sol cenuşos în amestec cu fragmente de 
lut ars şi pietre (Fig. 1, 2, 3, 5). În baza materialulului arheologic descoperit, 
se poate presupune că construcţia a fost utilizată în perioada traco-getică.

Construcţia 3/29/2017 a fost descoperită la adâncimea de 0,5 m. Ves-7
tigiile ei se prezentau sub forma unui strat de sol argilos ars amestecat cu pie-
tre. Dărâmătura ocupa o suprafaţă de 4,8×4,2 m (Fig. 2,1). Drept rezultat 
al cercetării ruinelor construcţiei, a fost parţial identifi cat conturul pereţilor 
şi urmele a cinci gropi de par (Fig. 2, 2). Vestigiile arheologice descoperite 
printre ruinele construcţiei se încadrează în sec. IV-III a. Chr.

Construcţia 4/29/2017 a fost surprinsă la adâncimea de 0,4 m. Ves-7
tigiile construcţiei sunt prezentate de sol argilos în amestec cu cenuşă, frag-

1 Cercetarea a fost realizată în cadrul Proiectului instituţional 15.817.06.20F „Centre 
rezidenţiale şi aşezări rurale din silvostepa pruto-nistreană în mileniul I a. Chr. - 
prima jumătate a mileniului I p. Chr.”

2  În continuare se indică adâncimea de la suprafaţa actuală de călcare.
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mente de lut ars şi fragmente de lemn carbonizat. Ca urmare a investigaţiilor 
acestei dărâmături, au fost identifi cate urme de pari ce susţineau acoperişul 
şi pereţii construcţiei (Fig. 2, 1, 3). Inventarul arheologic descoperit permite 
o datare prealabilă a complexului în sec. V-III a. Chr. 

Ruinele construcţiei 5/29/2017 au fost atestate la adâncimea de 0,84 7
m şi erau suprapuse parţial de construcţia 3/29/2017, complexele fi ind de-
limitate de un strat de sol ars, cu grosimea de 0,2 m. Vestigiile construcţiei 
ocupau o suprafaţă de 2,5×3,5 m (Fig. 2, 4), iar după degajarea emplectonu-
lui s-a stabilit că ea se adâncea în solul steril cu 0,8 m. În perimetrul comple-
xului au fost descoperite trei gropi de par şi o groapă de provizii. Materialele 
recuperate din umplutura construcţiei aparţin culturii Cozia-Saharna.

Fig. 1. Saharna Mare, secţiunea 29/2017: 1 - harta magnetometrică cu 
marcarea anomaliei investigate; 2, 3 - vestigiile construcţiilor nr. 1/29/2017
şi nr. 2/29/2017; 4 - construcţia 1/29/2017; 5 - construcţia 2/29/2017.

1 2

4

53



45

Toate construcţiile atestate în anul 2017 depăşesc ca suprafaţă limitele 
secţiunii. Din aceste considerente pentru stabilirea conturului real şi a destina-
ţiei acestor complexe este necesară continuarea investigaţiilor arheologice.

Fig. 2. Saharna Mare, secţiunea 29/2017: 1 - vestigiile
construcţiilor nr. 3/29/2017 şi nr. 4/29/2017; 2 - groapă de par şi 

fragmente din pereţi din construcţia 3/29/2017; 3 - construcţia 4/29/2017;
4 - construcţia 5/29/2017.
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CERCETĂRILE ARHEOLOGICE DIN VARA ANULUI 2017
ÎN FORTIFICAŢIA GETICĂ BUTUCENI-VEST

Octavian MUNTEANU, Nicolae BATOG

După cercetările preventive din anul 2013, de rând cu delimitarea sis-
temului defensiv din perioada getică şi stabilirea elementelor sale constitu-
tive, apăruse întrebarea cu privire la traiectoria respectivei linii defensive. 
Astfel, cercetările din anii ulteriori au avut mereu obiectivul de a răspunde 
la această întrebare, fără să se ajungă, deocamdată, la explicaţii pertinente şi 
argumente sigure. Din aceste considerente, cercetările din vara anului 2017 
au menţinut vechile obiective.

Pentru realizarea lor, într-o primă fază a investigaţiilor, a fost trasată 
o secţiune (SX-XI) perpendiculară pe cursul Răutului (pe direcţia est-vest), 
amplasată în via din spatele construcţiei pensiunii Eco-Resort de la intrarea 
în sat (Fig. 1,1). Aceasta avea lăţimea de 1 m şi lungimea de 32 m. În proce-
sul cercetărilor nu au fost identifi cate urme de fortifi care, fi ind descoperite 
însă vestigiile mai multor structuri locative. Este vorba de o locuinţă adânci-
tă în sol din epoca eneolitică şi alte trei complexe adâncite în sol din perioada 
medievală timpurie (Fig. 1, 2,3).

Într-o a doua fază a cercetărilor, a fost trasată a doua secţiune (SXII), 
amplasată la distanţa de 30 m în direcţie sudică. Aceasta avea dimensiunile 
de 1x15 m, fi ind orientată est-vest. Ulterior, în partea de est, secţiunea a fost 
extinsă spre sud pentru a reuşi dezvelirea integrală a unei gropi din perioada 
getică (Fig. 2, 1, 2). În suprafaţa ataşată a mai fost descoperit şi cercetat un 
complex din aceeaşi perioadă (Fig. 2, 3). Ca şi în cazul secţiunii trasate iniţial, 
cercetările nu au oferit indici pentru delimitarea urmelor sistemului defensiv.

Cea de a treia secţiune a fost trasată în apropiere de spaţiul în care ur-
mele vizibile ale sistemului defensiv cercetat în anii precedenţi se întrerupeau. 
Aceasta era amplasată aproape perpendicular pe albia râului, având aceeaşi 
lăţime ca şi secţiunile precedente, iar lungimea de 13 m. Anume în perimetrul 
acestei secţiuni s-au descoperit vestigii clare ce pot fi  raportate la sistemul de-
fensiv din perioada getică care apăra limita vestică a promontoriului. În primul 
rând, este vorba de o aglomeraţie de pietre care se întindea pe lungimea de 5 m 
(Fig. 3, 1). La limita vestică a aglomeraţiei de pietre au fost descoperite urmele 
a trei gropi de pari. Pe o distanţă de 5 m aproape că nu au fost surprinse pietre 
(spaţiul bermei), acestea făcându-şi apariţia în umplutura şanţului care urma 
după bermă (fi g. 3,1,2). Adâncimea şanţului cobora până la 2,6 m, iar lăţimea 
acestuia poate fi  apreciată doar ipotetic (circa 5 m), din cauza unei intervenţii 
târzii în acel spaţiu (după umplerea şanţului). În rezultatul acelei intervenţii a 
fost amenajată o construcţie din piatră, care a folosit inclusiv materialul litic 
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Fig. 1. Butuceni-Vest 2017. Amplasarea secţiunilor (1), secţiunea XI , 
vedere dinspre vest (2) şi vedere dinspre est (3).

extras din umplutura şanţului (Fig. 3,2). Într-o primă fază a cercetării, s-a 
admis ideea descoperirii unei părţi din construcţia modernă a morii de apă, 
ipoteză care, bineînţeles, necesită investigaţii suplimentare.

Astfel, în urma cercetărilor din vara anului 2017 s-a stabilit cu cer-
titudine că în partea de nord-vest a fortifi caţiei getice Butuceni-Vest linia 
defensivă se prelungeşte printr-o uşoară curbare până în imediata apropiere 
a albiei râului, după care face cotul spre sud, urmând de-a lungul malului. 
Astfel, devine prioritar de a stabili, pe viitor, care este legătura dintre urmele 
sistemului defensiv sesizate în anul 2017 şi elementele de apărare descope-
rite în anul 2015, admiţând, în această fază a cercetărilor, conexiunea între 
cele două segmente de fortifi caţie.

1

2 3



48

Fig. 2. Butuceni-Vest 2017. Secţiunea XII. Vederi asupra vasului întregibil 
din complexul 39 (1, 2) şi asupra complexului 40 (3).

Fig. 3. Butuceni-Vest 2017. Secţiunea XIII. Vedere dinspre est 
cu aglomeraţia de pietre din construcţia sistemului defensiv în prim-plan (1) 

şi vedere dinspre vest cu şanţul în prim-plan (2).
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INVESTIGAŢIILE ARHEOLOGICE ÎN INCINTA FORTIFICATĂ 
DE LA STOLNICENI-CETATE (R-NUL HÎNCEŞTI) E

DIN ANUL 2017

Rodica URSU-NANIU, Andrei COROBCEAN

Cercetările arheologice efectuate la situl de la Stolniceni-Cetate în anul 
2017 au urmărit două obiective principale: 1) verifi carea unei eventuale co-
nexiuni între depunerile funerare identifi cate în secţiunea 10, cercetată anul 
trecut, şi tumulul IV, investigat în anul 2011, şi 2) cercetarea complexului 
care apare sub forma unei anomalii pe harta geomagnetică (Fig. 1), în proxi-
mitatea tumulului A din partea de sud a incintei. În scopul realizării acestor 
obiective, au fost trasate două secţiuni.

Secţiunea 11 a fost cercetată în continuarea secţiunii precedente, să-
pate în anul 2016, situându-se în imediata apropiere a tumulului IV, excavat 
în anul 2011. Dimensiunile acesteia erau de 8x4 m. Drept rezultat al cercetă-
rii secţiunii, s-a constatat existenţa unui strat de cultură foarte sărac. În ciu-
da aşteptărilor, în acest spaţiu, situat între complexele cu depuneri funerare 
şi de cult identifi cate în secţiunea 10 şi cele din tumulul IV, nu s-a descoperit 
nici un complex arheologic. Din materialul arheologic recuperat se remarcă 
doar un număr mic de fragmente ceramice provenite de la vase lucrate cu 
mâna, care se încadrează în sortimentul ceramicii secolelor IV-III a.Chr.

Secţiunea 12 a fost trasată în imediata apropiere a drumului de pă-
dure şi a tumulului A din partea de sud a incintei. Secţiunea este orientată 
N-S, având o suprafaţă totală de 44 m.p. Dacă în cea mai mare parte a secţiu-
nii stratul de cultură este destul de sărac, în partea ei de NV stratul abundă în 
material arheologic, fapt determinat de prezenţa unui complex arheologic.

Aglomeraţia 1 (Fig. 2) a fost descoperită în partea de NV a secţiunii 
12, fi ind necesară extinderea unor carouri prin anexe pentru decopertarea ei 
completă. Complexul a fost identifi cat la adâncimea de 30-35 cm, prezentând 
o aglomeraţie relativ compactă de fragmente de lut ars şi ceramică. Forma 
acesteia era neregulată, fi ind distrusă de rădăcinile copacilor şi de lucrări-
le de plantaj. Lungimea aglomeraţiei pe linia N-S era de 4,9 m, iar lăţimea 
maximă, în partea de N – de 3,4 m. Grosimea stratului de lut ars atingea 10 
cm. În mai multe sectoare ale aglomeraţiei au fost semnalate concentraţii de 
cărbune. Materialul recoltat prezintă o diversitate largă de forme ceramice 
lucrate cu mâna, caracteristice tradiţiei getice din secolele IV-III a.Chr., frag-
mente de amfore greceşti şi piese de inventar, cum ar fi  fusaiole, străpungă-
toare, o lamă de cuţit şi vârfuri de săgeţi din bronz.

Cercetarea secţiunii 12 a demonstrat funcţionarea şi în extremitatea 
sudică a incintei a tipurilor similare de complexe de cult ori gospodăreşti.
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Fig. 2. Stolniceni-Cetate 2017. Secţiunea 12. Aglomeraţia 1. 

Fig. 1. Secvenţă din harta geomagnetică.
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CERCETĂRI DE SALVARE LA SITUL LIPOVENI II-LA NISIPĂRIE
(R-NUL CIMIŞLIA) ÎN ANUL 2017

Sergiu MATVEEV, Vlad VV VORNIC

Cercetările arheologice de salvare din anul 2017 în situl cu mai multe 
nivele de locuire de la Lipoveni-La Nisipărie au avut că obiectiv investigarea 
zonei central-vestice a sitului, afectate de excavări de pământ recente. Se-
lectarea locului pentru executarea săpăturii arheologice a fost determinată 
de documentarea la o distanţă de 25-35 m spre S de secţiunea IV a unei in-
tervenţii asupra solului, efectuată cu tehnică mecanizată (Fig. 1). Conturul 
suprafeţei afectate a condiţionat limitele şi orientarea săpăturii arheologice. 
Astfel, Secţiunea V, trasată în anul 2017, avea forma aproape rectangulară, 
cu dimensiunile de 4×16 m, fi ind orientată cu latura lungă pe direcţia NV-SE 
(Fig. 2). Paralel cu săpăturile arheologice, a fost realizată prospectarea de 
suprafeţă a sitului, confi rmându-se informaţia oferită de localnici privind 
descoperirea recentă a unui mormânt de înhumaţie. În sectorul nordic, pe o 
suprafaţă de câţiva metri pătraţi, au fost descoperite resturi provenind de la 
un schelet uman scos de curând din pământ şi răvăşit.

Vestigii arheologice importante au fost colectate atât din limitele sec-
ţiunii, cât şi din solul bulversat din apropierea ei. Piesele de inventar (Fig. 
3) şi materialul ceramic, ca şi în anii anteriori, pot fi  atribuite la mai multe 
etape de locuire, începând cu perioada timpurie a primei epoci a fi erului (sec. 
XII-X a. Chr.)), etapa târzie a primei epoci a fi erului şi începutul epocii La-
tene (sec. VI-III a. Chr.), perioada de început a epocii migraţiilor (sec. III-IV 
p. Chr.) şi evul mediu. Colecţia de resturi faunistice prezintă o diversitate de 
specii de animale domestice: bovine, ovicaprine, cabaline, suine, păsări (?) şi 
câinele, dar şi sălbatice: cerbul nobil, epurele, carnivor de dimensiuni mici. 
Ca şi în anii anteriori, predomină oasele de bovine.

În ciuda faptului că, pe anumite sectoare ale secţiunii, până la începutul 
cercetărilor, solul a fost decapat până la nisipul steril, s-a reuşit identifi carea şi 
cercetarea a 23 de complexe închise. Toate complexele reprezintă gropi (nota-
te Gr. 51-73), majoritatea având dimensiuni medii, cu diametrele variind între 
0,9-1,6 m, dar se întâlneau şi complexe mai mari, cu diametrul de circa 2,1 m. 
Gropile prezentau formă circulară sau ovală în plan, cu secţiunea rectangula-
ră, trapezoidală, cu treaptă sau neregulată. Umplutura gropilor consta din sol 
cenuşiu-castaniu, amestecat cu fragmente ceramice şi oase de animale. Din 
rândul lor se evidenţiază Gr. 63, în umplutura căreia au fost identifi cate mai 
multe bucăţi de lut ars, provenind probabil de la o instalaţie de foc.

Cercetările de salvare din anul 2017 au permis studierea unui nou sector 
al spaţiului de locuit al sitului Lipoveni II-La Nisipărie, fi ind descoperite com-
plexe şi artefacte aparţinând în special mileniului I a.Chr. şi secolului IV p. Chr.
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Fig. 1. Lipoveni II-La Nisipărie. Secţiunea V, vedere dinspre sud-est.

Fig. 2. Lipoveni II-La Nisipărie. Planul Secţiunii V.
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Fig. 3. Lipoveni II-La Nisipărie 2017. Piese de fi er (1-3), bronz (5-6),
lut (7-10), scoică (11-12) şi corn (13).
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CERCETĂRILE ARHEOLOGICE DIN CADRUL 
NECROPOLEI TUMULARE DE LA CRIHANA 

VECHE-LA PIETRICEI. REZULTATELE CAMPANIEI 2017

Ion CIOBANU, Angela SIMALCSIK, Luminiţa BEJENARU

În vara anului 2017 au continuat cercetările arheologice interdiscipli-
nare în cadrul necropolei tumulare de la Crihana Veche–La Pietricei. Obiec-
tivul principal a fost identifi carea şi cercetarea a patru movile funerare apla-
tizate.

Conturul tumulilor a putut fi  delimitat pe baza imaginilor satelitare şi 
fotografi ilor aeriene, prezentând câte o pată circulară de culoare mai deschi-
să decât restul suprafeţei prelucrate agricol. Înălţimea maximă a tumulilor, 
în momentul demarării săpăturilor, a putut fi  estimată la 0,2 m, diametrul 
variind între 10 şi 14 m.

Tumulii se afl au la circa 1,95 km NNV de fostul Aeroport Internaţional 
Cahul şi la aproximativ 0,09 km V de drumul L686, pe un platou cu altitu-
dinea de 204,8 m, numit La Pietricei (Fig. 1). Distanţa dintre cele patru 
obiective arheologice era cuprinsă între 20 şi 30 m. În procesul de cercetare 
arheologică au fost decopertate mantelele tumulilor 13, 14, 16 şi 18. 

Cercetarea movilelor a scos la lumină complexe funerare (Fig. 2) ce 
aparţin culturii scitice. Sub mantaua tumulilor au fost descoperite 11 mor-
minte, dintre care cinci deranjate în vechime, şi şanţuri semicirculare ce în-
conjurau mormintele centrale. La capetele vestice ale şanţurilor din tumulii 
13 şi 16 au fost semnalate resturi ale ospăţului funerar (oase de animale), o 
amforă spartă în bucăţi şi aglomeraţii compacte de pietre de gresie, fapt ce 
indică un anumit caracter ritualic al acestora. Drept inventar al mormintelor, 
menţionăm vestigii precum: fusaiole, mărgele, cercei, cuţitaşe, mai multe 
vârfuri de săgeţi, un vârf de lance, o spadă şi fragmente ceramice.

Seria scheletică umană (Fig. 3) descoperită în campania de cercetări 
arheologice din 2017 este formată din 11 indivizi, dintre care opt sunt adulţi 
(şapte bărbaţi şi o femeie), iar trei – sub-adulţi. Caracteristicile acestui seg-
ment populaţional sunt cele în general valabile pentru comunităţile cultu-
rii scitice perindate prin regiunile nord-vest-pontice, şi anume: constituţie 
robustă şi zveltă, statură scheletică mare spre foarte mare, fi zic musculos 
şi puternic, dolicocranie, faţă înaltă şi relativ îngustă, trăsături tipologice 
nordoide mixate cu elemente est-europoide. Într-un singur caz apar câteva 
trăsături mongoloide. În această mini-serie scheletică au fost identifi caţi nu-
meroşi indicatori ocupaţionali exprimaţi prin entezopatii mecanice, printre 
care şi cei ai călăreţului şi arcaşului. Osteoartrita este boala cea mai frecventă 
în această serie scheletică. La aproape toţi indivizii adulţi la nivel dentar a 
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fost identifi cat tartrul supragingival. Mai rar apar cariile, abcesele, căderile 
dentare antemortem şi uzura dentară de tip abrazie. Carenţele alimentare 
şi dovezile stresului fi ziologic sunt exprimate foarte bine la segmentul po-
pulaţional sub-adult (hiperostoza porotică). Într-un singur caz, atât la nivel 
cranian, cât şi pe oasele postcraniene au fost identifi cate leziuni patologice 
care indică un sifi lis în stadiu fi nal (terţiar). 

Resturile faunistice, descoperite fi e în morminte sau în umplutura 
gropilor, fi e în şanţuri sau sub mantaua tumulilor, provin toate de la spe-
cii domestice, după cum urmează: Bos taurus, Ovis aries / Capra hircus şi 
Equus caballus.

Fig. 1. Crihana Veche – La Pietricei. Ortofotoplan 
cu marcarea conturului tumulilor cercetaţi în anul 2017.
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Fig. 2. 1 - vedere dinspre sud asupra secţiunilor tumulului 13;
2 – vedere asupra capătului vestic al şanţului nordic din tumulul 16;

3 – vedere dinspre est asupra mormântului 2, tumulul 16.
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Fig. 3. 1 – T13, M1, bărbat, peste 60 ani, craniu; 2 – T13, M1, bărbat, peste 60 ani,
scheletul facial; 3 – T13, M1, Bos taurus; 4 – T14, M2, bărbat, 20-30 ani, craniu;

5 – T14, M2, bărbat, 20-30 ani, anchiloză cervicală; 6 – T14, M2, Bos taurus;
7 – T16, M3, bărbat, 50-60 ani, craniu; 8 – T16, M3, sifi lis terţiar; 9 – T16, M3, 

Bos taurus; 10 – T18, M1, bărbat, peste 50 ani, mandibula; 11 – T18, M1,
spondilartrită cervicală; 12 – T18, M1, Equus caballus.
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UN MORMÂNT SARMATIC DESCOPERIT 
ÎN SATUL LUNGA (R-NUL FLOREŞTI)

Sergiu POPOVICI, Ion CIOBANU

În toamna anului 2017, specialiştii ANA au efectuat cercetări arhe-
ologice de salvare la un complex funerar identifi cat în intravilanul satului 
Lunga (r-nul Floreşti), localitatea afl ându-se în bazinul hidrografi c al râului 
Răut. Osemintele umane au fost descoperite în partea sud-vestică a satului, 
la cca 0,3 km sud de Aeroportul Internaţional Mărculeşti, în urma săpării 
unei gropi pentru un stâlp electric în curtea unui localnic. În procesul lucră-
rilor de excavaţie au fost distruse parţial membrele inferioare ale scheletului. 
Intervenţia arheologică de salvare a presupus trasarea unui sondaj alăturat 
gropii existente, în vederea documentării complexului funerar1. 

Conturul gropii mormântului (Fig. 1, 1, 2) a fost surprins la adâncimea 
de 0,6 m de la suprafaţa actuală de călcare. Umplutura complexului era for-
mată din sol cenuşiu deschis în amestec cu argilă, din care provine un os de 
animal. Groapa era orientată pe axa N-S şi prezenta formă dreptunghiulară, în 
partea sa nordică colţurile fi ind puternic rotunjite. Lăţimea gropii în partea ei 
nordică a fost stabilită cu exactitate, fi ind de 0,55 m. Lungimea complexului a 
fost doar reconstituită, prezentând aproximativ 1,6 m, adâncimea mormântu-
lui de la nivelul depistării era de 0,6 m. Defunctul a fost depus în poziţie întinsă 
pe spate, orientat cu craniul spre N, cu braţul stâng întins de-a lungul corpului, 
iar cel drept aşezat sub bazin. Spre stânga de oasele bazinului s-a găsit un cuţit 
de fi er, afl at în stare fragmentară. Cuţitul (Fig. 1, 3, 4) era prevăzut cu pedun-
cul la mâner şi avea lama dreaptă, triunghiulară în secţiune, şi vârful ascuţit. 
La momentul descoperirii, pe suprafaţa lamei au fost observate urme clare ale 
unui înveliş de lemn (teacă?). Dimensiunile obiectului înregistrate in situ sunt: 
lungime – 21,5 cm, lăţimea maximă – 3 cm, lungimea pedunculului – 3,5 cm.

Conform studiului antropologic realizat de dna dr. Angela Simalcsik, 
scheletul aparţine unui individ de sex masculin, cu vârsta biologică cuprinsă 
între 14-15 ani, tipul antropologic remarcându-se prin caractere mongoloide.

Cu referire la încadrarea cultural-cronologică a complexului cercetat, 
menţionăm că nu dispunem de indicii sufi ciente în acest sens. Forma gropii, 
orientarea şi poziţia scheletului, cuţitul de fi er şi elementele predominant 
mongoloide ale tipului antropologic ne permit însă să presupunem aparte-
nenţa complexului cercetat la cultura sarmatică din sec. I-III p. Chr. Existen-
ţa în acest spaţiu a unei necropole plane sarmatice ar putea fi  confi rmată sau 
infi rmată doar prin cercetări ulterioare.  

1 Informaţia despre această descoperire arheologică întâmplătoare a fost transmisă insti-
tuţiei noastre de dl Nicolae Porubin, director al şcolii profesionale din oraşul Floreşti
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Fig. 1. Lunga 2017. Mormânt de înhumaţie (1-2) şi cuţit de fi er (3-4).
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CERCETĂRI DE SALVARE ÎN NECROPOLA DE TIP SÂNTANA 
DE MUREŞ-CERNEAHOV DE LA TIGHECI

Vlad VORNIC, Ion CIOBANU, Sergiu POPOVICI

Necropola de tip Sântana de Mureş-Cerneahov de la Tigheci se afl ă la 
marginea de NE a satului, pe versantul de NV al văii râului Tigheci şi pe par-
tea de E a unei văi orientate aproximativ N-S, numite Valea Coznei, în punc-
tul La Lutărie. Situl arheologic a fost semnalat în anii 80 ai secolului trecut, 
când în acest loc a funcţionat o carieră neautorizată. Prin extragerea ilegală 
a lutului a fost distrusă o suprafaţă considerabilă din cimitirul, dimensiunile 
căruia urmează a fi  stabilite. Din mormintele distruse provin o mărgică din 
pastă sticloasă, ornamentată prin încrustare, gâtul unui ulcior mare şi patru 
vase (o oală, două castroane şi o cană) ceramice întregi de culoare cenuşie, 
lucrate la roată din pastă fi nă sau cu nisip mărunt în compoziţie, piese care se 
găsesc astăzi în colecţiile Muzeului de Istorie şi Etnografi e din Tigheci.

În anii 2013 şi 2015 necropola din sec. IV de la Tigheci a fost investiga-
tă prin prospecţiuni perieghetice de specialiştii ANA, constatându-se că par-
tea de vest a sitului continuă să fi e distrusă prin eroziunea solului. Avându-se 
în vedere această situaţie, în anul 2017 s-au efectuat cercetări de salvare în 
cimitirul la care ne referim. 

Săpăturile arheologice au fost executate într-o zonă, unde în malul râ-
pei se observa un schelet uman, fi ind dezvelită o suprafaţă de cca 62 m.p. 
(Fig. 1, 1) şi descoperite cinci morminte de înhumaţie. Trei complexe (M.1, 
M.3, M.4) erau orientate pe direcţia N-S, iar două (M.2 şi M.5) aveau sche-
letele dispuse cu capul spre V. Adâncimea înmormântărilor varia între 0,5 şi 
2,3 m. Conturul gropilor a fost sesizat la un număr de patru morminte, ele 
fi ind de formă aproximativ rectangulară, cu pereţii verticali şi fundul drept. 
Două morminte orientate N-S (M.3 şi M.4) (Fig. 1, 2) erau distruse complet 
din antichitate, iar unul, cu orientarea V-S (M.5), a fost deteriorat parţial, fi -
ind afectată doar cutia toracică a scheletului. De remarcat că două complexe 
funerare erau întretăiate, M.4 fi ind tăiat de M.5. La fel, menţionăm că unul 
dintre morminte, şi anume cel notat cu nr.4, era dublu: după determinări-
le antropologice efectuate de dna dr. Angela Simalscik, resturile celor două 
schelete recuperate aparţineau unei femei de vârstă adultă şi unui copil de 
4-7 ani. Celelalte trei morminte erau al unui copil de 18-14 luni (M.2), al unui 
bărbat tânăr (M.1) şi al unei femei(?) (M.3) de 35-50 de ani.

Drept inventar, M.3 conţinea un fragment de cuţit de fi er şi un castron 
lucrat la roată din pastă fi nă cenuşie, găsit spart în bucăţi pe fundul gropii (Fig. 
1, 2; 2, 2), iar M.5 prezenta în regiunea craniului un pahar tronconic de sticlă 
verzuie semitransparentă, decorat cu faţete hexagonale (Fig. 2, 1). Restul mor-
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Fig. 1. Secţiunea I, vedere dinspre E (1) şi mormântul 3, vedere de sus (2).

mintelor erau lipsite de inventar. În stratul de cultură al necropolei au mai fost 
găsite trei catarame cu verigile ovale-aplatizate, dintre care două de bronz şi una 
de argint, un cuţitaş de toaletă de bronz (Fig. 2, 3-5), un fragment de cuţit de 
fi er şi câteva fragmente de vase lucrate la roată din pastă fi nă şi zgrunţuroasă.
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Cronologic, pe baza ritului şi a practicilor funerare, a ceramicii, a cata-
ramelor de metal şi a paharului de sticlă, necropola de tip Sântana de Mureş-
Cerneahov de la Tigheci se încadrează în limitele sec. IV p. Chr., mai curând 
în a doua jumătate a acestui secol.

Fig. 2. Mormântul 5 (detaliu), paharul de sticlă in situ (1), 
castron din mormântul 3 (2), cuţitaş de toaletă (3) şi catarame (4-5) de bronz 

din stratul de cultură al necropolei.

0 2 cm

1

2

3

4 5



63

CERCETĂRI ARHEOLOGICE DE SALVARE
LA CĂLMĂŢUI (R-NUL HÎNCEŞTI)

Sergiu MATVEEV, Vlad VV VORNIC

Colaborarea dintre Universitatea de Stat din Moldova şi Agenţia Na-
ţională Arheologică în anul 2017 a avut drept una dintre fi nalităţi efectuarea 
unei cercetări  de salvare pe teritoriul satului Călmăţui, r-nul Hînceşti. Pro-
spectarea mai amănunţită a zonei ce încadrează aşezarea din epoca romană 
târzie de la N de satul Călmăţui (Fig. 1) a dovedit că situl se întinde şi pe 
partea de vest a Râpei Dobrei, dimensiunile lui fi ind de circa 400×500 m. 
Ca urmare a intervenţiei arheologice, a fost cercetat un cuptor circular de ars 
ceramica de mici dimensiuni, parţial distrus de alunecările de teren (Fig. 2). 
Cuptorul face parte din tipul de instalaţii prevăzute cu două camere suprapu-
se, având grătarul sprijinit de un perete median. 

Inventarul arheologic colectat din complexul de ars oale şi de pe supra-
faţa sitului constă în principal din olărie (Fig. 3; 4), cuprinzând următarele 
categorii întâlnite în toate aşezările culturii Sântana de Mureş-Cerneahov: 
a) ceramică lucrată la roată din pastă fi nă, b) ceramică modelată la roată din 
pastă zgrunţuroasă, c) ceramică confecţionată cu mâna; d) ceramică romană 
de import. Un interes deosebit prezintă un fragment de denar roman din 
vremea împăratului Marcus Aurelius (Faustina Secunda /161-175/), găsit la 
circa 10 m spre V de cuptorul de olărie (Fig. 5,2). 

Din perimetrul sitului de tip Sântana de Mureş-Cerneahov de la Căl-
măţui-Râpa Dobrei mai provin trei piese numismatice (i Fig. 5,1,3-4), din-
tre care doi denari (Hadrian /125-128/, Commodus /186-187/) şi un follis
(Constantius II /348-351/), toate recuperate de la un locuitor al satului. Este 
interesant de menţionat că moneda din metal comun din sec. IV p.Chr. pro-
vine dintr-o aglomeraţie de lut ars, care reprezintă resturile unei locuinţe de 
suprafaţă.

Din rândul vestigiilor recuperate de la acelaşi localnic face parte şi un 
depozit compus din şase seceri de bronz, care, conform informaţiilor oferite 
de descoperitor, a fost găsit la circa 0,3 km spre S de aşezarea  din sec. IV de 
la Călmăţui-Râpa Dobrei. Toate piesele aparţin tipului de seceri cu cârlig, 
bine cunoscut în perioada târzie a epocii bronzului pe un areal geografi c vast, 
în regiunile carpato-nistrene fi ind atribuit în special culturii Noua (Fig. 6). 

Astfel, harta arheologică a regiunii Prutului Inferior s-a completat cu 
încă un sit din sec. IV p.Chr aparţinând culturii Sântana de Mureş-Cernea-
hov, în care s-a documentat prezenţa unui cuptor de olărie şi a mai multor 
piese numismatice, şi cu un depozit de unelte de bronz datând din perioada 
târzie a epocii bronzului.
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Fig. 1. Localizarea aşezării de la Călmăţui-Râpa Dobrei.

Râpa DobreiRâpa Dobrei

r. Prut
r. Prut

com. Călmăţuicom. Călmăţui

s. Feteascas. Feteasca

Fig. 2. Vedere de sus asupra grătarului după degajarea camerei de ardere a vaselor.

Fig. 3. Ceramică lucrată la roată din pastă zgrunţuroasă (1) sau fi nă (2-5)
şi modelată cu mâna (6).

1

4

2
3

5 6

0       3 cm



65

Fig. 5. Monede din argint (1-3) şi bronz (4) descoperite în aşezarea
din sec. IV de la Călmăţui-Râpa Dobrei.

Fig. 6. Depozitul de seceri de bronz de la Călmăţui-Râpa Dobrei (1-6).
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Fig. 4. Ceramică lucrată la roată din pastă zgrunţuroasă (1, 2) şi fi nă (3)
găsită în camera de ardere a vaselor.
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SONDAJELE ARHEOLOGICE ÎN SITUL MILEŞTI II
(R-NUL NISPORENI, REP. MOLDOVA) DIN ANUL 2017 

Vlad VORNIC, Ion CIOBANU, Sergiu POPOVICI

Fiind descoperit în primăvara anului 2017, cu prilejul prospectării de 
către specialiştii ANA a traseului gazoductului Ungheni-Chişinău, obiectivul 
arheologic Mileşti II reprezintă o aşezare deschisă cu urme de locuire din I
epoca eneolitică (cultura Precucuteni) şi din  perioada de început a epocii 
migraţiilor (cultura Sântana de Mureş-Cerneahov/SMC). Situl este localizat 
la 2,9 km NV de marginea vestică a satului Mileşti, pe versantul drept al văii 
unui pârâu, afl uent de stânga al râului Brătuleanca (Fig. 1, 1). Aşezarea de 
tip SMC are dimensiuni mari, cu lungimea (pe direcţia N-S) de circa 0,7 km 
şi lăţimea (pe axa V-E) în jur de 0,25 km, pe când resturile de locuire din 
eneolitic ocupă o arie de doar circa 50x60 m din extremitatea septentrională 
a sitului. O parte din suprafaţa obiectivului arheologic reprezintă teren arabil 
sau înţelenit, altă parte fi ind suprapusă de o livadă de pruni ori de arbuşti.

La 19 septembrie 2017, în  situl Mileşti II au demarat săpăturile ar-I
heologice preventive pentru descărcarea de sarcină arheologică a zonei ce 
va fi  afectată de gazoductul Ungheni-Chişinău. Întrucât conducta de gaz va 
intersecta sectorul sudic al obiectivului arheologic, care este în mare parte 
plantat cu pruni, iar terenul încă nu a fost expropriat, au putut fi  deschise 
doar două secţiuni mici, dispuse de-a lungul axului gazoductului: una (S. I, 
cu dimensiunile de 3x6 m) în marginea de SE a sitului, iar a doua (S. II, cu 
dimensiunile de 3x15 m) la V de livadă (Fig. 1, 2). 

Urmare a săpăturilor, în perimetrul S. I (Fig. 1, 3), trasată la baza 
pantei, între livadă şi un drum de ţară, s-a constatat existenţa unui strat de 
cultură consistent (cu grosimea de peste 1 m), fi ind găsite un bogat material 
ceramic (Fig. 1, 4-5; 2), câteva piese de inventar (o fi bulă de bronz, un cuţit 
de fi er, o fusaiolă de lut ars, o cute de gresie, fragmente informe de argint, 
bronz sau fi er) şi bucăţi de lut ars dintr-o construcţie de suprafaţă aparţinând 
aşezării SMC. În cuprinsul S. II (Fig. 1, 6), executată în partea superioară a 
pantei, a fost identifi cat un strat de depuneri antropogene subţire, cu puţine 
fragmente ceramice şi de lut ars, iar la baza acestuia – două gropi mici, între-
tăiate (Fig. 1, 7) din interiorul uneia (Gr. 1) provenind câteva cioburi de vase 
cenuşii, lucrate la roată, de tip SMC.

Dintre materialele arheologice recuperate de pe suprafaţa sitului, re-
marcăm un fragment de cupă de sticlă verzuie, decorată cu o nervură în relief 
sub margine, un ac de cusut de fi er şi o piatră de ascuţit de gresie, ce se atri-
buie orizontului de locuire din sec. IV p.Chr.
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Fig. 1. Amplasarea sitului Mileşti II (1) şi a secţiunilor trasate (2), I
vederi dinspe E asupra secţiunilor I (3) şi II (6), ceramică din S. I afl ată in situ (4-5) 

şi gropile 1 şi 2 (7).
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Fig. 2. Ceramică lucrată cu mâna (1-2), la roată din pastă zgrunţuroasă (3-4)
sau fi nă (5-7, 10) şi romană de import (8-9).
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INVESTIGAŢIILE ARHEOLOGICE PREVENTIVE 
ÎN SITUL MILEŞTI III

(R-NUL NISPORENI, REP. MOLDOVA) DIN ANUL 2017 

Vlad VORNIC, Ion CIOBANU, Sergiu POPOVICI,
Andrei COROBCEAN, Larisa CIOBANU

Mileşti III este un alt obiectiv arheologic identifi cat pe moşia satului I
Mileşti (r-nul Nisporeni, Rep. Moldova) în primăvara anului 2017, cu ocazia 
efectuării perieghezelor pe traseul gazoductului Ungheni-Chişinău. Situl se 
afl ă în extravilan, la circa 0,5 km NNV de marginea localităţii şi la 0,14 km 
E de drumul local L390, pe partea stângă a unei văi orientate aproximativ 
N-S, pe fi rul căreia curge un pârâu fără nume (Fig. 1, 1). Obiectivul arheo-
logic conţine urme de locuire din Hallstattul târziu (sec. VII-V a.Chr.) şi din 
perioada de migraţie a goţilor (sec. IV p.Chr.), vestigiile fi ind răspândite pe 
o arie de circa 250x600 m. Suprafaţa sitului reprezintă parţial păşune sau 
teren arabil, iar parţial este ocupată de o plantaţie de viţă de vie, salcâmi şi 
pomi fructiferi.

În toamna anului trecut, în perimetrul sitului Mileşti III au fost execu-I
tate săpături arheologice preventive, având drept scop descărcărea de sarcină 
arheologică a sectoarelor afectate de gazoductul Ungheni-Chişinău. În zona 
central-vestică a aşezării, de-a lungul traseului proiectat al conductei de gaz, 
au fost trasate patru secţiuni, cu lăţimea de 3 m şi lungimea variind între 9 şi 
20 m (Fig. 1, 2,3,5). Un sector din zona vestică a sitului, acoperit acum de o 
plantaţie de viţă de vie, urmează să fi e cercetat în cursul anului 2018.

Drept rezultat al săpăturilor efectuate, a fost dezvelită o suprafaţă de 
circa 180 m.p., fi ind descoperite 23 de gropi cu  dimensiuni şi destinaţii diferi-
te, o platformă de pietre reprezentând  baza unei vetre de foc (Fig. 1, 4,6), re-
sturi răzleţe de la o locuinţă de suprafaţă şi o cantitate importantă de materiale 
arheologice (Fig. 2), care aparţin la două orizonturi cultural-cronologice.

Marea majoritate a complexelor se atribuie unei aşezări de tip Sân-
tana de Mureş-Cerneahov din sec. IV p.Chr. Aceleiaşi  aşezări din perioada 
de început a epocii migraţiiilor aparţin şi cele mai multe dintre materialele 
recuperate – ceramică lucrată la roată şi cu mâna, fragmente de vase de sti-
clă, diferite accesorii vestimentare, obiecte de podoabă sau de toaletă, unelte, 
ustensile de uz casnic şi alte piese, lucrate din bronz, fi er, sticlă, piatră şi os. 

Câteva gropi menajere sau cu altă funcţionalitate, un vârf de săgeată 
cu trei aripioare de bronz şi o parte considerabilă din ceramica lucrată cu 
mâna descoperită se atribuie unui nivel de locuire databil în Hallstattul târ-
ziu (sec. VII-V a.Chr.), care însă deocamdată este mai difi cil de determinat 
din punct de vedere cultural şi cronologic.
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 Fig. 1. Amplasarea sitului Mileşti III (1) şi a secţiunilor trasate (2), I
secţiunile I (3) şi III (5), aglomeraţie de ceramică şi resturi faunistice (4),

platforma de piatră şi groapa 22 (6).
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Fig. 2. Ceramică romană (1-2), lucrată cu mâna (4) şi la roată din pastă fi nă 
(3, 5) şi zgrunţuroasă (6),  ac de os (7), mărgică din pastă sticloasă (8),

fragment de pahar de sticlă (9), fi bulă de fi er (10), fi bulă (11), cataramă (12)
şi vârf de săgeată (13) de bronz.
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CERCETĂRI ARHEOLOGICE PREVENTIVE ÎN SITUL TUZARA I

Andrei COROBCEAN, Vlad NN VORNIC, Ion C CEBAN, Sergiu POPOVICI

În toamna anului 2017 au fost realizate cercetări preventive la  situl 
arheologic Tuzara I (r-nul Călăraşi, R. Moldova), având drept scop descărca-I
rea de sarcină arheologică a suprafeţei afl ate în zona gazoductului Ungheni-
Chişinău. Descoperit în anul 2015, situl respectiv este amplasat pe panta 
nordică a văii râului Bâc, la 0,8 km NV de satul Novaci şi la 3 km VNV de 
com. Tuzara,  având o suprafaţă  de circa 170x70 m. Secţiunea cercetată a 
cuprins o suprafaţă totală de 540 m.p., fi ind trasată de la V spre E, pe o lun-
gime de 180 m. 

Drept rezultat al săpăturilor, au fost identifi cate o serie de comple-
xe arheologice şi o cantitate relativ mică de materilale, a cărăr cercetare a 
permis atribuirea aşezării perioadei sec. VI-VII p.Chr. Dintre complexe se 
evidenţiază două locuinţe parţial adâncite în sol, care au putut fi  degajate 
complet.

Locuinţa 1ţ avea  formă rectangulară, cu dimensiunile de 2,4x3,6 m, 
fi ind prevăzută în colţul de NV cu un cuptor-pietrar. De la acesta s-a păstrat o 
aglomeraţie de pietre de formă neregulată, sub care se găsea o vatră de lut de 
formă oval-rectangulară, cu dimensiunile de 50x70 cm. La baza complexului 
au fost identifi cate şi două gropi. În solul de umplutură şi printre pietrele in-
stalaţiei de foc s-au găsit câteva fragmente de vase lucrate cu mâna din pastă 
grosolană (Fig. 2, 1).

Locuinţa 2ţ  (Fig. 1, 1A-1B) prezenta o formă rectangulară, cu dimen-
siunile de 3,8x4,1x3,7 x3,6 m (Fig. 2, 2). În colţul de NE s-a surprins o aglo-
meraţie de pietre, cu dimensiunile de 1,9x2,2 m. Sub pietre se afl a vatra cup-
torului, care avea formă cvasirectangulară, cu dimensiunile de 0,4x0,8 m. 
Pe laturi şi în colţuri au fost surprinse şapte gropi de par. Drept inventar, în 
locuinţa 2  au fost găsite cinci fusaiole şi ceramică lucrată cu măna din pastă 
grosieră(Fig. 2, 3-8). În partea de NV locuinţa 2 era suprapusă de alt com-
plex de locuire (nr. 3), prevăzut cu un cuptor de lut boltit.

În afară de locuinţe, au mai fost descoperite şase aglomeraţii de lut ars 
şi 13 gropi menajere, toate aparţinând aşezării din sec. VI-VII.

La extremitatea estică a secţiunii s-a mai descoperit un mormânt de în-
humaţie, care conţinea numeroase mărgele de sticlă în zona picioarelor sche-
letului şi o fusaiolă de lut lângă mâna stângă (Fig. 2, 9), fi ind atribuit culturii 
sarmatice din secolele I-III p.Chr. Acest complex, alături de descoperirea prin 
cercetările de suprafaţă a unui fragment de calotă craniană umană şi a unui gât 
de amforă  romană, indică asupra existenţei în partea de est a sitului  a unei 
necropole sarmatice, suprapusă de aşezarea medievală timpurie.
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Fig. 1. Locuinţa 2 (1A-1B), groapa 10 (2), aglomeraţia de lut ars 4 (3)
şi mormântul 1 (4).
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Fig. 2. Ceramică din locuinţele 1 (1),  2 (2-4) şi groapa 11 (1) şi fusaiole
din locuinţa 2 (5-7) şi mormântul 1 (9)
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UN CUPTOR MENAJER DESCOPERIT 
ÎN SITUL MEDIEVAL MILEŞTI VL

Vlad VORNIC, Ion CIOBANU, Sergiu POPOVICI, Andrei COROBCEAN

În afară de siturile de pe traseul gazoductului Ungheni-Chişinău, în 
anul 2017 pe moşia satului Mileşti au mai fost descoperite două obiective ar-
heologice. Unul dintre ele, marcat Mileşti IV (Fig. 1, 1), se afl ă în extravilan, 
la 0,4 nord de marginea localităţii, pe versantul vestic al unei văi şi reprezintă 
o aşezare din prima epocă a fi erului. De pe suprafaţa sitului au fost colectate 
cioburi de vase lucrate cu mâna, unele fi ind decorate cu brâu în relief.

Celălalt punct arheologic, denumit Mileşti V (Fig. 1, 2), se găseşte tot 
în vatra agricolă a satului, la distanţa de circa 1 km nord de localitate şi la 
nord-est de o surpătură de pămănt, numită de localnici Râpa lui Coadă.

În toamna anului 2017, drept urmare a depistării unei instalaţii de foc 
în malul lutăriei de pe partea estică a unui drum de ţară, în situl Mileşti V a V
fost executat un sondaj arheologic de salvare, având drept scop cercetarea 
complexului semnalat. În sondajul cu dimensiunile de 2x2 m a fost surprins 
aproape întreg complexul (Fig. 2), cu excepţia unei porţiuni din partea lui 
sudică, distrusă anterior prin excavarea lutului. Complexul prezenta un cup-

Fig. 1. Poziţia topografi că a siturilor Milesti IV(1) şi VV Mileşti V (2).V



76

Fig. 2. Cuptorul menajer, vederi dinspre S (1) şi E (2).
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tor menajer de lut de formă oval-circulară, cu dimensiunile de 1,50x1,58 m. 
Pereţii cupolei s-au păstrat pe o înălţime maximă de 0,2 m, având grosimea 
de 3-5 cm. Vatra instalaţiei se găsea la adâncimea de circa 0,5 m de la nivelul 
actual de călcare a solului şi consta dintr-un strat de lut făţuit cu grosimea 3-5 
cm, aplicat pe o platformă din pietre de râu de dimensiuni mici şi medii. În 
jumătatea sudică a vetrei au fost identifi cate două straturi de lipitură depuse 
succesiv şi zgurifi cate, ceea ce arată că instalaţia a fost folosită o perioadă mai 
îndelungată, cunoscând şi reparaţii. Utilizarea intensă a cuptorului este do-
vedită şi de faptul că de jur-împrejurul pereţilor lutul viu era ars la roşu pe o 
grosime de circa 8 cm. Gura cuptorului şi eventuala groapă de acces nu s-au 
păstrat, ele afl ându-se în partea de sud a complexului, distrusă de lutărie.

Din solul de umplutură al cuptorului au fost recuperate câteva cioburi 
de vase lucrate la roata cu turaţie lentă, având scoică şi alţi degresanţi în textu-
ră, caracteristice pentru sec. XII-XIII. Dintre aceste materiale se remarcă două 
fragmente de la o oală având gura largă, buza răsfrântă, prevăzută cu o şănţuire 
pe latura interioară pentru capac, şi corpul bombat, decorat cu linii incizate ori-
zontal şi cu motive incizate în formă de ghirlandă (Fig. 3, 1-2). Pe baza acestor 
vestigii, complexul cercetat poate fi  atribuit grupului cultural Răducăneni din 
sec. XII-XIII. Este de menţionat însă că în zona adiacentă cuptorului s-au găsit 
puţine resturi ceramice. Dintre ele, unele cioburi (Fig. 3, 3) sunt databile în 
evul mediu timpuriu (sec. XII-XIII), iar altele aparţin unor vase lucrate la roata 
rapidă din pastă nisipoasă de culoare cărămizie (Fig. 3, 4) ori cenuşie (Fig. 3, 
5), specifi ce evului mediu târziu sau chiar epocii moderne (sec. XVII-XIX).

Fig. 3. Fragmente ceramice găsite în cuptor (1, 2) şi la suprafaţa solului (3-5).
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SONDAJE ARHEOLOGICE DE SALVARE 
ÎN SITUL LOGĂNEŞTI I (R-NUL HÎNCEŞTI)I

Andrei COROBCEAN, Vlad NN VORNIC, Sergiu C MATVEEV

În vara anului 2017, specialiştii Agenţiei Naţionale Arheologice au fost 
sesizaţi în privinţa descoperirii unor oase umane pe un drum de ţară din par-
tea de NV a iazului situat la 0,8 km E de drumul Hînceşti-Logăneşti şi la circa 
1,5 km SE de satul Logăneşti. În urma deplasării la faţa locului, s-a dovedit 
că vestigiile semnalate se găseau în perimetrul sitului arheologic Logăneşti I 
(Fig. 1, 1-2(( ), fi ind scoase la lumină după lucrările de îndreptare a drumului 
de ţară amintit. Efectuându-se o prospectare de suprafaţă mai amănunţită, 
au putut fi  reperate urmele a două morminte de înhumaţie: unul surprins 
în drum (Fig. 1, 3), iar celălalt în marginea lui estică (Fig. 1, 4), precum 
şi resturi de la diferite alte complexe distruse, între care şi o aglomeraţie de 
pietre şi lut ars (Fig. 2, 1). De asemenea, s-a constatat că sectorul de sud al 
sitului a fost afectat de săparea dinspre iaz a unui şanţ, în profi lul de nord 
al şanţului fi ind surprins un cuptor de lut, parţial distrus prin lucrările de 
excavaţie (Fig. 2, 2). 

Mormântul 1 (Fig. 1,1) a fost răvăşit aproape complet de lucrările de 
îndreptare a drumului de ţară. Din scheletul atribuit unui bărbat de 35-50 
ani1 s-au păstrat doar câteva fragmente. Judecând după oasele afl ate in situ, 
a fost stabilită orientarea V-E şi poziţia în decubitus dorsal a defunctului, cu 
braţul stâng aşezat pe bazin. În stânga şi în dreapta scheletului s-au depistat 
resturi de lemn putrezit, ce provin de la sicriu. Conturul gropii mormântului 
nu a putut fi  surprins.

În scopul cercetării mormântului 2 şi a instalaţiei de foc au fost trasate 
două casete, ambele cu dimensiunile de 1,5x2,0 m.

Mormântul 2 (Fig. 1,2) a fost descoperit pe aceeaşi linie cu M.1, la 1,3 
m spre E, în malul de la margimea drumului. Complexul era parţial distrus 
de lucrările de amenajare a drumului şi a digului iazului. Scheletul, afl at la 
adâncimea de 16-29 cm, s-a păstrat relativ bine, cu excepţia craniului, gam-
belor şi a oaselor labelor picioarelor, care lipseau. Groapa n-a fost sesizată. 
Scheletul, aparţinând unui bărbat de 55-60 de ani, era depus pe spate, în 
poziţie întinsă, cu braţele aşezate pe piept. Pe iliacul drept a fost identifi cată 
o piatră de gresie, cu dimensiunile de 10,5x7,5x5,0 cm.

Sub nivelul M.2 au fost găsite oase de animale, fragmente de lut ars şi 
ceramică aparţinănd locuirii din prima epocă a fi erului şi perioada romană 
tărzie.

1 Determinări dr. Angela Simalscik.
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Cuptorul 1p (Fig. 2, 2) a fost descoperit la 6 m SSE de M.2, în peretele 
de N al şanţului. S-a păstrat doar o porţiune din cuptor, pe o lungime ma-
ximă de 1,26 m şi o înălţime de 0,2-0,5 m. În plan, complexul avea, se pare, 
formă aproximativ rectangulară, cu vatra orizontală şi pereţii arcuiţi. Grosi-
mea bazei era de 6-10 cm, iar cea a pereţilor de 4-6 cm. Sub vatra cuptorului 
a fost descoperit un fragment de fund de vas lucrat la roată de tip Sântana 
de Mureş, iar în preajmă câteva oase de animale şi cioburi lucrate cu mâna 
specifi ce Hallstattului timpuriu.

Fig. 1. Poziţia topografi că (1) şi ortofotoplanul (2) sitului Logăneşti I,I
mormintele 1 (3) şi 2(4).
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Analiza materialului ceramic recuperat din sondaje şi de la suprafaţa 
solului sugerează existenţa în perimetrul sitului Logăneşti I a cel puţin trei I
nivele de locuire, care datează din Hallstattul timpuriu (cultura Chişinău-
Corlăteni), epoca romană târzie (cultura Sântana de Mureş-Cerneahov) şi 
evul mediu târziu (sec. XVI-XVIII). Mormintele identifi cate aparţin, cu sigu-
ranţă, unui cimitir medieval.

Fig. 2. Logăneşti I 2017. Aglomeraţia de pietre şi lut ars (1) şi cuptorul de lut (2).
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SĂPĂTURILE ARHEOLOGICE DE SALVARE
DE LA ORHEIUL VECHI DIN ANUL 2017

Vlad VORNIC, Sergiu MATVEEV,
Octavian MUNTEANU, Sergiu TABUNCIC

În vara anului 2017, pe teritoriul Rezervaţiei cultural-naturale ,,Orheiul 
Vechi”, în zona oraşului medieval şi pe promontoriul Butuceni, au fost efectu-
ate săpături de salvare, prilejuite  de construcţia gazoductului Ivancea-Trebu-
jeni şi de semnalarea unor oase umane la suprafaţa solului.

 Într-o primă etapă, s-au executat câteva sondaje în diferite puncte de 
pe traseul gazoductului, unde au apărut complexe arheologice închise. Drept 
urmare, au fost cercetate două morminte de înhumaţie, două gropi menajere 
şi o instalaţie de foc, toate afectate prin săparea şanţului gazoductului.

Ambele morminte s-au reperat în marginea vestică a promontoriului 
Peştera, fi ind săpate în roca calcaroasă şi având orientarea V-E, cu schelete-
le depuse în decubit dorsal, fără inventar (Fig. 1, 1,2). După determinările 
efectuate de dna dr. Angela Simalcsik, primul schelet a aparţinut unui bărbat 
adult, iar al doilea unui infans I. Cele două gropi (II Fig. 2, 1,2) au fost depistate 
la mică distanţă spre S de citadela de piatră, în apropiere una de alta, şi aveau 
formă oval-circulară, dimensiuni medii, iar ca inventar o monedă de bronz 
din sec. XIV, ceramică de tip Hoarda de Aur, câteva piese de fi er şi numeroase 
oase de animale. Instalaţia de foc (Fig. 2, 3) a fost localizată la circa 0,43 km 
SSV de citadelă, pe partea dreaptă a drumului R43, reprezentând un cuptor 
menajer din lut şi piatră, de la care s-a păstrat doar vatra, afl ată la adâncimea 
de circa 1 m de la nivelul actual de călcare. În solul de deasupra instalaţiei s-au 
găsit bucăţi de lut ars provenind din cupola distrusă. Vatra avea formă apro-
ximativ rectangulară, cu dimensiunile de 1,15x1,20 m, fi ind construită dintr-o 
platformă de pietre mici şi mijlocii, peste care s-a aplicat un strat de lut. În 
limitele complexului nu s-au găsit materiale arheologice, cu excepţia unui ciob 
roşietic eneolitic, găsit alături, la nivelul vetrei. În schimb, în solul din şanţul 
gazoductului săpat în zona oraşului medieval au fost recuperate mai multe cio-
buri, cuie de fi er, o buză de ceaun de fontă, diferite alte piese de metal şi os, 
precum şi câteva monede de argint şi bronz din sec. XIV.

La sfârşitul lunii august 2017, în sectorul de NV al promontoriului 
Butuceni, pe partea dreaptă a drumului ce duce spre biserica rupestră au 
fost descoperite trei morminte de înhumaţie (Fig. 1, 3) orientate V-E, ce fac 
parte dintr-o necropolă medievală. Scheletele se găseau la o adâncime super-
fi cială, fi ind depuse în poziţie întinsă pe spate, cu braţele pe lângă corp (M.2, 
M.3) sau cu mâna stângă aşezată pe piept, iar dreapta adusă pe umăr (M.1). 
Toate trei mormintele erau lipsite de inventar, scheletele fi ind atribuite unei 
femei şi la doi bărbaţi, cu vârsta la deces cuprinsă între 50 şi 60 de ani. 
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Fig. 1. Vederi asupra mormintelor descoperite pe promontoriile Peştera (1-2) 
şi Butuceni (3).
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Fig. 2. Gropile 1 (1), 2 (2) şi instalaţia de foc (3).
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CERCETĂRI ARHEOLOGICE ÎN SITUL MEDIEVAL 
DE LA ORHEIUL VECHI. CAMPANIA 2017

Ludmila BACUMENCO-PÎRNĂU, Larisa CIOBANU,
Sergiu HEGHEA, Alexandru LEVINSCHI

În vara anului 2017, cercetările arheologice din perimetrul sitului de 
la Orheiul Vechi (com. Trebujeni, r-nul Orhei) au fost continuate în partea 
lui nord-vestică, în apropierea unor importante construcţii de cult, civile şi 
militare, din timpul existenţei celor două oraşe medievale. Astfel, Secţiunea 
82 a fost trasată în stânga drumului de intrare în satul Butuceni, la distanţa 
de 33,7 m est de zidul estic al cetăţii medievale (Fig. 1), reconstituite în anii 
1970, pe terenul afl at în proprietatea dlui Anatolie Botnaru, având drept scop 
stabilirea stratigrafi ei în această zonă a sitului şi consistenţa nivelurilor de 
locuire urbană, prin excavarea sistematică a complexelor identifi cate.

Ca rezultat al săpăturilor arheologice desfăşurate pe o suprafaţă de 
circa 200 m.p., au fost descoperite două locuinţe şi patru gropi menajere, 
atribuite, pe baza analizei vestigiilor recuperate şi a stratigrafi ei, celor două 
etape de evoluţie urbană: perioadei oraşului mongol Şehr al-Gedid (sec. XIV) d
şi a cetăţii şi târgului moldovenesc (sec. XV-XVI). 

Locuinţa 1 reprezintă o construcţie adâncită cu o singură încăpere, 
având pereţii verticali, săpaţi în calcar, pe mijlocul cărora au fost surprinse 
gropile pentru stâlpi săpate în rocă (Fig. 2, 1). Pentru gătit şi încălzirea lo-
cuinţei era folosit un cuptor de lut de tip cotlon prevăzut cu boltă. Cuptorul, 
orientat pe axa est-vest, avea formă de potcoavă şi era construit în peretele 
vestic al locuinţei, cu gura în interiorul construcţiei. Din umplutura acestei 
locuinţe provin numeroase fragmente de vase de lut de factură locală, mo-
delate dintr-o pastă de foarte bună calitate, de culoare roşiatică-gălbuie sau 
roşiatică, unele cu pereţii smălţuiţi, având forme şi decor tipice vaselor de 
gătit şi servit folosite în perioada Hoardei de Aur (Fig. 3, 1-4), fragmente 
de ceaune de fontă, resturi osteologice, resturi de materiale de construcţie, 
unelte, obiecte de uz casnic, monede ş.a. (Fig. 3, 10, 14), vestigii care indică 
funcţionarea locuinţei în sec. XIV. 

Din aceeaşi perioadă datează cele patru gropi menajere, dintre care ies 
în evidenţă, prin materialul arheologic recuperat (fragmente de vase de lut 
de factură locală şi de import, oase de animale, monede giucide ş.a.), gropile 
notate Gr. 1 (Fig. 2, 2, 5) şi Gr. 3 (Fig. 2, 3, 6).

Locuinţa 2, de asemenea, era adâncită, cu o singură încăpere, încălzită 
cu o vatră simplă, pe latura de est având săpată o nişă, din umplutura căreia 
au fost recuperate o bogată colecţie de fragmente de vase de lut din pastă de 



85

culoare cenuşie de factură locală şi de import (Fig. 3, 5-6), numeroase re-
sturi faunistice (Fig. 2, 4), o monedă de argint emisă în timpul domniei lui 
Ştefan cel Mare (Fig. 3, 11), unelte, obiecte de uz casnic, obiecte de port şi de 
podoabă (Fig. 3, 7-8, 13-15), piese de harnaşament ş.a.

Cercetarea complexelor arheologice identifi cate în campania din vara 
anului 2017 au furnizat date relevante pentru cunoaşterea arhitecturii laice 
şi a unor aspecte ale vieţii urbane din cele două aşezări medievale de la Orhe-
iul Vechi, oferind anumite răspunsuri pentru contextele istorice din această 
zonă a Moldovei. 

Fig. 1. Orheiul Vechi 2017. Amplasarea Secţiunii 82 (după reperele stabilite
cu GPS-ul de ing. geodez Iurie Lungu).
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Fig. 2. Vedere dinspre est asupra locuinţei 1 (foto) (1); vedere asupra Gr. 1 (2) şi 
Gr. 3 (3); materiale arheologice in situ din locuinţa 2 (4), Gr. 1 (5) şi Gr. 3 (6).

1

32

4 5 6



87

Fig. 3. Orheiul Vechi 2017. Ceramică atribuită perioadei Hoardei de Aur (1-4) şi 
perioadei moldoveneşti (5-6); piese de inventar (7-15).
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SĂPĂTURILE ARHEOLOGICE DE SALVARE ÎN SITUL MEDIEVAL 
DE LA COSTEŞTI-GÂRLEA DIN ANUL 2017

Vlad VORNIC, Sergiu POPOVICI, Ion CIOBANU

Benefi ciind de sprijinul Primăriei satului Costeşti şi al Consiliului 
Raional Ialoveni, în anul 2017 Agenţia Naţională Arheologică a continuat 
investigaţiile de salvare în ansamblul arheologic medieval de la Costeşti-
Gârlea. Cercetările s-au desfăşurat în diferite sectoare ale zonei de N a situ-
lui, afectate de alunecările de teren şi eroziunea solului. Săpăturile au constat 
din lărgirea Secţiunii III, în scopul dezvelirii integrale a cuptorului de ars 
piatra de var, şi trasarea câtorva casete sau secţiuni noi de dimensiuni varia-
bile, pentru cercetarea unor morminte sau complexe de locuire, majoritatea 
fi ind parţial distruse.

Dintre complexele scoase la lumină remarcăm mai întâi cuptorul de 
ars piatra de var (Fig. 1), care a fost intens folosit şi prezenta dimensiuni 
deosebit de mari. Instalaţia de foc propriu-zisă avea diametrul de cca 4 m si 
adâncimea de 3,8 m, iar groapa de alimentare cu combustibil – lăţimea de 
cca 1,6 m, lungimea de peste 5,4 m şi adâncimea de 1,15-2,35 m. Inventarul 
recuperat din cuprinsul cuptorului era însă relativ sărăc, cuprinzând două 
monede (una tătărească de bronz din sec. XIV, afl ată pe fundul gropii de ac-
ces, şi alta turcească de argint din sec XVI), câteva cuie de fi er, fragmente de 
vase lucrate la roată, dintre care unele smălţuite, şi oase de animale. 

De asemenea, menţionăm un complex de locuire adâncit (Fig. 2, 1), 
de mici dimensiuni, prevăzut cu o vatră circulară în mijloc. Locuinţa conţinea 
un inventar extrem de bogat, constând din monede giucide din sec. XIV, di-
ferite piese de bronz şi fi er, resturi de recipiente de piatră şi sticlă, numeroa-
se fragmente de vase ceramice şi resturi faunistice.

Un loc distinct între complexele cercetate complet sau parţial îl ocupă 
13 morminte de înhumaţie, reperate în diferite sectoare ale unei mari necro-
pole din partea de NE a oraşului. Toate înmormântările aveau gropile orien-
tate pe direcţia vest-est, o parte dintre ele fi ind prevăzute cu acoperăminte 
din bârne de lemn. Un mormânt (nr. 9) (Fig. 2, 2) conţinea şi un sicriu de 
lemn, de la care s-au păstrat resturi de lemn putrezit şi cuie de fi er puternic 
oxidate. Scheletele, care, potrivit expertizei antropologice, au aparţinut unor 
indivizi de vârste şi sexe diferie, se afl au depuse pe spate, cu mâinile de-a 
lungul corpului sau aşezate pe bazin. Drept inventar, în două înmormântări 
(nr. 10 şi 13) s-au găsit un inel şi o mărgică polifaţetată de carneol, iar din 
stratul de cultură s-au recuperat cuie de fi er şi monede de argint şi bronz 
tătăreşti din sec. XIV. 
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Fig. 1. Secţiunea III, fotografi e aeriană din dronă (1) şi plan (2).
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Fig. 2. Locuinţa adâncită, vedere dinspre est (1) şi mormântul 9 (2).
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SONDAJUL DIN SITUL MEDIEVAL DE LA VĂLCINEŢ 
(R-NUL CĂLĂRAŞI)

Vlad VORNIC, Ion CIOBANU, Sergiu POPOVICI

Între complexele arheologice reperate pe traseul gazoductului Un-
gheni-Chişinău fi gurează şi o aşezare din evul mediu târziu (sec. XV-XVII), 
situată pe moşia satului Vălcineţ, la circa 2,3 km S de localitate, pe partea 
dreaptă a primului iaz de pe râul Bâc (Fig. 1, 1). Situl a fost descoperit în 
anul 1962, cu ocazia amenajării digului iazului amintit, când s-a distrus un 
număr mare de morminte de înhumaţie. La scurt timp, T. Fin, A. Nudelman 
şi G. Sergheev au efectuat două deplasări pe teren,  constatând că cea mai 
mai mare parte a cimitirului, atribuit epocii bronzului, a fost distrusă prin 
lucrările de excavaţie. Totodată, în zona aferentă, spre V, a fost  identifi cată 
o aşezare din evul mediu târziu. Rezultatele acestor prospecţiuni au fost con-
semnate de G. Sergheev într-un raport ştiinţifi c, rămas inedit1. O cercetare 
perieghetică în zona respectivă a mai realizat în anul 1984 V. Beilekci, loca-
lizând şi consemnând prezenţa aici a unui sit arheologic, dar cu presupuse 
urme de locuire geto-dacice şi din evul mediu timpuriu. Această ultimă infor-
maţie a fost preluată, fără a fi  verifi cată, şi în repertoriul arheologic din anul 
1993, unde situl apare cu denumirea Temeleuţi II.

În anul 2017, pe situl avut în vedere au fost efectuate cercetări perie-
ghetice amănunţite, iar în sectorul lui estic a fost practicat şi un sondaj. De 
pe suprafaţa aşezării au fost adunate mai multe fragmente de vase lucrate la 
roată, caracteristice  evului mediu târziu şi diferite piese de inventar, dintre 
care remarcăm un fals de aspru otoman argintat de la sfârşitul sec. XVI2, un 
inel şi două piese de centură de bronz şi o fusaiolă realizată dintr-un ciob 
ceramic (Fig. 2, 1-8, 16-18). 

Sondajul a fost trasat pe axul gazoductului, având orientarea VNV-ESE 
şi dimensiunile iniţiale de 2x2 m. Ulterior, după identifi carea unei instala-
ţii de foc, sondajul a fost extins, fi ind dezvelită o suprafaţă rectangulără, cu 
dimensiunile de 3x4 m. Din stratul de cultură s-au recuperat câteva cioburi 
de vase lucrate la roată (Fig. 2, 9-15), mai multe oase de animale, precum 
şi fragmente de lut ars provenind din bolta instalaţiei, al cărei contur întreg 
a fost surprins la adâncimea de 0,6 m. Complexul (Fig. 1, 2-3) prezenta o 
instalaţie de foc menajeră, ce consta dintr-un cuptor de lut,  de formă apro-
ximativ circulară, cu diametrul de circa 1,35 m, şi o groapă de deservire cu 

1 Informaţie furnizată de dr. Sergiu Matveev.
2 Determinare dr.  Ana Boldureanu.
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combustibil, de formă ovală, cu dimensiunile de 1,1x1,6 m, afl ată în partea 
de vest.

Pe parcursul anului 2018,  în aşezarea din evul mediu târziu de la Văl-
cineţ vor fi  efectuate săpături arheologice preventive în vederea descărcării 
de sarcină arheologică a terenurilor din zona proiectului de construcţie a ga-
zoductului Ungheni-Chişinău.

Fig. 1. Vălcineţ 2017. Poziţia topografi că a  sitului (1) şi vederi asupra
cuptorului, înainte (1) şi după degajare (3).
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Fig. 2.  Vălcineţ 2017. Ceramică (1-15), fusaiolă realizată dintr-un ciob (16) 
şi piese de bronz (17-18).
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SĂPĂTURILE DE SALVARE DIN CENTRUL ISTORIC 
AL ORAŞULUI CAHUL EFECTUATE ÎN ANUL 2017

Vlad VORNIC, Ion CIOBANU, Sergiu POPOVICI

În primăvara anului trecut în două zone din centrul istoric al oraşului 
Cahul au fost întreprinse cercetări arheologice de salvare. O primă înterven-
ţie s-a efectuat pe adresa str. Piaţa Independenţei nr. 1, urmare a surpării 
pământului în acest loc, fi ind  descoperite o pivniţă din cărămidă şi un seg-
ment de hrubă. Construcţia  din cărămidă (Fig. 1, 1,2) avea dimensiunile de 
3,4x3,5 m şi adâncimea de aproape 4 m de la nivelul actual de călcare, bolta, 
latura estică şi parţial cele de V şi N fi ind distruse. Era orientată pe direcţia 
ENE-VSV şi avea întrarea în partea de V, unde s-a depistat o scară de lemn 
putrezit, cu lăţimea de 0,85 m (Fig. 1, 3). Înălţimea maximă a pivniţei era de 
2,7 m. Lăţimea pereţilor laterali, ca şi a bolţii prăbuşite era de 25,5-26,5 cm, 
corespunzând cu lungimea cărămizilor puse în zid, iar lăţimea peretelui de 
la intrare şi al celui opus - de doar 12,0-12,5 cm, ceea ce coincide cu lăţimea 
cărămizilor. Drept liant a fost folosită argila. Umplutura construcţiei consta 
din sol amestecat cu cărămizi şi moloz contemporan, la baza complexului, 
în colţul lui nord-vestic, fi ind găsite două cioburi dintr-un vas lucrat la roata 
rapidă din pastă nisipoasă de culoare neagră-cenuşie, databil în epoca mo-
dernă. Pentru o încadrare cronologică în această perioadă, mai degrabă în 
ultima parte a sec. XIX şi la începul  veacului trecut, pledează  şi cărămizile 
ştampilate utilizate ca materiale de construcţie, unele dintre ele având in-
scripţionate litera rusească „Ф”.  

La distanţa de circa 4 m spre N de pivniţă a fost semnalată o portiune 
de circa 8 m lungime dintr-o hrubă săpată în lut, cu orientarea NNE-SSV, 
lăţimea de 1,9-2,0 m şi înălţimea măximă păstrată de circa 1,5 m. Partea su-
perioară a bolţii galeriei se găsea la adâncimea  de 2,0-2,5 m de la suprafaţa 
actuală a solului. 

O altă galerie subterană, dar căptuşită cu cărămizi arse, a fost des-
coperită în sectorul central-estic al nucleului istoric al urbei de pe malurile 
pârâului Frumoasa, şi anume pe adresa bd. Victoriei 11.  Hruba, scoasă la 
lumină în urma unei prăbuşiri de pământ, era orientată pe direcţia ENE-VSV 
şi avea lungimea  de aproape 7 m, lăţimea la bază în interior îm jur de 1,5 m şi 
înălţimea de circa 1,6 m m (Fig. 2, 1). Din solul de umplutură al galeriei pro-
vin câteva fragmente de vase lucrate la roată (Fig. 2, 2, 3), între care unele 
roşiatice acoperite cu smălţ, iar altele de culoare neagră-cenuşie, databile în 
sec. XIX şi la începutul sec. XX. Destinaţia şi cronologia acestor galerii, care 
sunt importante pentru patrimoniul cultural şi istoria locală, urmează încă a 
fi  precizate de cercetările viitoare.
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 Fig. 1. Vederi asupra pivniţei de cărămidă (1-2) şi a scării de lemn (3); 
cărămidă ştampilată (4).
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Fig. 2. Vedere asupra galeriei căptuşite cu cărămidă (1) 
şi fragmente de vase ceramice găsite în galerie (2).
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