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CERCETĂRI ARHEOLOGICE DE SALVARE 
LA CĂRBUNA (R-NUL IALOVENI) ÎN ANUL 2021

Serghei HEGHEA, Vlad VORNIC, Dumitru AVRAM, 
Adrian IORGA, Vladimir CHITIC

În toamna anului 2021 la Cărbuna (r-nul Ialoveni) au avut loc cerce-
tări arheologice de salvare la două așezări eneolitice, marcate Cărbuna-La 
Lutărie și Cărbuna II-La Brazi. În primul sit arheologic investigaţiile au fost 
întreprinse ca urmare a informaţiei parvenite de la arheologul Sergiu Bo-
dean, precum că în malul abrupt din punctul La Lutărie de la periferia sud-
vestică a satului Cărbuna au fost atestate vestigii arheologice. Topografic, 
situl de la Cărbuna-La Lutărie este  amplasat pe un promontoriu aplatizat, 
mărginit spre E de o vale abruptă, spre N fiind puternic afectat de o carieră 
de extracţie a lutului care a funcţionat în perioada sovietică (Fig. 1A).  În 
scopul recuperării vestigiilor arheologice surprinse în malul fostei lutării, a 
stabilirii situaţiei stratigrafice, cât și a apartenenţei cultural-cronologice a 
sitului, s-a trasat o secţiune de 3×4,5 m. Ca urmare, la adâncimea de 1,3 m de 
la suprafaţa actuală a solului a fost identificat conturul unei gropi menajere, 
care s-a păstrat doar pe jumătate. Complexul era de formă cifrei 8 în plan, cu 
dimensiunile de 2,9×1,3 m (Fig. 2, 1, 2). Drept inventar, groapa conţinea 
puţine oase de animale, cioburi ceramice și piese de inventar. Dintre mate-
rialele arheologice recuperate se evidenţiază o toartă de vas de tip amforă și 
un fragment de perete de la o cupă bitronconică, lucrate dintr-o pastă fină 
și arse la gălbui-roșiatic (Fig. 2, 3-4). Este de remarcat și prezenţa unui 
fragment de buză de vas ars la roșu și decorat cu două rânduri de linii scurte 
incizate (Fig. 2, 5). Din categoria ceramicii cu scoică pisată în amestec, care 
predomină, se evidenţiază un perete de vas și un fragment de buză, ambele 
decorate cu striuri (Fig. 2, 6, 7). Piesele de inventar sunt reprezentate de o 
lamă de silex de culoare fumurie (Fig. 1, 8) și un vârf de străpungător de os 
(Fig. 1, 9). După determinările prealabile, vestigiile descoperite în situl de 
la Cărbuna-La Lutărie corespund etapei Tripolie CI sau fazei Cucuteni B a 
complexului cultural Cucuteni-Tripolie.

O altă intervenţie de salvare a avut loc la periferia nordică a așezării 
Cărbuna II-La Brazi (Fig. 1B) sau, mai exact, în partea sudică a drumului 
de ţară ce duce spre satul Zloţi, unde au fost identificate mai multe fragmen-
te ceramice ce proveneau de la același vas (Fig. 3, 1). Cu scopul recuperării 
vestigiilor, a fost trasată o casetă, cu dimensiunile de 2×2,5 m. Drept rezultat, 
la adâncimea de cca 0,6 m de la nivelul actual de călcare, a fost identificat un 
complex adâncit de dimensiuni medii. Este vorba despre o groapă menajeră, 
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de formă circulară în plan, cu diametrul de 2 m, care se adâncea în lutul viu 
cu 25 cm (Fig. 3, 2). Umplutura gropii prezenta un sol cenușos, bogat în ves-
tigii arheologice (piese de silex, fragmente de râșniţă de piatră, piese de os, 
fragmente ceramice, resturi faunistice), iar la baza acesteia a fost depistat un 
strat consistent de cenușă și mici cărbuni de lemn. Ceramica de uz comun pro-
venită din această groapă constă din fragmente de chiupuri, castroane, vase 
cu corpul globular (Fig. 3, 3-5, 8), iar olăria fină, cu decor incizat și canelat, 
este reprezentată de fragmente de străchini, vase piriforme, capace etc. (Fig. 
3, 6-7, 9-12). Repertoriul obiectelor de inventar include o râșniţă de piatră 
fragmentară, diferite piese de silex,   fragmente de străpungătoare de os (Fig. 
2, 11-13), un netezitor (Fig. 2, 14) și o unealtă de corn (Fig. 2, 10).

Fig. 1. Imagine ortofoto cu amplasarea sondajelor: A, Cărbuna-La Lutărie; 
B, Cărbuna II-La Brazi. 
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Fig. 2. Vedere asupra gropii cercetate din situl de la Cărbuna-La Lutărie: 
înainte (1) și după degajarea umpluturii (2); ceramică (3-7), piesă de silex (8) 
și străpungător de os (9)  descoperite în cadrul gropii din situl  de la Cărbuna-

La Lutărie; piese de corn (10) și os (11-14) descoperite în sondajul  din așezarea 
Cărbuna II-La Brazi.
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Fig. 3. Cărbuna II-La Brazi. Fragmente ceramice in situ (1), imagine cu profilul 
gropii (2) și ceramică de uz comun (3-5,8) și cu decor  incizat și canelat (6-7, 9-12).
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O AȘEZARE ENEOLITICĂ TIMPURIE DE TIP BOLGRAD-ALDENI 
DESCOPERITĂ LA TIGHECI (R-NUL LEOVA)

Vlad VORNIC, Sergiu BODEAN, Ion PUȘCAȘU

În primăvara anului trecut, cu ocazia săpării unui șanţ pentru instalarea 
unei ţevi de aducţiune a apei în gospodăria cetăţeanului Igor Timofti din satul 
Tigheci (r-nul Leova) de pe adresa str. Stramosilor, nr. 11,  au fost  descoperite 
mai multe fragmente ceramice aparţinând unei așezări din epoca eneolitică. 
Acest nou sit arheologic, marcat de noi Tigheci IV-Vatra satului și ale cărui di-
mensiuni urmează încă a fi precizate, este localizat în partea de SE a localităţii, 
pe panta vestică a văii râului Tigheci, afluent de stânga al râului Prut (Fig. 
1; 2, 1). După toate probabilităţile, materialul ceramic scos la suprafaţă prin 
lucrările de excavare a solului, care include, printre altele, un vas întreg și un 
capac întregibil, provine dintr-un complex adâncit. Supoziţia se întemeiază pe 
împrejurarea că, după informaţia primită de la descoperitor, marea majoritate 
a ceramicii a fost găsită grupat, spre fundul șanţului, aflat la o adâncime de cca 
1 m, iar bucăţi semnificative de lut ars, care  sunt caracteristice pentru vestigi-
ile locuinţelor de suprafaţă, nu au fost semnalate.

Colecţia de ceramică descoperită în așezarea eneolitică Tigheci IV-Va-
tra satului cuprinde fragmente  de vase  de culori diferite (cenuşie-gălbuie, 
gălbuie-cărămizie, cenuşie-maronie ș.a.), care au fost arse atât reducător, 
cât și oxidant, dar de cele mai dese ori neuniform. Unele cioburi prezintă 
semne de ardere secundară. După aspectul pastei,  ceramica se  atribuie la 
două categorii principale. O categorie cuprinde vase de uz comun, lucrate din 
pastă grosieră, cu șamotă  și alţi degresanţi în compoziţie. Această categorie 
ceramică conţine preponderent fragmente de vase de provizii, care aveau cea 
mai mare parte a suprafeţei exterioare acoperită cu barbotină (Fig. 4, 1, 
4, 6-10). Unele chiupuri din pastă grosieră erau decorate pe umăr cu im-
presiuni realizate cu unghia sau cu protuberanţe în relief (Fig. 3, 5; 3, 6). 
Alte recipiente erau prevăzute cu torţi dispuse vertical, circulare sau ovale în 
secţiune (Fig. 4, 4, 8). 

A doua categorie  de ceramică este reprezentată de vase lucrate din 
pastă fină sau semifină, cu suprafaţa exterioară deseori lustruită, cuprinzând 
cupe, capace, castroane de diferite tipuri și alte forme.  Remarcăm în primul 
rând o cupă întreagă, de mici dimensiuni, decorată cu caneluri orizontale 
și prevăzută cu o toartă-proeminenţă perforată (Fig. 3, 1).  Unor cupe de 
diferite mărimi, prevăzute pe corp cu urechiușe perforate și cu decor adân-
cit, aparţin și câteva fragmente ceramice recuperate (Fig. 3, 3, 7). Printre 
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formele mai caracteristice, se evidenţiază  și  un capac parţial întregit de mari 
dimensiuni, având calota aproximativ semisferică și mânerul circular, puţin 
alveolat (Fig. 2, 3). Din această categorie fac parte și castroanele tronconice 
sau bitronconice, ultimele frecvent ornamentate cu linii incizate orizon-
tale, asociate uneori cu gropiţe (Fig. 2, 2; 3, 2, 4, 6).  Tot de la un castron 
provine, se pare, și partea inferioară a unui vas cu fundul concavat, orna-
mentat cu benzi realizate cu vopsea brună-închisă (Fig. 4, 3). La această 
grupă ceramică se atribuie și unele vase mari cu corpul rotunjit, decorate  pe 
umăr cu impresiuni realizate cu unghia (Fig. 4, 2, 5).

Pe baza materialului ceramic, așezarea Tigheci IV-Vatra satului se atri-
buie culturii Gumelniţa sau, mai exact, aspectului Bolgrad-Aldeni al acestei 
binecunoscute culturi eneolitice timpurii (mil. V î. Hr.). Este interesant de sub-
liniat că situl descoperit recent la Tigheci este cel mai nordic punct arheologic 
aparţinând culturii Gumelniţa cunoscut de către noi pe teritoriul Republicii 
Moldova. Până de curând, cea mai nordică așezare atribuită culturii Gumelniţa 
era considerată cea de la Chioselia Mare (r-nul Cahul), aflată la cca 30 km 
spre SSE de situl nostru.  Fără îndoială, cercetarea sistematică a așezării de tip 
Bolgrad-Aldeni de la Tigheci, care este situată la aproximativ 40 km distanţă 
de cele mai sudice situri sincrone aparţinând culturii Precucuteni-Tripolie A, 
va contribui la elucidarea anumitor probleme referitoare la contactele dintre 
comunităţile acestor două mari civilizaţii eneolitice din Europa de Sud-Est.

Fig. 1. Tigheci IV-Vatra satului. Poziţia topografică a sitului.
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Fig. 2. Tigheci IV-Vatra satului. Ortofotoplanul sitului (1) și ceramică (2-4).
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Fig. 3. Tigheci IV-Vatra satului. Ceramică.
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Fig. 4. Tigheci IV-Vatra satului. Ceramică.
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ABORDĂRI INTERDISCIPLINARE ÎN CERCETAREA SITURILOR 
PREISTORICE DIN MOLDOVA (CAMPANIA 2021)

Mariana VASILACHE, dr. Knut RASSMANN, dr. Carsten MISHKA

În perioada 02-23 noiembrie 2021, în baza acordului de colaborare 
dintre Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei și Comisiunea Romano-
Germanică a Institutului German de Arheologie, Frankfurt am Main, au fost 
efectuate cercetări non-invazive în mai multe așezări eneolitice din nordul 
Republicii Moldova. Proiectul și-a propus prospectarea geomagnetică a 
așezărilor din epoca cuprului din câteva zone: a) raionul Drochia, zona din 
jurul sitului cucutenian Petreni: așezările Sofia II-Găvan (a, b, c), Sofia III-
Casa lui Isac, Sofia V, Sofia VIII- La Moină I, Miciurin I, Glavan I, Glavan 
III, Țaul II, Fîntînița; b) raionul Edineţ, zona din apropierea sitului Stolniceni 
I: așezarea Chiurt; c) raionul Rîșcani: siturile Mihăilenii Noi I și  Mihăilenii 
Noi II (Fig. 1, 1).

În campania 2021 au fost scanate integral 14 situri, dintre care 13 
prezintă vestigii ale culturii Cucuteni-Tripolie și o așezare aparţine culturii 
Sântana de Mureș-Cerneahov (Petreni I), însumând o suprafaţă de peste 
200 ha și o estimare preventivă a numărului de structuri arse/locuinţe de 
1208 unităţi.În vederea obţinerii datelor radiocarbon, a realizării analizelor 
chimice și unor investigaţii ADN, au fost executate foraje în 7 din cele 14 situri 
scanate: Sofia II-Găvan (a, b, c), Sofia III-Casa lui Isac, Sofia V, Sofia VIII-
La Moină I și Fîntînița. Planurile geomagnetice obţinute au confirmat unele 
investigaţii geofizice mai vechi, dar au furnizat și date noi, cele din urmă 
contribuind considerabil la obţinerea unor informaţii inedite despre habitatul 
cucutenian din interfluviul Prut-Nistru. Așezările se înscriu în categoriile 
cunoscute anterior: situri cu dispunerea în șiruri (pentru etapa Cucuteni A – 
Tripolie B1) (Fig. 1, 2) sau concentrică a locuinţelor (pentru etapa Cucuteni 
B – Tripolie B2) (Fig. 2, 2), dotate cu sisteme defensive formate din unul, 
două sau trei șanţuri. Etape diferite de organizare și dezvoltare a așezărilor 
indicate de amplasarea șanţurilor, precum și densitatea și localizarea 
construcţiilor, au fost atestate la Fîntîniţa (Fig. 2, 1). 

Elementul de noutate al acestei campanii îl constituie siturile formate 
din grupuri a câte două – Mihăilenii Noi I și Mihăilenii Noi II, și trei așezări 
– Sofia II-Găvan (a, b, c), amplasate la distanţă de 40-50 m una de alta, 
formând adevărate concentrări de habitat (Fig. 2, 2). Cercetarea arheologică 
multidisciplinară, completată de investigaţiile geomagnetice și coroborată 
cu rezultatele analizelor de sol din cadrul așezărilor, vor permite înţelegerea 
mai bună a rolului siturilor respective în context regional. 
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Fig. 1. Harta fizico-geografică a Republicii Moldova cu indicarea așezărilor 
în care au fost realizate scanări geomagnetice (1); planul geomagnetic 

al sitului Sofia III-Casa lui Isac, r-nul Drochia (2).
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Fig. 2. Planul geomagnetic al sitului  de la Fîntîniţa, r-nul Drochia (1); planul 
geomagnetic al siturilor Mihăilenii Noi I și Mihăilenii Noi II, r-nul Rîșcani (2).
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CERCETĂRI ARHEOLOGICE ÎN SITUL ENEOLITHIC FINAL
GORDINEŞTI II-STÂNCA GOALĂ DIN ANUL 2021

Ghenadie SÎRBU, Małgorzata Rybicka Dariusz KRÓL,
Livia SÎRBU, Vitalie BURLACU, Sergiu HEGHEA 

Cercetările arheologice întreprinse în campania din anul 2021 au avut 
drept scop verificarea uneia dintre anomaliile obţinute în urma măsurări-
lor magnetometrice realizate cu ajutorul dispozitivului Georadar Stream C 
PN 656240 (Stream-C SN 010-20-0000667), efectuate la periferia de sud-
vest a așezării Gordinești II-Stânca Goală. Lucrările au fost finanţate din 
proiectul NCN Opus 6/12/2018/HS3/411657 (Gordinești-Stânca Goală as 
a model example of development and decline of fortified settlements of the 
Tripolye culture at the end of the 4th Millennium BC), coordonat de prof. 
dr. hab. Małgorzata Rybicka de la Institutul de Arheologie a Universităţii din 
Rzeszów, Polonia.

Investigaţiile efectuate s-au limitat la trasarea unei secţiuni, marcate 
S. VII, cu dimensiunile de 10x10 m, la o distanţă de cca 150 m de secţiunea 
VI, cercetate în anul 2019 (Fig. 1, 1). După degajarea solului înţelenit, pe 
o bună parte din colţul de nord-est al secţiunii VII au fost dezvelite aglo-
merări de pietre de dimensiuni medii, în amestec cu multiple fragmente de 
lut ars. 

În continuarea lucrărilor, pe toată suprafaţa săpăturii, au fost depis-
tate fragmente de ceramică, așchii de silex, oase de animale, toate în stare 
dispersată. Imediat după degajarea unui strat de sol brun-cenușiu, ameste-
cat din abundenţă cu pietriș, în colţul de nord-vest au fost dezvelite resturile 
unei vetre de suprafaţă (notată cu nr. 1) conservată slab (Fig. 1, 1A). Lângă 
peretele de est al șantierului au fost surprinse resturi de la o altă vatră des-
chisă (nr. 2), păstrată tot nesatisfăcător. Dar, după poziţia bucăţilor de lipi-
tură, s-a reușit de stabilit că acest complex avea formă dreptunghiulară, cu 
colţurile rotunjite (Fig. 1, 1B). 

La o distanţă de cca 4 m faţă de colţul de sud-vest al secţiunii, au fost 
dezvelite resturile de lipitură ce proveneau de la o a treia vatră de suprafaţă 
(nr. 3) de mici dimensiuni (Fig. 1, 1C), la fel păstrată slab. După dispunerea 
fragmentelor de lipitură, s-a stabilit că aceasta avea formă circulară. După 
degajarea solului până la rocă și păstrarea aglomerărilor de pietre in situ, 
a fost posibil de delimitat conturul unei locuinţe de suprafaţă, surprinsă 
ca anomalie pe imaginea oferită de măsurătorile cu ajutorul Georadarului. 
Chiar dacă a fost dezvelită în proporţie de 80%, am putut stabili că locuinţa 
era orientată cu axul lung pe direcţia nord-vest – sud-est. 
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Ca și în celelalte campanii, de rând cu alte materiale, au fost descope-
rite bulgări de granit, de diferite dimensiuni, cu unele laturi feţuite și urme 
de ardere, care, probabil, a fost utilizaţi ca suport pentru prelucrarea unor 
piese. Din solul de până la nivelul rocii de calcar a fost recuperat un ansam-
blu variat de vestigii, reprezentate prin ceramică de factură fină (Fig. 1, 1D) 
şi grosieră (Fig. 1, 2), oase de animale, dar și printr-o colecţie bogată de 
piese de inventar, lucrate din lut (Fig. 1, 3, 5), silex, piatră (Fig. 1, 4), corn 
și os (Fig. 1, 6).

Rezumând cele expuse, putem spune că combinarea metodelor inter-
disciplinare de măsurare a rezistenţei solului joacă un rol important în iden-
tificarea și localizarea atât a siturilor. cât și a unor complexe de locuit, greu 
sesizabile pe imaginea magnetometrică oferită de dispozitivul cu senzori ver-
ticali. Metoda utilizată de noi a avut drept scop urmărirea configurării geo-
logice a promontoriului, ca mai apoi, cu ajutorul unui soft specializat să fie 
înlăturate pe straturi cu o grosime de 5 mm, așa zisele deviaţii naturale, iar 
fluctuaţiile cu o intensitate de cca 1 mm pot să reprezinte resturile activităţii 
umane. 

Astfel, pentru a verifica supoziţiile noastre am decis să cercetăm una 
din anomalii cu intensitate mică, afectată mai puţin de gropile săpate pen-
tru plantarea pomilor. Ca rezultat s-a adeverit că aceasta reprezintă resturile 
unei locuinţe de suprafaţă de formă rectangulară amenajată pe un terasa-
ment de piatră. Și în cazul acestei campanii de cercetări arheologice, de rând 
cu celelalte locuinţe descoperite în această așezare, putem urmări o tendinţă 
în ceea ce privește forma complexelor de locuit, orientarea acestora, a an-
samblului de vestigii arheologice.

Cercetările întreprinse în campania din anul 2021 vin să completeze 
istoria studierii sitului Gordinești II-Stânca Goală. Mai mult ca atât, vor fi 
de un real folos în înţelegerea atât a tipurilor de așezări, cât și a arhitecturii 
locuinţelor specifice pentru grupul cultural Horodiștea-Gordinești.
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Fig. 1. Gordinești II-Stânca Goală 2021. Secţiunea VII, vedere dinspre S-E (1),  
ceramică decorată cu șnur (2), fragmente de la un afumător (3), 

toporaș din șist (4), fragmente de la un suport de vatră (?) din lut (5) și 
lustruitor din os (6), aflate in situ. 
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DOUĂ MORMINTE DIN PERIOADA MIJLOCIE 
A EPOCII BRONZULUI DESCOPERITE ÎN SITUL 
DE LA COSTEȘTI-GÂRLEA (R-NUL IALOVENI)

Vlad VORNIC, Serghei AGULNICOV, Sergiu POPOVICI, Sergiu HEGHEA,
Dumitru AVRAM, Adrian IORGA, Sergiu SERBINOV, Vlad CHITIC

Dintre descoperirile arheologice realizate de Agenţia Naţională Arhe-
ologică în anul 2021, se evidenţiază două morminte din perioada mijlocie a 
epocii bronzului scoase la lumină în situl stratificat de la Costești-Gârlea. 
Complexele la care ne referim se găseau pe partea dreaptă a drumului 
Costești-Zîmbreni, în capătul sudic al versantului unde se află așa-numitul 
,,cartier meșteșugăresc” al orașului Hoardei de Aur din sec. XIV (Fig. 1, 1) 
și făceau probabil parte dintr-o necropolă plană datată în perioada mijlocie a 
epocii bronzului. Ambele morminte au fost identificate sub vatra unui cuptor 
de ars piatra de var, fiind parţial distruse în perioada de existenţă a orașului 
medieval, cu ocazia săpării gropii cuptorului menţionat (Fig. 1, 2).  

Mormântul 1 (Fig. 1, 2; 2, 1) avea scheletul în poziţie chircită pe par-
tea stângă, orientat pe direcţia N-S, cu craniul și oasele toracelui lipsă, iar cu 
oasele gambelor și labelor picioarelor aflate sub peretele sud-estic al cupto-
rului de ars piatra de var. Drept inventar, în zona femurelor s-a găsit o cata-
ramă de os, iar în regiunea tibiilor și a labelor picioarelor - 18 valve de tipare 
de lut ars, întregi sau fragmentare, pentru turnat diferite obiecte de bronz 
(Fig. 2, 2), un creuzet și două tuburi tronconice de lut ars  pentru turnarea 
bronzului, un fragment de vas ceramic de mari dimensiuni, decorat cu multe 
brâie în relief, și un fragment de corn de cerb cu urme de prelucrare. 

Mormântul 2 (Fig. 1, 2), care se afla în imediată apropiere de primul, 
avea scheletul mai bine păstrat, fiind parţial distrus doar craniul, odată cu 
amenajarea vetrei cuptorului. Complexul era orientat pe direcţia NE-SV și 
prezenta scheletul puternic chircit așezat pe partea stângă, iar ca inventar 
avea o cataramă de os, găsită în zona femurelor, și un vas ceramic de tip bor-
can, aflat în regiunea craniului.

Pe baza ritului și ritualurilor funerare, dar mai ales a inventarului,  aceste 
două morminte de înhumaţie descoperite în situl stratificat de la Costești-Gârlea 
se atribuie culturii Mnogovalikovaia din perioada mijlocie a epocii bronzului 
(sec. XVII-XVI î.Hr.). Primul complex funerar, care a aparţinut foarte probabil 
unui meșteșugar specializat în prelucrarea bronzului, prin bogăţia inventarului 
și mai ales numărul mare de tipare de turnat obiecte de bronz, constituie o des-
coperire unică pentru întreg arealul culturii Mnogovalikovaia, răspândită din 
regiunea Volgăi până în bazinul Dunării Inferioare, și are o importanţă cu totul 
deosebită pentru arheologia epocii bronzului din spaţiul est-carpatic.
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Fig. 1. Ortofotoplan cu marcarea locului descoperirii (1) și vedere dinspre NE 
asupra mormintelor (2).
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Fig. 2. Vedere asupra mormântului 1  (1) și tipar de lut (2).
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CERCETĂRI ARHEOLOGICE  
LA SITUL DIN PRIMA EPOCĂ A FIERULUI  

DE LA SAHARNA „ȚIGLĂU”, RAIONUL REZINA*

Mihail BĂȚ, Aurel ZANOCI, Vladimir CHITIC

În anul 2021, la situl Saharna „Țiglău” au fost efectuate cercetări arhe-
ologice de salvare și preventive, fiind trasate două secţiuni. 

Plasarea secţiunii 5/2021 a avut ca scop salvarea informaţiei arheolo-
gice din partea centrală a sitului, afectată de lucrările edilitare recente, dar și 
eliberarea terenului aferent de sarcină arheologică. Iniţial, secţiunea 5/2021 
a avut o lungime de 22 m și o lăţime de 2 m. Ulterior, suprafaţa de cercetate 
a fost extinsă, spre sud, până la marginea gropii de fundaţie a construcţiei 
moderne (Fig. 1). Pe întreaga suprafaţă au fost evidenţiate 20 de struc-
turi arheologice, care pot fi atribuite, preliminar, culturilor Cozia-Saharna 
și Basarabi-Șoldănești. Dintre amenajările cercetate integral sau parţial se 
evidenţiază gropi de diferite dimensiuni, din a căror umplutură a fost recu-
perat un bogat material de interes arheologic (Fig. 2, 1). Cercetările arheo-
logice au relevat practica depunerii osemintelor umane în gropi (Fig. 2, 2), 
anterior necunoscută la așezarea Saharna „Țiglău”**. 

De asemenea, investigaţii arheologice au fost realizate și la sistemul 
defensiv al „citadelei”, amplasate la marginea de sud-est a așezării. Con-
turul incintei, cu diametrul de cca 40 m, poate fi sesizat pe ortofotoplanul 
disponibil al regiunii. Pe teren, vestigiile fortificaţiei sunt marcate de un 
val de proporţii reduse, a cărui lăţime la bază este de aproximativ 2 m, iar 
înălţimea – de cca 0,20-0,30 m. Cu scopul de a verifica natura acestui mi-
crorelief, pe latura de est a fost trasată secţiunea 6/2021, cu dimensiunile 
de 6×2 m. În urma investigaţiilor arheologice, la adâncimea de cca 0,30 m 
de la nivelul actual de călcare, au fost descoperite vestigiile unei construcţii 
defensive (Fig. 2, 3). Dărâmătura ei se prezintă sub forma unei lentile, 
compuse din sol argilos în amestec cu cenușă și fragmente de lemn ars, cu 
lăţimea la bază de cca 2,50-3,00 m și grosimea maximă în jur de 0,5 m. 
După demantelarea ruinelor, la nivelul stratului steril au fost descoperite 
patru gropi de la pari, aranjate în două șiruri, la o distanţă de cca 0,80-0,90 
m între ele. Gropile aveau formă cilindrică, cu diametrul de 0,30-0,40 m 

*  Cercetare realizată în cadrul proiectului 20.80009.1606.14 „Patrimoniul arheo-
logic din epoca fierului în regiunea Nistrului Mijlociu și bazinul râului Cogâlnic: 
cercetare interdisciplinară și valorificare știinţifică”.

**  Analiza antropologică a resturilor scheletice descoperite în gropi este prezentată în 
contribuţia semnată de A. Simalcsik și M. Băţ din acest volum.
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și adâncimea cuprinsă între 0,10 și 0,40 m. Plecând de la analogiile cu-
noscute în urma cercetării unor incinte similare, se poate presupune că 
și fortificaţia de la „Țiglău” a fost apărată prin intermediul unui „zid”, cu 
grosimea de cca 1,40-1,50  m, ce consta din două paramente din bârne, 
spaţiul dintre ele fiind tasat cu pământ și piatră. Iar materialul arheologic, 
descoperit atât în construcţia defensivă, cât și în imediata ei apropiere, este 
similar celui din așezarea deschisă adiacentă și se încadrează în cultura 
Cozia-Saharna din prima epocă a fierului.

1 2

Fig. 1. Saharna „Țiglău”, secțiunea 5/2021: 1 - vedere aeriană a suprafeței de 
cercetarea și conturarea structurilor arheologice; 2 - vedere aeriană de la sfârșitul 

campaniei de săpătură.

Fig. 1. Saharna „Țiglău”, secţiunea 5/2021: 1 - vedere aeriană a suprafeţei 
de cercetarea și conturarea structurilor arheologice; 2 - vedere aeriană 

de la sfârșitul campaniei de săpătură.
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Fig. 2. Saharna „Țiglău”: 1 - fragment de cupă/ceașcă in situ (secțiunea 5/2021);  
2 - calvaria depusă pe fundul gropii 17/2021 (secțiunea 5/2021);  

3 - ruinele sistemului defensiv (secțiunea 6/2021).

3

1 2

Fig. 2. Saharna „Țiglău”: 1 - fragment de cupă/ceașcă in situ (secţiunea 5/2021);
2 - calvaria depusă pe fundul gropii 17/2021 (secţiunea 5/2021);

3 - ruinele sistemului defensiv (secţiunea 6/2021).

1 2

3

27



DATE ANTROPOLOGICE PRIVIND OSEMINTELE 
DESCOPERITE ÎN SITUL SAHARNA „ȚIGLĂU” 

ÎN CAMPANIA ANULUI 2021*

Angela SIMALCSIK, Mihail BĂȚ

Cercetările arheologice din anul 2021 la situl Saharna „Țiglău” au con-
dus la descoperirea a două gropi cu oseminte umane, denumite convenţional 
7/2021 și 17/2021 (Băţ, Simalcsik, Chitic 2021, 52-54). În ambele cazuri, 
complexele au fost afectate de lucrările antropice de pe teritoriul sitului, aflat 
în regim de proprietate privată.

Groapa 7/2021. Resturile scheletice umane recuperate din această 
structură aparţin unui individ de sex feminin, cu vârsta biologică în momen-
tul decesului cuprinsă în intervalul 45-55 ani (adult de vârstă mijlocie spre 
bătrână). Scheletul este parţial reprezentat (Fig. 1, 1). Din segmentul crani-
an s-au conservat parietalele, occipitalul și temporalele (Fig. 1, 2-3), iar din 
cel postcranian – femurul, tibia, peroneul, radiusul și cubitusul – toate de pe 
partea stângă. Menţionăm unele distrugeri în zonele spongioase ale compo-
nentelor scheletice conservate. Toate liniile de ruptură sunt recente, cauzate 
de factorii antropici moderni. 

Osatura acestei femei este gracilă, cu inserţii musculare moderate pe 
craniu (Fig. 1 ,3) și accentuate pe elementele postcraniene, mai ales pe fe-
mur (Fig. 1 ,7). Statura scheletică, calculată după lungimea oaselor lungi 
întregi (cubitusul și tibia), este cuprinsă între 155 și 159 cm (categoria femi-
nină supramijlocie). 

Dintre trăsăturile epigenetice, menţionăm foramenul mastoid dublat, 
care uneori poate indica condiţiile climatice ale habitatului. 

În treimea distală a diafizei cubitusului am identificat un osteom 
osteoid – formaţiune neoplazică benignă (Fig. 1, 6).

Modificările degenerative ce apar în urma degenerării articulare sunt 
prezente doar pe tibie și peroneu, cu precădere la capetele distale (Fig. 1, 8). 
Pe tăblia internă a parietalelor s-au format granulaţii Pacchioni, localizate la 
capătul canelurilor arterei meningeale, cu rol de filtrare și reglare a fluxului 
de lichid cerebro-spinal în sistemul venos. Acestea devin evidente, în gene-
ral, la vârsta maturităţii.

Sunt prezenţi și câţiva indicatori ocupaţionali. De exemplu, tuberozi-
tatea radiusului prezintă modificări/reacţii entezopatice moderate (Fig. 1, 

* Cercetare realizată în cadrul proiectului 20.80009.1606.14 „Patrimoniul arheolo-
gic din epoca fierului în regiunea Nistrului Mijlociu și bazinul râului Cogâlnic: cer-
cetare interdisciplinară și valorificare știinţifică”.
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4), situaţie valabilă și pentru locurile de inserţie musculară de pe cubitus 
(Fig. 1, 5), tibie, peroneu (Fig. 1, 8) și femur (Fig. 1, 7), cel din urmă 
având și pilastrie. Tibia are formate arii suplimentare de articulaţie la astra-
gal, drept rezultat al adoptării frecvente a poziţiei hiperdorsiflexate.

Groapa 17/2021. Pe fundul gropii se aflau câteva resturi osteologice 
umane, provenite de la un individ adult, cu vârsta biologică în momentul 
decesului cuprinsă în intervalul 20-25 ani. După grosimea parietalului (6-7 
mm) și frontalului (5-6 mm), am putea atribui acestui individ, cu rezervele 
impuse de lipsa indiciilor discriminatorii clare, sexul feminin. 

Scheletul este slab reprezentat (Fig. 2, 1). Elementele scheletice con-
servate sunt frontalul, parietalele și occipitalul, care formează o calvaria in-
completă, cu câteva lipsuri (Fig. 2, 2-4). Pe calota craniană sunt linii de 
ruptură produse recent, dar și linii produse în vechime, cele din urmă fiind 
acoperite cu un strat consistent de calcar. Unele rupturi produse în vechime 
– cele de pe occipital și parietalul drept – prezintă caracteristici perimortem, 
fiind, cel mai probabil, rezultatul unei lovituri cauzatoare de moarte (Fig. 2, 
5-7). Sunt necesare investigaţii suplimentare pentru o concluzie certă. 

Un indicator al stresului fiziologic produs în copilărie este pe occipital 
– hiperostoza porotică (cribra cranii), care era inactivă în momentul dece-
sului (Fig. 2, 7).

Din categoria trăsăturilor epigenetice, menţionăm osiculii suplimen-
tari de mici dimensiuni formaţi pe sutura lambdoidă (Fig. 2, 7), care sunt o 
variantă a normalităţii. 

Descoperirile de oseminte umane din campania de cercetări din 
anul 2021 vin să completeze cu noi informaţii structura antropologică a 
populaţiilor din prima epocă a fierului în bazinul Nistrului de Mijloc. Toto-
dată, aceste descoperiri demonstrează existenţa unor practici de manipulare 
a cadavrelor și părţilor scheletice în așezarea de la Saharna „Țiglău”, com-
portament funerar atestat și în alte situri ale culturii Saharna din această 
regiune.
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Fig. 1. Saharna „Țiglău”, groapa 7/2021: 1 - gradul de reprezentare a scheletului 
(negru – element prezent, complet; alb – element absent; hașurat – element 

prezent, incomplet); 2-3 - partea conservată a calotei craniene; 4 - radius stâng, 
modificări entezopatice; 5 - cubitus stâng, modificări entezopatice; 6 - cubitus, 

diafiză, osteom osteoid; 7 - femur stâng, inserții musculare accentuate; 8 - tibia și 
peroneul de pe partea stângă, modificări osteoartritice și entezopatice.
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Fig. 1. Saharna „Țiglău”, groapa 7/2021: 1 - gradul de reprezentare a scheletului
(negru – element prezent, complet; alb – element absent; hașurat – element

prezent, incomplet); 2-3 - partea conservată a calotei craniene; 4 - radius stâng,
modificări entezopatice; 5 - cubitus stâng, modificări entezopatice; 6 - cubitus,

diafiză, osteom osteoid; 7 - femur stâng, inserţii musculare accentuate; 8 - tibia și
peroneul de pe partea stângă, modificări osteoartritice și entezopatice.
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Fig. 2. Saharna „Țiglău”, groapa 17/2021: 1 - gradul de reprezentare a scheletului 
(negru – element prezent, complet; alb – element absent; hașurat – element 

prezent, incomplet); 2 - calota craniană, plan vertical; 3 - calota craniană, plan 
occipital; 4 - calota craniană, vedere dinspre endocraniu; 5 - parietal, linii de 

ruptură produse perimortem; 6-7 - occipital, linii de ruptură produse perimortem.
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Fig. 2. Saharna „Țiglău”, groapa 17/2021: 1 - gradul de reprezentare a scheletului
(negru – element prezent, complet; alb – element absent; hașurat – element

prezent, incomplet); 2 - calota craniană, plan vertical; 3 - calota craniană, plan
occipital; 4 - calota craniană, vedere dinspre endocraniu; 5 - parietal, linii de

ruptură produse perimortem; 6-7 - occipital, linii de ruptură produse perimortem.
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CERCETĂRI ARHEOLOGICE ÎN PREAJMA LOCALITĂȚII 
HORODIȘTE, RAIONUL REZINA*

Aurel ZANOCI, Daniel SCHERF, Mihail BĂȚ,  
Maximilian MEWES, Victor DULGHER

Investigaţiile arheologice din 2021 la situl Horodiște „La Cot” au fost 
efectuate de o echipă mixtă moldo-germană (Universitatea de Stat din Mol-
dova, Universitatea „Philip” din Marburg și Universitatea „Friedrich Schil-
ler” din Jena). Investigaţiile au fost concentrate pe sondarea a două dintre 
numeroasele anomalii, evidenţiate de măsurătorile geofizice din anul 2019 
(Fig. 1). 

Una dintre aceste anomalii, foarte bine pronunţată pe harta mag-
netometrică, este dispusă liniar în partea de nord-vest a promontoriului 
și este considerată ca fiind produsă de vestigiile unui șanţ (Fig. 1, 1). Cu 
scopul de a cerceta natura acestei anomalii, a fost trasată o secţiune, cu di-
mensiunile de 14×2 m, amplasată perpendicular pe traseul liniei defensive 
(Fig. 2, 1). În urma cercetărilor arheologice, s-a confirmat prezenţa unui 
șanţ de formă trapezoidală în secţiune, cu deschiderea la gură de cca 3,60 
m, lăţimea în partea inferioară fiind de 1,40 m (Fig. 2, 3). Șanţul a fost 
săpat în stânca calcaroasă a promontoriului, având adâncimea de 0,90 m 
(calculată de la nivelul antic de călcare). În spatele acestuia, la adâncimea 
de 0,20-0,30 m de la nivelul actual de călcare, au fost descoperite vestigiile 
unei construcţii defensive, care se prezintă sub forma unei lentile, compuse 
din sol argilos în amestec cu cenușă, fragmente de lemn carbonizat și pietre 
(Fig. 2, 2). Dărâmătura se întindea pe o lăţime de cca 4,00 m, având gro-
simea maximă de cca 0,60 m. După excavarea ei, la adâncimea de 0,80 m 
de la nivelul actual de călcare, au fost descoperite vestigiile a trei gropi de la 
pari. Acestea erau aranjate în două șiruri la o depărtare de cca 0,90 m unul 
faţă de altul. Gropile, de formă rotundă în plan, cu diametrul de 0,25-0,30 
m, au fost săpate în stâncă până la adâncimea de 0,15-0,20 m. Pe marginea 
a două dintre ele au fost descoperite bucăţi de pietre de calcar, care au ser-
vit, probabil, drept locaș pentru fixarea parilor. Atât în șanţ, cât și în stratul 
de dărâmătură au fost descoperite fragmente de ceramică specifice culturii 
Cozia-Saharna.

Analogiile cunoscute în regiunea Nistrului Mijlociu pentru perioada 
timpurie a primei epoci a fierului permit presupunerea că în spatele șanţului, 

* Cercetare realizată în cadrul proiectului 20.80009.1606.14 „Patrimoniul arheolo-
gic din epoca fierului în regiunea Nistrului Mijlociu și bazinul râului Cogâlnic: cer-
cetare interdisciplinară și valorificare știinţifică”.
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la o distanţă de cca 2,20 m, a fost edificat un „zid”, ce consta din două para-
mente din bârne, spaţiul dintre ele fiind umplut cu pământ și piatră. 

Pentru clarificarea naturii celei de-a doua anomalii, a fost trasat un 
sondaj cu dimensiunile de 2×2 m. Ca urmare a investigaţiilor, a fost surprin-
să marginea unei structuri arheologice, probabil, construcţii de suprafaţă. 
Din sondaj provin mai multe fragmente de ceramică, o ceașcă întregibilă 
(Fig. 2, 4), precum și o matrice pentru ornamentarea vaselor din lut (Fig. 
2, 5). Atât ceramica, cât și ștampila sunt similare cu descoperirile din siturile 
culturii Cozia-Saharna din regiunea Nistrului Mijlociu.

Astfel, plecând de la rezultatele scanărilor geomagnetice, precum și 
ale investigaţiilor arheologice din anul 2021, constatăm existenţa, în partea 
de nord a promontoriului „La Cot”, a unei fortificaţii cu dimensiunile de cca 
195×495 m (~6 ha), care poate fi atribuită, preliminar, purtătorilor culturii 
Cozia-Saharna.

Fig. 1. Horodiște „La Cot”: 1 - extras din harta magnetometrică; 2 - vedere aeriană a 
promontoriului Horodiște cu marcarea suprafețelor cercetate în 2021.
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Fig. 1. Horodiște „La Cot”: 1 - extras din harta magnetometrică; 2 - vedere aeriană a
promontoriului Horodiște cu marcarea suprafeţelor cercetate în 2021.
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Fig. 2. Horodiște „La Cot”: 1, 2 - vederi de ansamblu a secțiunii 2/2021;  
3 - vestigiile sistemului defensiv; 4 - ceașcă in situ; 5 - ștampilă din lut pentru 

decorarea ceramicii. 
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Fig. 2. Horodiște „La Cot”: 1, 2 - vederi de ansamblu a secţiunii 2/2021;
3 - vestigiile sistemului defensiv; 4 - ceașcă in situ; 5 - ștampilă din lut pentru

decorarea ceramicii.
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CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE LA FORTIFICAȚIA 
COGÂLNICENI „CETĂȚUIE”, RAIONUL REZINA*

Aurel ZANOCI, Mihail BĂȚ,  
Andrei ASĂNDULESEI, Adrian-Felix TENCARIU,  

Sergiu SERBINOV, Vitalie SOCHIRCĂ, Tatiana NAGACEVSCHI

În primăvara anului 2021, cercetătorii de la Universitatea de Stat din 
Moldova, în colaborare cu echipa Centrului de cercetare „Arheoinvest” (Uni-
versitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași), au efectuat prospecţiuni aeriene 
și măsurători geofizice la situl fortificat de la Cogâlniceni „Cetăţuie”. Iar în 
vara aceluiași an, în incinta fortificaţiei, în spaţiul unei anomalii identificate 
în urma scanărilor magnetometrice, a fost realizat un sondaj arheologic. De 
asemenea, în timpul cercetărilor arheologice au fost prelevate probe de sol 
pentru analize pedologice.

Obiectivul investigaţiilor non-invazive a fost de a surprinde cât mai 
bine traseul amenajărilor defensive, precum și planimetria sitului, în vede-
rea stabilirii organizării interne a fortificaţiei. 

Aspectele metodologice pe care s-a creionat demersul non-invaziv 
s-au bazat pe efectuarea mai multor misiuni de zbor pentru achiziţia de foto-
grafii aeriene oblice și pentru realizarea de fotografii aeriene în plan vertical, 
în vederea generării unui model digital al suprafeţei. Constituirea modelului 
tridimensional și generarea ortofotoplanului și a modelului suprafeţei s-au 
făcut prin tehnica SfM (structure from motion), cu ajutorul programului 
Agisoft Metashape Professional. Pentru achiziţia imaginilor a fost folosită o 
dronă DJI Phantom 4 Pro. Măsurătorile magnetometrice s-au efectuat prin 
utilizarea unui gradiometru Sensys cu 5 senzori instalaţi pe un cadru mobil 
la interval de 0,50 m. Instrumentul a fost conectat la un receptor diferenţial 
GNSS, reușindu-se astfel, într-un timp scurt, acoperirea unei suprafeţe ce 
însumează 2,60 ha (Fig. 1, 1).

Pe fotografiile aeriene oblice și verticale sunt evidente diferenţe croma-
tice, distinctive atât în vegetaţie, cât și la nivelul solului (crop și soil mark), 
sugerând destul de clar, printr-o anomalie pozitivă, traiectoria liniei defen-
sive (Fig. 1, 2-3). Spre interior, paralel cu șanţul, se distinge și o anomalie 
negativă, care ar putea reprezenta ceea ce a mai rămas din valul ansamblului 
defensiv. Aceeași situaţie este atestată și pe DSM (digital surface model).

* Cercetare realizată în cadrul proiectului 20.80009.1606.14 „Patrimoniul arheolo-
gic din epoca fierului în regiunea Nistrului Mijlociu și bazinul râului Cogâlnic: cer-
cetare interdisciplinară și valorificare știinţifică”.
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De asemenea, mai multe anomalii de interes arheologic sunt vizibile 
și în harta magnetometrică (Fig. 1, 1). Este bine definită anomalia pozitivă 
(aprox. 4-5 nT), determinată de un șanţ cu o lăţime de cinci sau șase metri. 
Pe traseul acesteia, pe latura estică, se observă o întrerupere pe o distanţă 
de aproximativ 30 m. Tot spre interior, în zona presupusului val, cu aceeași 
traiectorie, se observă o anomalie mult mai difuză decât precedenta, îngustă, 
care poate fi atribuită unei eventuale palisade. În interior, contrastul de sus-
ceptibilitate nu este unul extraordinar, fiind totuși vizibile anomalii pozitive, 
în special în zona centrală a incintei. Se deosebește o aglomerare de anomalii 
pozitive, în care sunt vizibile relativ clar mai multe gropi. Pe una dintre aces-
te anomalii a fost plasat sondajul 1/2021, cu o suprafaţă totală de 16 m. p. 

(Fig. 1, 4).
Ca urmare a cercetărilor, s-a stabilit că primii 0,40 m de la suprafaţa 

actuală de călcare reprezintă stratul de cernoziom supus lucrărilor agricole. 
Următorii 0,30 m prezintă un sol cu nuanţă castanie, care, în această zonă, 
corespunde nivelului antic de călcare. În acest strat nu au fost descoperite 
materiale arheologice, cu excepţia unor fragmente sporadice de lut ars. La 
adâncimea de cca 0,80 m a apărut conturul unei gropi (Fig. 1, 5). În urma 
săpăturilor arheologice, s-a stabilit că groapa a avut formă de „clopot”, cu 
diametrul gurii de cca 1,10 m, diametrul fundului – de 1,40 m și adâncimea 
– de 1,10 m. Umplutura gropii constă din sol de culoare cenușie, în partea 
inferioară evidenţiindu-se o cantitate sporită de cenușă și fragmente de lemn 
carbonizat. La fundul gropii au fost descoperite opt pietre de calcar. Din em-
plectonul gropii au fost recuperate: o perlă din sticlă (Fig. 1, 6), 30 de frag-
mente de ceramică modelată cu mâna (Fig. 1, 7), trei fragmente de vase 
lucrate la roata olarului și două fragmente de oase de animale. Materialele 
recoltate din sondaj, precum și cele de la suprafaţa solului, se încadrează în 
sec. IV-III î.Hr. Rezultatele analizelor pedologice au demonstrat un grad re-
dus de antropizare în solul care coincide cu nivelul antic de călcare și cu stra-
tul cultural al fortificaţiei. Însă un puternic impact antropic asupra solului a 
fost atestat în umplutura gropii, cercetate în cadrul sondajului.

Datele obţinute ca urmare a cercetărilor interdisciplinare la situl 
Cogâlniceni „Cetăţuie” în 2021 sugerează că incinta nu a fost locuită per-
manent, servind, probabil, drept refugiu pentru populaţia din așezările din 
imediata proximitate (Cogâlniceni I, Cogâlniceni II, Cogâlniceni IV și Cogâl-
niceni V). 
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Fig. 1. Cogâlniceni „Cetățuie”: 1 - hartă magnetometrică; 2, 3 - fotografii aeriene 
în care se observă vestigiile sistemului defensiv; 4 - vedere a sondajului 1/2021; 

5 - groapa 1/2021; 6, 7 - vestigii recuperate din groapa 1/2021.
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Fig. 1. Cogâlniceni „Cetăţuie”: 1 - hartă magnetometrică; 2, 3 - fotografii aeriene
în care se observă vestigiile sistemului defensiv; 4 - vedere a sondajului 1/2021;

5 - groapa 1/2021; 6, 7 - vestigii recuperate din groapa 1/2021.
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CERCETĂRI PERIEGHETICE ÎN PREAJMA SATULUI MATEUȚI, 
RAIONUL REZINA*

Aurel ZANOCI, Mihail BĂȚ, Victor DULGHER,  
Vladimir CHITIC, Daniel CUCULESCU

În toamna anului 2021, cercetătorii de la Universitatea de Stat din Moldo-
va au întreprins investigaţii de suprafaţă în apropierea localităţii Mateuţi, raio-
nul Rezina (Fig. 1, 1). Scopul cercetărilor a fost de a verifica starea de conservare 
a siturilor cunoscute și de a înregistra coordonatele GPS în baza vestigiilor de la 
suprafaţa solului, precum și de a identifica noi așezări din epoca fierului.

Printre siturile investigate se evidenţiază așezarea din epoca fierului 
Mateuţi „La Bașne”, descoperită în anul 1986 și cercetată ulterior de M. Kașuba. 
Ca urmare a cercetării, au fost făcute unele precizări cu privire la locul amplasă-
rii și dimensiunile acesteia. Astfel, s-a stabilit că situl se află la cca 3 km nord-est 
de la marginea satului și a fost amplasat pe un promontoriu de formă quasi-tri-
unghiulară, ușor înclinat spre sud-est (Fig. 1, 1). Acesta este delimitat, la nord-
est și sud-est, de două râpe, ce se unesc la capătul lui de est. Pe fundul râpei de 
pe latura de sud-est curge un pârâu (anomim), care, traversând satul Solonceni, 
se varsă în Nistru. Promontoriul are lungimea de cca 800 m și lăţimea la bază de 
cca 650 m și se înalţă faţă de albia pârâului cu cca 20 m. La momentul de faţă, 
suprafaţa sitului este înţelenită, fapt care a împiedicat colectarea de artefacte de 
la suprafaţă. Însă, graţie cercetărilor efectuate de M. Kașuba, aici au fost identifi-
cate trei niveluri de locuire: Cozia-Saharna, Basarabi-Șoldănești și getic. 

De asemenea, în urma perieghezelor, a fost descoperită o așezare nouă 
(Mateuţi „Sub Pădure”), despre a cărei existenţă nu se cunoștea anterior. Aceas-
ta se află la cca 1,40 km la nord de sat, la marginea pădurii (Fig. 1, 1). Așezarea 
este amplasată pe un loc deschis, cu o ușoară expunere sud-est, spre bazinul 
Nistrului. Aici, de pe o suprafaţă de cca 300×200 m au fost recoltate 30 de frag-
mente de ceramică modelată cu mâna, precum și bucăţi de lut ars cu amprente 
de nuiele. Fragmentele ceramice au făcut parte din recipiente confecţionate din 
pastă de lut cu degresanţi de cioburi pisate. Arderea este incompletă și neuni-
formă. Culoarea variază de la cenușiu la cărămiziu închis. Majoritatea fragmen-
telor recuperate prezintă pereţi de vase și sunt lipsite de decor. Printre piesele 
descoperite se evidenţiază cinci fragmente de buze (Fig. 1, 2-6) și un fragment 
de fund (Fig. 1, 7). Ceramica atestată, conform particularităţilor ei, este simi-
lară cu cea din siturile getice din regiunea Nistrului Mijlociu. Probabil, această 

* Cercetare realizată în cadrul proiectului 20.80009.1606.14 „Patrimoniul arheolo-
gic din epoca fierului în regiunea Nistrului Mijlociu și bazinul râului Cogâlnic: cer-
cetare interdisciplinară și valorificare știinţifică”.
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Fig. 1. 1 - Hartă topografică cu amplasarea siturilor menționate în text;  
2-7 - fragmente ceramice identificate la suprafața sitului Mateuți „Sub Pădure”.

1

2

4

6 7

5

3

așezare deschisă poate fi pusă în legătură cu bine-cunoscuta fortificaţie Mateuţi 
„La Șanţuri”, amplasată la o distanţă de cca 0,80 km nord-vest, precum și cu 
renumitul tezaur de la Mateuţi, descoperit în preajmă.

Fig. 1. 1 - Hartă topografică cu amplasarea siturilor menționate în text;  
2-7 - fragmente ceramice identificate la suprafața sitului Mateuți „Sub Pădure”.
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2-7 - fragmente ceramice identificate la suprafaţa sitului Mateuţi „Sub Pădure”.
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CERCETĂRI ARHEOLOGICE
LA SITUL STRATIFICAT LIPOVENI II–LA NISIPĂRIE

 ÎN ANUL 2021**

Sergiu MATVEEV, Vlad VORNIC

În vara anului 2021 echipa mixtă a Universităţii de Stat din Moldova și 
Agenţiei Naţionale Arheologice a continuat cercetările arheologice de salvare 
la situl stratificat Lipoveni II–La Nisipărie. Intervenţia de salvare din anul 
2021 a avut drept scop cercetarea unei porţiuni de teren cu grad sporit de de-
gradare de la marginea carierei de nisip, aflate la SE de secţiunea VIII/2020. 
Pe teren s-a constatat că extracţiile de nisip pe sectorul unde urmau să fie con-
tinuate cercetările au afectat cel puţin cinci complexe adâncite, solul negru 
fiind decapat în anumite cazuri până la nivelul solului steril. Pentru salvgar-
darea vestigiilor arheologice păstrate în solul bulversat, dar și a celor aflate in 
situ, precum și a complexelor care se adânceau în solul viu, în continuarea la-
turii sud-estice a secţiunii VIII, trasate în anul 2020, a fost deschisă secţiunea 
IX, cu dimensiunile de 6×12 m sub un unghi de 20° faţă de axa N-S (Fig. 1). 
Porţiunea de teren cercetată a însumat la nivelul solului steril o suprafaţă de 
cca 54? m.p., conturul ei fiind determinată de limita extracţiilor ilicite de nisip.

Drept rezultat al săpăturilor arheologice, au fost identificate și cerce-
tate integral sau parţial 19 complexe, precum 17 gropi menajere (nr. 99, 101-
116), o vatră de lut (nr. 4) și o platformă de piatră (nr. 1). Cinci gropi (nr. 103, 
111-114) au fost afectate de lucrările de exploatare a nisipului, iar două (nr. 
101 și 116), din cauza extinderii lor în spaţiul agricol, au fost cercetate parţial. 
Cu unele excepţii, materialele arheologice găsite în gropi datează din prima 
epocă a fierului, perioadă căreia îi atribuim și complexele respective.

Vestigii arheologice importante au fost descoperite atât în aria cer-
cetată prin săpături, cât și pe suprafaţa sitului, în zone complet sau parţial 
distruse de extracţii de nisip sau afectate de lucrări agricole. După materialul 
din care au fost confecţionate, remarcăm diferite piese din argint, bronz, ara-
mă, plumb(?), fier, piatră, lut, os și corn. Colecţia pieselor de inventar include 
arme, ustensile, piese de podoabă etc., precum și cinci monede: dintre care 
trei sunt otomane emise în vremea lui Suleyman I (926-974 AH/1520-1566) 
(Fig. 2, 20-22), iar două nemţești din perioada Republicii de la Weimar 
sau a Germaniei naziste (Fig. 2, 23-24). Din rândul pieselor de inventar 
se evidenţiază și două pietre de râșniţă, aflate lângă vatra nr. 4, la S și N de 

* Cercetare realizată în cadrul proeictului 20.80009.1606.14 „Patrimoniul arheolo-
gic din epoca fierului în regiunea Nistrului Mijlociu și bazinul râului Cogâlnic: cer-
cetare interdisciplinară și valorificare știinţifică”.
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aceasta, fapt care ar indica existenţa în acest loc a unui complex gospodăresc. 
De asemenea, remarcăm un pinten de fier, datat la începutul sec. IV d.Hr. 
(Fig. 2, 17), care este, după piesa de la Budești, a doua descoperire de acest 
fel pe teritoriul Republicii Moldova.

La fel ca și în anii anteriori, materialul arheologic cel mai numeros 
descoperit este ceramica. Predomină fragmentele de vase lucrate cu mâna, 
din pastă neagră-cenușie și cafenie-cenușie, ornamentate cu caneluri, linii 
incizate și brâuri în relief, care datează de la începutul primei epoci a fierului 
(sec. XII-X î.Hr.). Mai reduse ca număr sunt fragmentele de vase lucrate cu 
mâna din pastă grosieră sau la roată din pastă fină și zgrunţuroasă de culoare 
cenușie, datând din perioada de început a epocii migraţiilor (sec. IV d.Hr.). 
Câteva resturi ceramice se atribuie nivelului de locuire traco-getic (sec. VI-V 
î.Hr.) sau celui databil în evul mediu târziu (sec. XV-XVII). Descoperiri inte-
resante și primele de acest fel sunt două amfore romane fragmentare din sec. 
I-II d. Hr., aflate în cuprinsul a două gropi menajere (nr. 101 și 102). 

Pe lângă artefacte, a fost colectat un număr de peste 660 de oase de 
animale la care se adaugă și două schelete întregi, unul de câine și altul de 
ovi-caprine descoperite în Gr. 116. Ca și în anii anteriori, la toate nivelele de 
locuire predomină resturile de vite cornute mari.

Fig. 1. Ortofotoplanul sitului Lipoveni II-La Nisipărie cu localizarea secţiunilor.
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CERCETĂRILE ARHEOLOGICE LA SITUL 
CLIMĂUȚII DE JOS VIII-PE HOLM 

(R-NUL ȘOLDĂNEȘTI) ÎN ANUL 2021

Andrei COROBCEAN

În vara anului 2021 cercetările arheologice de la așezarea fortificată din 
epoca fierului de la Climăuții de Jos VIII-Pe Holm au vizat platoul din partea 
de N a sitului, aflat în imediată apropiere de marginea abruptă a defileului. 
Obiectivul principal al investigaţiilor a constat în verificarea ipotezei despre 
existenţa unui sistem defensiv, care delimitează platoul de restul sitului.

În continuarea spre S a secţiunii din anul precedent, a fost trasată o 
secţiune, maecată cu nr. 5, având dimensiunile de 14x2 m și orientarea pe 
direcţia SE-NV. La marginea platoului a fost surprins un val de pământ, în 
structura căruia au fost semnalate resturile unor amenajări din lespezi de 
piatră, identificate în vârful (Fig. 1, 1) și la baza valului (Fig. 1, 2). Unele 
dintre pietre păstrează urme de ardere. Șanţul adiacent a fost descoperit în 
extremitatea de S a secţiunii, la poalele platoului (Fig. 2, 1, 2). În imediata 
apropiere de resturile valului au fost identificate două gropi, fără a fi delimi-
tate clar una de alta, în una dintre care fiind descoperite fragmente de la un 
craniu de cal. În colţul nordic al secţiunii remarcăm descoperirea parţială a 
unei gropi, care, probabil, face parte dintr-un complex mai mare.

Reieșind din observaţiile preliminare, putem conchide că platoul este 
mai degrabă o denivelare naturală a terenului, fiind totuși delimitat în anti-
chitate de restul așezării printr-un val și șanţ adiacent. În privinţa caracteru-
lui unei astfel de incinte și a corelării acesteia cu întregul sit este prematur să 
ne expunem, ţinând de nivelul incipient al investigaţiilor.

Materialul arheologic recuperat cuprinde preponderent ceramică. Cea 
mai mare parte a fragmentelor ceramice provin de la recipiente confecţionate 
cu mâna din pastă de lut în amestec cu șamotă,  având arderea incompletă 
și neomogenă, iar culoarea variind de la cărămiziu deschis la cenușiu și ne-
gru. Majoritatea fragmentelor prezintă urme de prelucrare rudimentară a 
suprafeţelor vaselor. Printre acestea predomină ornamentul plastic, sub for-
ma proeminenţelor sau a brâului alveolar. Judecând după trăsăturile tehno-
morfologice și stilistice, materialul ceramic lucrat cu mâna poate fi încadrat, 
în linii generale, în tradiţiile olăritului epocii fierului, mai concret, celor de 
la mijlocul mil. I î. Hr. Trebuie amintite aici și câteva fragmente de amfore 
grecești de import. Printre piesele de inventar descoperite, pot fi evidenţiate 
fusaiolele din lut. Într-un număr mai mic s-au descoperit și fragmente cera-
mice  datând din epoca eneolitică, dar și din evul mediu.
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Fig. 1. Climăuții de Jos VIII-Pe Holm. Secţiunea 5, vederi dinspre N (1) și S (2).
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Fig. 2. Climăuții de 
Jos VIII-Pe Holm. 
Secţiunea 5, vederi 

dinspre N (1) și S (2).
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SITUL IVANCEA-SUB PĂDURE: CERCETĂRILE DIN ANUL 2021

Octavian MUNTEANU, Michael MEYER, Vasile IARMULSCHI, 
Torben SCHATTE, Nicolae BATOG

Pe parcursul lunilor de vară ale anului 2021 au fost reluate cercetă-
rile arheologice în așezarea de tip Poienești-Lucașeuca (P-L) de la Ivancea-
Sub Pădure (r-nul Orhei). Obiectivele campaniei de săpături au fost deter-
minate de rezultatele prospecţiunilor magnetometrice întreprinse în luna 
mai a aceluiași an. Realizate de către compania Eastern Atlas GmbH & Co. 
KG în cadrul proiectului finanţat de Deutsche Forschungsgemeinschaft, 
prospecţiunile au extins spaţiul cercetat până la 12 ha, schimbând radical 
imaginea iniţială asupra potenţialului arheologic din microzonă. Practic, în-
treaga suprafaţă prospectată păstrează urme cu caracter antropic, sugerând 
existenţa mai multor orizonturi cultural-cronologice. În afară de orizontul 
culturii P-L din a două epocă a fierului, vestigiile unei așezări medievale tim-
purii (sec. IX-XI) au fost clar atestate în baza materialelor arheologice de 
suprafaţă. 

Cercetările planificate au avut drept scop delimitarea convenţională a 
hotarelor dintre vestigiile medievale timpurii și cele de tip P-L. Pentru rea-
lizarea acestui scop, în partea de est a sitului au fost executate 7 secţiuni de 
dimensiuni diferite (Fig. 1. 1, 2). Majoritatea secţiunilor (S 14/K, S 15/J, S 
17/M, S 21/Q și S 22/R) au fost trasate în spaţiile cu anomalii similare celei 
ce a delimitat cuptorul descoperit în anul 2020 (Fig. 1. 1, 2). Totodată, una 
dintre secţiuni (S 20/P) urma să verifice o anomalie, care, prin forma și in-
tensitatea sa, sugera existenţa unui șanţ (Fig. 1. 1, 2), iar alta (S 23/S) – a 
unei gropi (Fig. 1. 1, 2). În afară de o groapă atribuită culturii P-L (Fig. 4. 7, 
8), toate structurile cercetate se raportează la evul mediu timpuriu.

În secţiunea S 14/K (Fig. 2. 1) au fost descoperite trei structuri de 
proporţii: o amenajare adâncită în sol de formă rectangulară (Fig. 2. 2) și o 
groapă (Fig. 2. 2, 5, 6), ambele suprapunând un cuptor menajer, care s-a 
păstrat foarte bine la nivelul podinii (Fig. 2. 6-8). Acesta avea la bază un 
strat de pietriș, iar dinspre partea sud-estică s-a conservat o mică parte a 
peretelui cu trecerea spre boltă (Fig. 2. 3, 4, 6-8). În baza vestigiilor arhe-
ologice, toate structurile din S 14/K  se datează în perioada medievală (sec. 
IX-XI). 

În secţiunea 15/J (Fig. 1. 1, 2) a fost descoperit un cuptor de redus 
minereul de fier, prevăzut cu groapă de acces. Acesta s-a păstrat relativ 
bine, cu excepţia părţii lui superioare, care a fost afectată de lucrările agri-
cole (Fig. 3. 1, 2). În baza materialelor arheologice, dar și în baza analizelor 
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C14,  instalaţia de foc se datează în perioada medievală (secolele IX-XI). În 
secţiunea S 17/M (Fig. 1. 1, 2) a fost descoperit un al doilea cuptor de redus 
minereul de fier cu groapă de acces, asemănător primului. Acesta s-a păstrat 
mai bine, deși în procesul de prelucrare a pământului, plugul a afectat partea 
lui vestică (Fig. 3. 3, 4). Vestigiile arheologice descoperite, dar și  a analizele 
C14, pledează pentru atribuirea cuptorului respectiv orizontului de locuire 
din evul mediu timpuri (sec. IX-XI). 

Al treilea cuptor a fost descoperit în S 21/Q (Fig. 1. 1, 2) și era de 
același tip. Ca și în cazul cuptorului din secţiunea 15/J, acesta s-a păstrat 
relativ bine, cu excepţia părţii lui superioare, care a fost afectată de lucrările 
agricole (Fig. 3. 5,6). În baza vestigiilor arheologice, dar și a analizelor C14, 
cuptorul se datează  în perioada medievală (sec. IX-XI). 

Alte două cuptoare asemănătoare au fost descoperite în S 22/R (Fig. 
1. 1, 2). Acestea erau amplasate într-o linie, la distanţa de cca 0,45 m unul 
de altul, având gurile orientate pe aceeași direcţie (Fig. 3. 7, 8). Vestigiile 
descoperite în structurile menţionate datează în exclusivitate din perioada 
culturii P-L, deși analiza C14 a indicat apartenenţa acestora tot la evul mediu 
timpuriu. 

În secţiunea 20/P (Fig. 1. 1, 2) a fost studiat șanţul bine delimitat 
de prospecţiunile magnetometrice (Fig. 4. 1, 2), vestigiile din umplutura 
căruia se raportează la perioada medievală. Cercetările din S 19/O (Fig. 1. 1, 
2), amplasată în imediata apropiere a șanţului, au scos la lumină o structură 
adâncită în sol de formă rectangulară, dotată cu un cuptor-pietrar (Fig. 4. 
3-6). În umplutura complexului au fost descoperite numeroase vestigii ar-
heologice, atribuite perioadei medievale timpurii (sec. IX-XI), dintre care se 
remarcă un număr impresionant de duze din ceramică de la foale. Structura 
respectivă  a fost suprapusă de o groapă în care s-a atestat o aglomerare de 
zgură de fier.

Făcând bilanţul cercetărilor din anul 2021, constatăm că terasa infe-
rioară a spaţiului în care se localizează situl de la Ivancea-Sub Pădure nu a 
fost inclus în limita așezării de tip P-L, care rămâne a fi poziţionată în zonele 
superioare, având limita de sud la cca 40-45 m pe direcţie nord-vestică de 
șanţul studiat.
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Fig. 1. Ivancea-Sub Pădure 2021. 1. Fragment din imaginea prospecţiunilor 
magnetometrice realizate în anul 2021 cu amplasarea secţiunilor:  J – 15; K – 

14; M – 17; O – 19; P – 20; Q – 21) R – 22; S – 23 (1). Imaginea prospecţiunilor 
magnetometrice, detaliu (2).
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Fig. 2. Ivancea-Sub Pădure 2021. Secţiunea 14/K. Vedere asupra structurilor iden-
tificate în limitele secţiunii la diverse faze de cercetare: la nivelul structurii adâncite 

în sol și a gropii (1-2); a gropii la nivelul descoperirii (4) și după cercetare (5); a 
cuptorului la diferite faze ale cercetării (3, 4, 7, 8)
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Fig. 3. Ivancea-Sub Pădure 2021. Cuptoarele medievale descoperite în campania 
anului 2021. Cuptorul din S 15/J (1, 2); cuptorul din S 17/M (3, 4); cuptorul din S 

21/Q (5, 6); cuptoarele din S 22/R (7, 8).
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Fig. 4. Ivancea-Sub Pădure 2021. Șanţul medieval din S 20/R (1, 2); amenajarea 
medievală adâncită în sol din S 19/O la nivelul superior al descoperirii (3, 4); ame-

najarea medievală adâncită în sol din S 19/O la nivelul inferior al descoperirii (5, 6); 
groapa atribuită culturii P-L din S 23/S (7, 8).
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SONDAJELE ARHEOLOGICE ÎN SITUL  ZÎMBRENI II-VALEA 
ZÎMBRENILOR (R-NUL IALOVENI) DIN ANUL 2021 

Vlad VORNIC, Sergiu POPOVICI, Sergiu HEGHEA, 
Dumitru AVRAM, Adrian IORGA, Vlad CHITIC, Sergiu SERBINOV

Fiind descoperit în vara anului 2016, cu prilejul unor cercetări perie-
ghetice efectuate de către specialiștii Agenţiei Naţionale Arheologice, obiecti-
vul arheologic Zîmbreni II-Valea Zîmbrenilor reprezintă o așezare deschisă 
cu urme de locuire din perioada târzie a epocii bronzului (sec. XV-XIII î.Hr.) 
și din evul mediu târziu (sec. XVII-XVIII). Situl este localizat la 0,15 km NV 
de marginea nord-vestică a satului Zîmbreni, pe versantul drept al văii unui 
pârâu, afluent de stânga al râului Botna, în punctul Valea Zîmbrenilor (Fig. 
1, 1). Așezarea are dimensiuni relativ mici, de circa 60×250 m, suprafaţa ei 
fiind în cea mai mare parte prelucrată agricol (Fig. 1, 2). În primăvara anu-
lui 2021, cu ocazia executării lucrărilor de reabilitare a drumului Coridorul 
16 – R3 – Pojăreni – Țipala în situl arheologic Zîmbreni II-Valea Zîmbreni-
lor au fost efectuate cercetări perieghetice  și preventive.

Ca urmare a  investigaţiilor de suprafaţă, din diferite zone ale sitului 
de la Zîmbreni  au fost recuperate o monedă tătărească de bronz (Fig. 2, 
1), un nasture globular cu urechiușă de prindere de bronz (Fig. 2, 12), o 
mărgică polifaţetată de carneol, trecută  prin foc (Fig. 2, 3), și o cantitate 
mică de ceramică (Fig. 2, 4-9). Potrivit determinării făcute de numismata 
Ana Boldureanu, moneda este o piesă de tipul cu rozetă  pe avers, emisă în  
perioada 1351-1381. Este important de subliniat însă că ceramica din sec. XIV 
de tip Hoarda de Aur lipsește cu desăvărșire din așezarea la care ne referim, 
toată olăriă lucrată la roată recuperată până acum din acest sit de la Zîm-
breni aparţinând unei seliști moldovenești din sec. XVII-XVIII. Cele câteva 
cioburi de vase lucrate cu mâna sunt mici și necaracteristice, fiind datate cu 
probabilitate în perioada târzie a epocii bronzului (sec. XV-XIII î.Hr.).

Referitor la cercetările preventive, ele au constat din două secţiuni 
mici, trasate în partea de N a drumului Costești-Zîmbreni: una (S. I, cu di-
mensiunile de 1,5×21 m) de-a lungul drumului, parţial suprapunând și șanţul 
de drenaj, iar a doua (S. II, cu dimensiunile de 1,5×7,5 m) la 3,5 m spre N de 
S. I, paralel cu aceasta (Fig. 1, 3). Drept urmare a săpăturilor, în perimetrul 
S. I (Fig. 1, 3) a fost identificat un strat de sol cenușiu, gros de 0,6-1,8 m, cu 
puţine resturi arheologice (fragmente de vase lucrate la roată și de cărămizi 
din perioada premodernă, modernă sau contemporană), iar la baza acestuia 
– o groapă oval-circulară, cu dimensiunile de 1,1×1,2 m și adâncimea de cca 
2 m (Fig. 1, 3, 4). Din interiorul gropii provin câteva cioburi de la două vase 
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 Fig. 1. Amplasarea sitului Zîmbreni II-Valea Zîmbrenilor (1) și  vederi asupra 
sitului (2), a secţiunilor  (3) și  a gropii menajere (4).
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lucrate cu mâna și oase de Bos taurus (Fig. 2, 11-12).  Pe baza fragmentelor 
ceramice, complexul respectiv a fost atribuit perioadei târzii a epocii bronzu-
lui (sec. XV-XIII î.Hr.). În cuprinsul S. II, cu excepţia câtorva bucăţele de lut 
ars, nu au fost găsite alte vestigii arheologice. 

Cu toate că recunoașterile de suprafaţă și sondajele executate în 
primăvara anului 2021 au arătat că situl arheologic Zîmbreni II-Valea Zîmbre-
nilor este destul de sărac în vestigii arheologice, această concluzie preliminară 
se cere a fi confirmată printr-o cercetare arheologică mai amplă și complexă.

Fig. 2. Monedă (1) și nasture (2) de bronz, mărgică de carenol (3) și ceramică (4-12).
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CERCETĂRI ARHEOLOGICE DE SALVARE EFECTUATE 
LA COMRAT ÎN ANUL 2021

Serghei AGULNICOV, Vlad VORNIC, 
Sergiu POPOVICI, Dumitru AVRAM

În perimetrul mun. Comrat sunt cunoscute 49 de situri arheologice, 
dintre care 15 așezări deschise, 33 tumuli și o necropolă plană. Benefici-
end de sprijinul Centrului de Cercetări Știinţifice al Găgăuziei, în anul 2021 
Agenţia Naţională Arheologică (ANA) a efectuat cercetări de salvare în situ-
rile Comrat XV și Comrat XVI, amplasate la sud-est și sud de mun. Comrat 
(Fig. 1). Porţiuni însemnate din ambele situri  au fost distruse în perioada 
sovietică prin exploatarea lutului. 

Situl Comrat XV reprezintă o așezare deschisă din sec. IV î. Hr., fi-
ind descoperită în anul 2013 de către arheologii Serghei Agulnicov, Sergiu 
Popovici și Ion Ciobanu, În anul 2018 cercetărorii menţionaţi au întreprins 
în această așezare o intervenţie de salvare pentru cercetarea a două gropi 
menajere, parţial distruse prin eroziunea solului. Drept inventar, în ambele 
complexe au fost descoperite fragmente de amfore grecești, ceramică lucrată 
cu mâna de factura getică și oase de animale. Anul trecut, în același mal nor-
dic al fostei lutării, între gropile 1 și 2 cercetate anterior, a fost observată o 
altă groapă menajeră, marcată cu nr. 3, pentru cercetarea căreia a fost execu-
tat un sondaj, cu dimensiunile de 2x2 m. Groapa 3 avea în plan formă aproxi-
mativ circulară, pereţii cotloniţi și fundul relativ drept; diametrul gurii – 1,25 
m, diametrul fundului – 1,45 m, adâncimea – 1 m de la suprafaţa actuala a 
solului (Fig. 1, 1). Din umplutura gropii provin 2 fragmente de vase lucrate 
cu mâna (Fig. 3, 2-3), 13 fragmente de amfore grecești (Fig. 3, 4-8), câteva 
oase de animale și cărbuni de lemn. Pe baza materialului ceramic recuperat, 
complexul respectiv poate fi datat în sec. IV î.Hr., apartenenţa lui culturală 
urmând a fi precizată prin cercetările ulterioare.

Situl Comrat XVI a fost semnalat în vara anului trecut de către locu-
itorul mun. Comrat Valeriu Cîsa, care a recuperat atunci și un vas ceramic 
fragmentar lucrat cu mâna, specific pentru cultura Belozerca (sec. XII-XI 
î.Hr.) (Fig. 2, 9). După ce informaţia despre această descoperire arheologică 
a parvenit la ANA, subsemnaţii acestor rânduri au efectuat o deplasare la faţa 
locului în scopul prospectării terenului respectiv și a recuperării vestigiilor 
găsite fortuit. În cursul cercetării perieghetice, în malul estic al fostei lutării 
au fost observate patru morminte de înhumaţie, parţial distruse prin eroziu-
nea solului, care aparţin unei necropole plane medievale. Pentru cercetarea 
acestor complexe funerare și studierea stratigrafiei sitului, deasupra malului 
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amintit, în diferite locuri unde au fost observate oase umane sau gropi, au 
fost trasate o secţiune și trei casete.

Drept urmare a săpăturilor efectuate, au fost descoperite patru mor-
minte de înhumaţie, mai mult sau mai puţin deteriorate (Fig. 3), aparţinând 
unui cimitir medieval târziu, fără însă să fi fost identificate și resturi de locu-
ire din Hallstattul timpuriu. Înmormântările aveau orientarea generală vest-
est, gropile înguste, de formă rectangulară sau trapezoidală, și scheletele, 
aparţinând unor indivizi adulţi, depuse în decubit dorsal, cu mâinile întinse 
de-a lungul corpului sau așezate pe bazin ori abdomen. Adâncimea mormin-
telor  oscila între 0,5 m și 1,1 m. Toate mormintele erau lipsite de inventar. 
În  trei morminte (nr. 1, 3 și 4) au fost depistate  însă bârne sau pari de lemn, 
provenind de la acoperăminte. Bazându-ne pe orientare și poziţia scheletelor 
și având în vedere prezenţa acoperămintelor de lemn, atribuim mormintele 
cercetate din situl stratificat Comrat XVI tătarilor nogai din sec. XVI-XVIII.

Fig. 1. Poziţia topogafică a siturilor Comrat XV (1) și Comrat XVI (2).
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Fig. 2. Groapa 3 (1) și ceramică (2-8) din situl Comrat XV și vas ceramic (9) 
din situl Comrat XVI. 
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Fig. 3. Comrat XVI. Mormintele 1 (1-2), 2 (3), 3 (4) și 4 (5).
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INVESTIGAȚIILE ARHEOLOGICE PREVENTIVE DIN ANUL 2021  
ÎN SITUL  POJĂRENI II (R-NUL IALOVENI)

Vlad VORNIC, Sergiu POPOVICI, Sergiu HEGHEA,
Dumitru AVRAM, Adrian IORGA, Sergiu SERBINOV, Vlad CHITIC

 
Printre siturile arheologice de pe traseul drumului Coridorul 16-R3-

Pojăreni-Țipala, investigate prin săpături arheologice preventive în anul 2021, 
se numără și așezarea Pojăreni II (s. Pojăreni, r-nul Ialoveni), care se află la 
cca 0,6 km spre ENE de sat, fiind intersectată de drumul menţionat (Fig. 1, 1). 
Așezarea în discuţie a fost semnalată în anul 1959 de I. Rafalovici, care a adu-
nat de la suprafaţa sitului câteva cioburi mici de vase lucrate cu mâna, nedeter-
minate cultural și cronologic, și mai multe fragmente ceramice  de vase lucrate 
la roată cenușii și roșietice, între care unele smălţuite, datate de descoperitor 
în sec. XVIII. Situl Pojăreni II a mai fost cercetat perieghetic în anul 2014 de 
specialiștii ANA, fiind găsite atunci mai multe resturi de vase lucrate cu mâna, 
între care unele decorate cu proeminenţe și brâie în relief, atribuite culturii 
getice, si câteva cioburi cenușii lucrate la roată, datând din evul mediu târziu. 

Anul trecut, anterior lucrărilor de reconstrucţie a drumului Pojăreni-
Țipala, în perimetrul sitului Pojăreni II au fost efectuate noi periegheze și cer-
cetări arheologice preventive. De la suprafaţa solului, din zona de pe partea de 
N a drumului au fost recuperate fragmente ceramice lucrate cu mâna, din pastă 
cu șamotă în compoziţie, dintre care se remarcă o toartă masivă din bandă lată, 
prevăzută cu două șănţuiri longitudinale (Fig. 1, 3), pentru care deocamdată nu 
cunoaștem analogii, și două fragmente din partea superioară a unor vase, cu buza 
scundă, întoarsă la exterior (Fig. 1, 4-6), aparţinănd probabil bronzului târziu. 

Săpăturile arheologice au avut loc în sectoare diferite ale sitului și au 
constat din două secţiuni, care au însumat o suprafaţă de 161,5 m.p. Secţiunea 
I, cu dimensiunile de 1,5×77 m și orientarea VNV-ESE, a fost trasată în par-
tea de N a drumului, paralel cu acesta, suprapunând  șanţul de drenaj (Fig. 
1, 1). În cuprinsul secţiunii a fost depistată o singură groapă menajeră de di-
mensiuni medii (Fig. 1, 2), din care s-au recuperat câteva resturi faunistice 
și 3 cioburi de vase lucrate cu mâna, dintre care se remarcă un fragment de 
toartă din bandă de la o cană sau ceașcă (Fig. 1,  7). 

Secţiunea II a reprezentat o săpătură cu dimensiunile de 7×9 m, execu-
tată la cca 200 m spre VSV de prima secţiune,  pe partea dreaptă a drumului 
menţionat, într-o zonă arheologică nou-identificată, unde la suprafaţa solului au 
fost semnalate urme de foc (cenușă, cărbuni și fragmente mici de lut ars) (Fig. 
1, 1). În perimetrul S. II au fost descoperite șase complexe arheologice adâncite 
în sol, care prezentau gropi de formă oval-circulară de dimensiuni mijlocii, cu 
diamentrul de cca 1,5 m, având pereţii și fundul arse (Fig. 2, 1). Drept materi-
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ale arheologice, în cuprinsul unei gropi, marcată cu nr. 3, s-au găsit fragmente 
de vase cenușii lucrate la roată din pastă nisipoasă (Fig. 2, 2-3), care pledea-
ză pentru datarea complexelor în evul mediu târziu (sec. XVI-XVII). Destinaţia 
acestor complexe, care erau dispuse câte trei în două șiruri alăturate orientate 
aproximativ E-V, în stadiul actual al cercetărilor este mai dificil de stabilit. 

Fig. 1. Fotografie aeriană asupra sitului și a secţiunilor executate în anul 2021 (1), 
groapa 1 din S. I (2) și ceramică lucrată cu mâna (3-6).
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Fig. 2. Fotografie aeriană asupra secţiunii II (1) și ceramică lucrată la roată  (2-3).
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CERCETĂRILE ARHEOLOGICE ÎN SITUL MEDIEVAL 
DE LA COSTEȘTI-GÂRLEA DIN ANUL 2021

Vlad VORNIC, Sergiu POPOVICI, Sergiu HEGHEA,
Dumitru AVRAM, Adrian IORGA, Sergiu SERBINOV, Vlad CHITIC

 Cu prilejul reconstrucţiei drumului Coridorul 16 – R3 – Pojăreni – 
Țipala, în anul 2021 Agenţia Naţională Arheologică a efectuat cercetări pre-
ventive la trei situri arheologice, dintre care se evidenţiază așezarea urbană 
din sec. XIV de la Costești-Gârlea. Investigaţiile au constat din trei secţiuni 
arheologice de dimensiuni diferite (S. XVI - S. XVIII), trasate în zona nord-
estică a sitului medieval, alăturate drumului  Costești-Zîmbreni, două în par-
tea de N, iar una la S de drumul menţionat (Fig. 1, 1), însumând  o suprafaţă 
totală de cca 385 m.p. Drept rezultat al săpăturilor executate, au fost identi-
ficate și cercetate, complet sau parţial, un număr de 22 de complexe arheo-
logice adâncite în sol aparţinând așezării Hoardei de Aur, precum un cuptor 
mare de ars piatra de foc (Fig. 1, 2; 2), un tandâr, 2 cuptorașe menajere și 
18 gropi cu destinaţie diferită (Fig. 3, 1-3). 

Dintre complexele  din sec. XIV descoperite, se remarcă în primul rând 
un cuptor de ars piatra de var de mari dimensiuni, alcătuit din cuptorul pro-
priu-zis și două gropi de aprovizionare cu combustibil. Instalaţia de foc se află 
pe partea dreaptă a drumului Costești-Zîmbreni, în marginea sudică a așa-
numitului ,,cartier al olarilor”, puternic afectată de alunecările de teren și de 
o fostă carieră de lut neautorizată. Cuptorul propriu-zis are formă tronconică, 
cu diametrul în partea superioară  de cca 4 m, și adâncimea de aproximativ 
1,8 m, iar gropile de aprovizionare, situate una în partea de SV și alta în par-
tea de NE, sunt de formă rectangulară, cu dimensiunile de cca 1×1,5 m. Din 
cuprinsul cuptorului și al gropilor de aprovizionare cu combustibil s-au re-
cuperat câteva monede de bronz tătărești din sec. XIV, mai multe cuie și alte 
piese de fier și o cantitate importantă de ceramică și de resturi faunistice. Este 
interesant de consemnat că  groapa de alimentare cu combustibil din partea 
de SV a cuptorului a întretăiat o groapă menajeră (Fig. 3, 1), care cuprindea 
un inventar foarte bogat, printre care și monede giucide de bronz de tip rozetă 
din al treilea sfert al sec. XIV, ceea ce constituie un indiciu clar că instalaţia de 
foc a funcţionat în faza târzie de existenţă a centrului urban de pe valea Botnei.

Un alt complex arheologic interesant este cel marcat cu nr. 29, identi-
ficat în capătul de NV al S. XVI, care reprezenta o groapă menajeră de mari 
dimensiuni ce conţinea un inventar bogat și variat, incluzând, printre altele, 
monede de bronz, vase ceramice de tip Kashan (Fig. 3, 5) sau smălţuite de 
producţie locală (Fig. 3, 4) și recipiente de sticlă de tipuri diferite, sparte în 
fragmente.

63



Tot la Costești, dar în zone diferite ale vastului complex arheologic din 
sec. XIV, anul trecut au mai fost întreprinse și două intervenţii de salvare, 
în urma cărora au fost cercetate patru morminte medievale de înhumaţie, 
dintre care trei puternic distruse de eroziunea solului.

 Fig. 1. Costești-Gârlea 2021. Fotografii aeriene din dronă asupra zonei cercetate (1) 
și a cuptorului de ars piatra de var (2).
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Fig. 2. Costești-Gârlea 2021.  Cuptorul de ars piatra de var în curs de cercetare (1) 
și vas ceramic de uz comun din complexul 48 (2).
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Fig. 3. Costești-Gârlea 2021.  Gropi (1-3), ulcioraș cu gura trilobată smălţuit (4) 
și castron de tip Kashan (5).
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SONDAJUL ARHEOLOGIC ÎN SITUL  CĂRBUNA XIII 
DIN ANUL 2021 

Vlad VORNIC, Sergiu HEGHEA, 
Dumitru AVRAM, Adrian IORGA, Vlad CHITIC

Beneficiind de sprijinul A.O. ,,Proiectul Casa Mare”, în lunile octom-
brie-decembrie ale anului trecut Agenţia Naţională Arheologică a efectuat 
în raza s. Cărbuna (r-nul Ialoveni) cercetări perieghetice, iar în unele situri 
a executat și sondaje. Printre obiectivele arheologice prospectate se numără 
și o așezare din evul mediu târziu semnalată în anul 2007 de o echipă de 
arheologi de la MNIM, coordonată de dr. Ion Tentiuc. Așezarea la care ne 
referim, marcată de noi Cărbuna XIII, se află la cca 2 km SE de localitate și 
la 120 m SV de drumul Cărbuna-Căinari, în partea inferioară a versantului de 
NE al dealului Dijma, pe un teren neprelucrat agricol (Fig. 1). Dimensiunile 
aproximative ale sitului, stabilite pe baza răspândirii resturilor ceramice la 
suprafaţa solului, sunt de 100×100 m (Fig. 2, 1). Pe parcursul cercetării pe-
rieghetice, în mai multe locuri de pe suprafaţa sitului au fost semnalate urme 
de intervenţii ilegale ale unor ,,căutători de comori”.

Pentru verificarea gradului de conservare a stratului de cultură și 
obţinerea unor materiale arheologice mai caracteristice, în luna decem-
brie a anului trecut, într-o zonă unde prin intervenţiile neautorizate ale 
detectoriștilor fuseseră scoase la suprafaţă fragmente ceramice a fost trasat 
un sondaj de documentare, cu dimensiunile de 1,0×2,5 m și orientarea pe 
direcţia N-S (Fig. 2, 2, 3). În cadrul sondajului, exceptând colţul lui de NV, 
la adâncimea de cca 0,6 m, a fost identificat un complex adâncit de locuire 
(?) de mari dimensiuni, care ieșea sub pereţii săpăturii, a cărui umplutură 
consta din sol cenușos, amestecat cu numeroase fragmente ceramice lucrate 
la roată și resturi faunistice. Ca piese de inventar descoperite în acest com-
plex, menţionăm două cuie de fier (Fig. 2, 9, 10), două străpungătoare de 
os (Fig. 2, 13) și  o plăsea de os în curs de prelucrare (Fig. 2, 12). În partea 
centrală și de S ale sondajului, la baza complexului de locuire, aflat la adânci-
mea de cca 1,5 m, au fost surprinse și cercetate porţiuni de la două gropi me-
najere (Fig. 2, 2, 3), care conţineau drept inventar câteva oase de animale  
și  fragmente ceramice lucrate la roată.

În  stratul de cultură și în cuprinsul complexelor adâncite identifica-
te în sondajul I din situl Cărbuna XIII au fost găsite cca 380 de fragmente 
ceramice lucrate la roată, care datează toate din evul mediu târziu (sec. XV-
XVII). Dintre acestea, 3 cioburi provin de la vase fine, acoperite cu smalţ ver-
de, repezentând ulcioare, castroane sau oale cu torţi (Fig. 3, 1, 2), Majorita-
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tea covârșitoare a fragmentelor ceramice însă aparţin vaselor de uz comun, 
lucrate din pastă nisipoasă,  de culoare roșiatică, cenușie  sau chiar neagră. 
Sortimentul vaselor  uzuale este destul de sărac, reducându-se la borcane și 
oale cu torţi (Fig. 3, 3-19). 

Cu prilejul cercetărilor perieghetice, din diferite zone ale așezării me-
dievale Cărbuna XIII au fost recuperate o monedă turcească de argint (Fig. 
2, 4), o aplică de bronz (Fig. 2, 5), câteva obiecte de uz gospodăresc de fier 
(Fig. 2, 6-11) și ceramică. Conform determinării realizate de dna dr. Ana 
Boldureanu, moneda la care ne referim prezintă un aspru emis sub sultanul 
Selim I (1512-1520). Este interesant de menţionat că această piesă monetară, 
care constituie un valoros element de datare, a fost găsită în imediată prox-
imitate de sondaj și ar putea proveni din complexul adâncit cercetat parţial 
de noi. 

Drept concluzie, așa cum arată cercetările din anul trecut, situl Căr-
buna XIII se dovedește  a fi       destul de important pentru arheologia satului 
medieval din zona centrală a Moldovei și se impune a fi  investigat în con-
tinuare sistematic.

 Fig. 1. Poziţia topografică a sitului Cărbuna XIII.
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Fig. 2. Ortofotoplanul sitului Cărbuna XIII (1), vedere dinspre N asupra sondajului 
(2), planul și profilul estic al sondajului (3), monedă de argint (4), piese de  bronz 

(5), fier (6-11) și piese de os (12, 13).
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Fig. 3. Ceramică  smălţuită (1-2) și de uz comun (3-19) din sondajul I.
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CASTELUL SOROCA – CAMPANIA ARHEOLOGICĂ 2021

Sergiu MUSTEAȚĂ, Ion URSU, Ion TENTIUC

În toamna anului 2021 au fost reluate cercetările arheologice în incinta 
castelului Soroca pentru a verifica un șir de elemente de ordin arhitectural, 
atât ale fundaţiilor cazematelor, cât și a fundaţiei castelului. O sarcină aparte 
a fost cercetarea intrării în castel pentru a verifica existenţa sau lipsa capcanei 
(gurii de lup). Astfel, în conformitate cu autorizaţia Ministerului Culturii 
nr. nr. 15/2021 din 12.07.2021, în perioada septembrie-octombrie 2021, 
expediţia arheologică a Universităţii Pedagogice de Stat “Ion Creangă” din 
Chișinău a realizat investigaţii la castelul Soroca în scopul obţinerii de date 
știinţifice necesare pentru elaborarea proiectului de restaurare a fortificaţiei. 
Cercetările arheologice au fost efectuate în corespundere cu Caietul de sar-
cini din 28.06.2021, elaborat de Ministerul Culturii. 

Săpăturile arheologice din incinta castelului Soroca au fost realizate 
pe o suprafaţă totală de 50 m.p. fiind excavaţi peste 70 metri cubi de sol și 
pietre. Cercetările au fost organizate în două suprafeţe (Fig. 1). Una dintre 
ele străbate incinta pornind din interiorul din cazematei nr. 7 și continuă 
până la poarta castelului (Secţiunea XVII) și alta de la pragul cazematei nr. 
11 spre partea centrală a incintei (Secţiunea XVIII).

Secțiunea XVII are lungimea în cazemată 2 m, în curtea castelului 
18 m și în turn 12 m, iar lăţimea variază de la 1,5 m până la 2 m (Fig. 2). La 
trasarea acestei secţiuni s-a ţinut cont de martorul lăsat în timpul săpături-
lor din 1968-1969 pentru a obţine un profil reprezentativ de-a lungul incin-
tei castelului, care ar putea să ne răspundă la mai multe întrebări privind 
fundaţiile și structurile interioare ale citadelei, stratigrafia și identificarea 
nivelului medieval de călcare în incinta castelului, din perioada construcţiei 
și din perioada funcţionării. Dar, în procesul investigaţiilor din 2021 s-a 
constatat că straturile medievale din curtea interioară a castelului au fost 
excavate și evacuate, probabil, în perioada amenajării incintei castelului 
pentru includerea fortificaţiei în circuitul turistic de la începutul anilor ‘70 
ai sec. XX. În cadrul secţiunii XVII au fost atestate câteva complexe: urme-
le unui șanţ de apărare, groapa fântânii circulare, fundaţia cazematei nr. 7, 
fundaţia pintenului nr. 7, fundaţiile anexei turnului de intrare, groapa nr. 1, 
groapa nr. 2 și groapa nr. 3. Din umplutura gropii nr. 2 provin majoritatea 
pieselor de inventar (Fig. 3), descoperite în anul 2021: peste 45 de pietre 
fasonate, de dimensiuni diferite, cu urme de prelucrare, reprezentând ele-
mente arhitecturale, altele având incizate pe suprafaţă diverse semne gra-
fice, litere și texte; 23 de monede medievale și premoderne (moldovenești, 
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poloneze, ungurești, otomane, rusești); 13 lulele din ceramică de provenienţă 
otomană; 10 ghiulele de piatră de diferite dimensiuni; 2 inele și 2 nasturi din 
argint; un vârf de săgeată de fier, numeroase fragmente de ceramică locală 
și de import etc. În groapa nr. 1, la adâncimea de 1 m, a fost descoperită cea 
mai spectaculoasă piatră fasonată, purtând inscripţii incizate din sec. XVIII. 

Secțiunea XVIII a fost trasată de la nord la sud, de la intrarea în ca-
zemata nr. 10 și pintenul dintre cazematele nr. 10 și nr. 11, până la marginea 
de nord a secţiunii nr. 17 (Fig. 1). De-a lungul secţiunii au fost identificate 
urmele unui șănţuleţ. După toate probabilităţile, șanţul a fost mai lung și 
continua în ambele capete, doar că a fost intersectat la un capăt de groapa 
de construcţie a fântânii, iar la celălalt capăt de groapa fundaţiei pintenului 
nr. 10 și  a cazematei nr. 10. Șanţul este umplut cu un sol compact de culoare 
brună. În umplutura șanţului s-au descoperit doar câteva fragmente de cera-
mică, care aparţin probabil culturii Sântana de Mureș-Cerneahov din epoca 
romană târzie.

Suprafeţele cercetate în anul 2021 ne-au demonstrat că în anii 1968-
1969 a fost scos tot stratul de cultură medieval din incinta castelului, inclusiv 
martorul, care din rapoartele arheologice și fotografii părea a fi păstrat. De 
aceea, astăzi nu putem urmări decât urmele fundaţiilor construcţiilor de 
piatră care s-au păstrat în stratul steril. Deci, în curtea castelului nu avem 
nici o urmă a nivelului de călcare medieval și nu s-a păstrat nimic din stratul 
medieval care ne-ar permite cercetarea stratigrafiei incintei.

În rezultatul cercetărilor arheologice din gangul turnului de intrare, 
putem afirma cu certitudine că aici a existat un sistem de tip capcană. Pentru 
înţelegerea particularităţilor lui constructive, este necesară continuarea 
cercetărilor arheologice. De aceea, am recomandat Consiliului raional Soroca 
și Ministerului Culturii al Republicii Moldova, în contextul proiectului actual 
de reabilitare a castelului Soroca, să folosim această ocazie unică de a cerceta 
fundamental incinta castelului pentru a înţelege mai exact elementele 
constructive și de structură, modul în care s-a dezvoltat și s-a modificat 
fortificaţia de piatră de-a lungul secolelor.
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Fig. 1. Planul castelului Soroca cu indicarea zonelor cercetate în anul 2021.
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Fig. 2. Soroca 2021. Vedere generală a secţiunilor arheologice.

Fig. 3. Soroca 2021. Secţiunea. XVII. Scoaterea pietrelor din groapa nr. 2.
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CERCETĂRI ARHEOLOGICE DE SALVARE
ÎN NUCLEUL ISTORIC AL CHIȘINĂULUI, PARCUL ZAIKIN

Serghei HEGHEA, Vlad VORNIC, Adrian IORGA, Dumitru AVRAM

În perioada iulie-august 2021 în parcul Zaikin din Centrul isto-
ric al Chișinăului (Fig. 1, 1) au avut loc cercetări arheologice de salvare. 
Investigaţiile au demarat în contextul reabilitării scuarului, drept urmare a 
excavării unor șanţuri destinate reţelelor electrice (Fig. 1, 2), când au fost 
scoase la suprafaţă vestigii arheologice. La momentul intervenţiei  noastre 
au fost identificate numeroase fragmente ceramice și alte vestigii, răspândite 
aproape pe întreaga suprafaţă a scuarului, materiale relevante fiind recupe-
rate îndeosebi din interiorul șanţurilor și pământul excavat din partea de NE 
a parcului Zaikin (Fig. 2, 1).

Cu scopul stabilirii situaţiei stratigrafice și a nivelului de păstrare a 
stratului de cultură, în partea centrală a parcului a fost trasat un sondaj arhe-
ologic de documentare, cu dimensiunile 1,5×4,5 m  și orientarea N-S (Fig. 2, 
2). Partea superioară a acestuia, până la adâncimea de 1 m, consta dintr-un 
sol cenușiu  bulversat, cu resturi de materiale de construcţie și numeroase 
deșeuri menajere de perioadă recentă. În partea de N a sondajului  s-a iden-
tificat și o groapă cu numeroase resturi de origine recentă,  care se adâncea  
până la 2 m (Fig. 2, 3a). Urma un strat brun-cenușiu, ce conţinea numeroa-
se vestigii arheologice din epoca modernă (fragmente  de vase ceramice și de 
sticlă, oase de animale ș.a.) (Fig. 2, 3b), întretăiat de lentile de sol negru, 
cu urme de arsură (Fig. 2, 3d). În porţiunea sudică, la adâncimea de 2 m, 
începea un strat de sol negru mâlos, amestecat cu resturi vegetale și cu puţin 
inventar arheologic, care continua până la adâncimea de 3 m (Fig. 2, 3f), 
nivel la care, din cauza apariţiei apelor freatice, săpăturile arheologice au fost 
oprite.

Ceramica descoperită în sondajul arheologic și în șanţurile din scua-
rul Zaikin este de mai multe categorii: ceramică de uz comun lucrată la 
roată și arsă la roșu, ceramică smălţuită (de nuanţe brune, verzi, cărămizii 
și decorată cu linii văluroase, motive florale) (Fig. 3, 1-2) și faianţă. Din 
ultima categorie fac parte și câteva farfurii fragmentare de import (Fig. 3, 
5). Sticlăria este numeroasă, fiind reprezentată de recipiente transparente 
sau de culori diferite (neagră, albastră, verde, maronie ș.a.) de dimensiuni 
și forme variate (eprubete, flacoane, pahare, sticluţe etc.) (Fig. 3, 6-8). 
Din categoria materialului arheologic fac parte și resturile faunistice, re-
prezentate de numeroase oase de animale (unele cu urme de tranșare) și 
cochilii de scoici.
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Dintre piesele de inventar se evidenţiază monedele, cea mai timpu-
rie fiind de perioadă ţaristă (anul 1854), urmând o monedă românească din 
perioada interbelică și câteva sovietice (Fig. 3, 13-14). Tot de metal sunt 
plombele din perioada ţaristă (Fig. 3, 11), un capac de bronz (Fig. 3, 4) și 
o piesă prevăzută cu orificiu cu filet interior (Fig. 3, 12). Mai remarcăm un 
pisălog cu inscripţia „STRYCHNIN” (Fig. 3, 3), nasturi confecţionaţi din 
cochilii de scoici (Fig. 3, 9) și câteva lulele, dintre care una păstrată întreagă 
(Fig. 3, 10). Piesa a fost lucrată dintr-o pastă fină, fiind arsă oxidant și de-
corată cu rotiţă zimţată. Găvanul pipei are un aspect cilindric, iar pe gambă 
este imprimată o ștampilă cu caractere arabe. Analiza preliminară a vesti-
giilor descoperite în parcul Zaikin, parte a Nucleului istoric al Chișinăului, 
permite încadrarea acestora în sec. XIX – începutul sec. XX.

Fig. 1. Imagine ortofoto a Nucleului istoric al Chișinăului și amplasarea parcului 
Zaikin (1), șanţuri destinate reţelelor electrice (2).
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Fig. 2. Fragmente ceramice descoperite în șanţuri (1), fotografie aeriană a parcului 
Zaikin cu indicarea locului sondajului (2), profilul de V (3) și vedere asupra 

profilului de S (4) ale sondajului.
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Fig. 3. Ceramică smălţuită (1-2), farfurie și pisălog de faianţă (3, 5), capac de bronz 
(4), recipiente de sticlă (6-8), nasture din scoică (9), lulea de ceramică (10), plombă 

(11), piesă cu filet interior (12), monede (13-14).
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URMELE CLĂDIRII MUZEULUI BISERICESC DIN CHIȘINĂU

Sergiu MUSTEAȚĂ, Ion URSU, Ion TENTIUC

Edificiul ce reprezintă subiectul cercetării noastre a constituit în anii 1942-
1944 sediul Muzeului Bisericesc. Aici, după afirmaţiile lui Paul Mihail, în primii 
ani de activitate în calitate de mitropolit al eparhiei Chișinăului și Hotinului a 
locuit Gavriil Bănulescu-Bodoni*. Construcţia se afla în proximitatea bisericii Sf. 
Arhangheli Mihail și Gavriil, cunoscută și cu denumirea de Catedrala Veche, în 
anii 1813-1836 acest lăcaș de cult servind drept catedrală mitropolitană. 

În toamna anului 2021, au fost iniţiate cercetări arheologice în zona 
unde s-au aflat cele două edificii (Fig. 1)**. Scopul investigaţiilor a fost descăr-
carea de sarcină arheologică a locului prevăzut pentru edificarea unui însemn 
comemorativ consacrat Catedralei Vechi a Chișinăului, ridicate, precum scria 
pisania, pe locul Bisericii Domnești Sfântul Nicolae, care, conform unor opinii, 
se presupune a fi de pe vremea domnitorului Vasile Lupu***. Iniţiativa cercetări-
lor aparţine Asociaţiei MONUMENTUM și Grupului Civic pentru Patrimoniu 
Cultural, fiind sprijinită de Pretura sectorului Râșcani a municipiului Chișinău.

Cercetările au fost organizate în două sectoare, cu o suprafaţă totală de 
56 m.p. Una dintre ele a fost trasată în capătul parcelei de la intersecţia str. 
Arhanghel Mihail și bd. Grigore Vieru (Secţiunea nr. 1, cu dimensiunile de 
2×4 m), iar alta – în partea centrală a parcelei cadastrale 014 (Secţiunea nr. 
2, cu dimensiunile 4×12 m). 

Secțiunea nr. 1 a fost cercetată până la adâncimea de 1,3 m de la nive-
lul actual de călcare. Primul strat, gros de 20-25 cm, este stratul vegetal compus 

* Paul Mihail, „Muzeul istoric-bisericesc din Chișinău”, Paul Mihail, Mărturii de 
spiritualitate românească din Basarabia: Așezăminte, scrieri, personalități, 
Chișinău, 1993, p. 118-122; Paul Mihail, Jurnal (1940-1944) și corespondență, 
București: Paideia, 1998; Muzeul bisericesc din Chișinău – geneză, împliniri, pri-
begii: Materialele Conferinţei organizate cu prilejul a 100 de ani de la fondarea 
primei instituţii muzeale bisericești din Basarabia, Muzeul Naţional de Arheologie 
și Istorie a Moldovei, Chișinău: EcoEtno Museum, 2006. Eugenia Bejan, „Muzeul 
istoric bisericesc”, Chișinău: Enciclopedie, 1997, p. 333; Elena Ploșniţă, „Muzee 
bisericești în Basarabia”, Alfa și Omega¸ nr. 8, 1996.

** D. Poștarencu, „O biserică dispărută din Chișinău: Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil”, 
S. Musteaţă, Al. Corduneanu (ed.), Identitățile Chișinăului, ediţia a II-a, Chișinău: 
Arc, 2015, p. 188-206; A. Eșanu, V. Eșanu, Chișinăul de altădată 143-1812. Studiu 
monografic, corpus de documente și alte materiale, Chișinău: Prut Internaţional, 
2021, p. 244-256.

*** Andrei Eșanu, Valentina Eșanu, Chișinăul de altădată. 1436-1812. Studiu mono-
grafic, corpus de documente și alte materiale, Chișinău, Prut Internaţional, 2021, 
p. 244-255.
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din sol de culoare cenușie în amestec cu urme de vegetaţie. Stratul doi, gros de 
20 cm, reprezintă lut în amestec cu mici fragmente de calcar. Stratul trei, gros 
de la 40 cm până la 70 cm, reprezintă urme ale materialelor de construcţie (că-
rămizi, pietre). Stratul patru, gros de 10 cm, se evidenţiază în colţul de sud-est 
al secţiunii, fiind compus din nisip. Stratul cinci, gros de cca 40 cm, reprezintă 
sol compact de culoare cenușie, fără impurităţi. În secţiunea dată nu au fost 
descoperite urme de zidării sau alte complexe arheologice. Straturile culturale 
sunt alcătuite, în special, din materiale de construcţie, care provin cel mai pro-
babil, de la lucrările de amenajare a zonei în anii ’60 ai sec. XX. Ținând cont 
de situaţia stratigrafică a suprafeţei cercetate, considerăm că locul dat poate fi 
utilizat pentru amenajarea însemnului arhitectural comemorativ. 

Secțiunea nr. 2 a fost trasată în zona verde cuprinsă între curtea Teatru-
lui Eugen Ionesco și strada Arhanghelul Mihail, pe o suprafaţă de 48 m.p. (Fig. 
1). În urma decupării primului strat, vegetal, au apărut urmele fundaţiei de pia-
tră a clădirii fostului Muzeu Bisericesc (Fig. 2). Conform urmelor de construcţie 
păstrate, edificiul este orientat pe axa nord-sud. În faţa clădirii s-au descoperit 
terasa și treptele de la intrare, care au fost parţial cercetate. Pe suprafaţa plată a 
terasei se pot observa urme de la baza coloanelor din faţa clădirii. După terasă 
urmează fundaţia zidului din faţă al clădirii, la mijlocul căruia a fost descoperită 
o gură de aerisire a pivniţei și a spaţiilor subterane ale clădirii. Gura de aerisire 
cu lungimea de 80 cm și lăţimea de 30 cm reprezintă, cel mai probabil, unul din-
tre elementele sistemului de ventilare a construcţiilor subterane. La unul dintre 
colţurile fundaţiei zidului din faţă al clădirii, parţial distrus în procesul amenajă-
rii, în perioada modernă a străzii Arhanghel Mihail a fost descoperită o altă gură 
de aerisire, similară celei menţionate mai sus. Prin acest gol din perete a fost 
posibil să ne strecurăm în spaţiul subteran al clădirii. Preliminar, putem afirma 
că sub vestigiile de suprafaţă ale edificiului s-au păstrat trei încăperi subterane 
cu ziduri din pietre calcaroase, unite printr-un sistem de coridoare, care au fost 
numerotate convenţional nr. 1, 2 și 3. Construcţia nr. 1, datorită dimensiunilor 
sale, a fost denumită pivniţa mare (Fig. 3). Construcţia nr. 2 este de dimensiuni 
mai mici, greu accesibilă din cauza unui strat gros de pământ și pietre la intrare, 
pe jumătate plină cu apă, din cauza scurgerilor din apeductul urban. Construcţia 
nr. 3, care este amplasată în faţa celorlalte două spaţii subterane, are o lungime 
de peste 12,5 m și lăţime de 3,8 m.

Urmele construcţiei din piatră cercetate în 2021 au fost conservate 
pentru perioada de iarnă prin amenajarea unei structuri de lemn acoperite 
cu tablă metalică, care va asigura protejarea vestigiilor descoperite. Ținând 
cont de situaţia arheologică atestată, considerăm că este strict necesar să 
continuăm cercetările pentru a descoperi întregul traseu al fundaţiei clădirii 
și intrarea în spaţiul subteran, astfel creându-se condiţiile necesare pentru 
studierea și valorificarea lor corespunzătoare. Cercetarea exhaustivă va per-

80



Fig. 1. Zona Soborului Vechi și a Muzeului Bisericesc, cu indicarea suprafeţelor 
arheologice cercetate (după A. Vatamaniuc și Adrian Iepure).
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mite repunerea în circuit istoric a vestigiilor zonei investigate, care deţine 
un rol important în recuperarea memoriei urbane, iar publicarea datelor ar-
heologice va fi utilă pentru o mai bună cunoaștere și utilizare culturală și 
turistică a locului unde a început orașul Chișinău.

Fig. 2. Secţiunea nr. 2. Secvenţe din timpul cercetării urmelor fundaţiei Muzeului 
Bisericesc. 

Fig. 3. Secţiunea nr. 2. Pivniţa mare din subsolul clădirii Muzeului Bisericesc.
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