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În anii 1956 şi 1959, arheologii Nicolae Chetraru şi Ėmanuil Rikman au identificat pe
moşia satului Lipoveni (raionul Cimişlia) două situri arheologice, incluse în circuitul ştiinţific
cu denumirile Lipoveni I şi Lipoveni II1. Primul obiectiv este situat la marginea de nord-vest a
localităţii şi reprezintă o aşezare aparţinând culturii Sântana de Mureş-Černjachov din epoca
romană târzie (sec. IV p. Chr.), cu dimensiunile de circa 200×400 m. Cel de-al doilea sit
arheologic, Lipoveni II, este amplasat la cca 0,7 km nord de sat, în locul numit La Nisipărie
sau La Răzeşie (fig. 1), cuprinzând, după autorii citaţi, o aşezare getică din secolele V-III a.
Chr. şi o necropolă de tip Sântana de Mureş-Černjachov.
Pe parcursul ultimelor şase decenii, suprafaţa sitului Lipoveni II a fost puternic afectată de
extracţiile de nisip dintr-o carieră neautorizată, care funcţionează, spre regret, şi în prezent
(fig. 2). Încercările de a stopa definitiv lucrările ilegale nu s-au soldat cu rezultatul scontat.
Este de remarcat, însă, activitatea de voluntariat a profesorului de biologie din localitate,
domnul Ion Bivol, care, pe parcursul mai multor decenii, a depus eforturi susţinute pentru
recuperarea pieselor arheologice scoase ilegal din pământ. Drept urmare a acestor acţiuni, o
colecţie impresionantă de obiecte, cuprinzând circa 30 de vase întregi (inclusiv o amforă
romană de import), o monedă de bronz, un vârf de lance de fier, un pieptene de os, câteva
fusaiole de lut ş.a., au devenit parte componentă a expoziţiei muzeului de istorie organizat în
liceul din localitate de către acelaşi învăţător pasionat de trecutul ţinutului natal. În acelaşi
timp, alte piese valoroase au ajuns în colecţii private ale unor locuitori din com. Lipoveni sau
din satele învecinate. În timpul excavărilor, au ieşit la iveală mai multe vestigii arheologice
datând din diferite epoci. Examinarea materialelor scoase la lumină prin excavările ilegale în
situl arheologic Lipoveni II şi aflate astăzi în colecţia muzeului local a permis atribuirea lor
prealabilă la două orizonturi cultural-cronologice. Cel mai vechi nivel aparţine culturii getice
din secolele V-III a. Chr. Al doilea orizont cronologic se atribuie culturii Sântana de MureşČernjachov (secolul al IV-lea p. Chr.) şi este reprezentat mai ales printr-un număr mare de
vase de diferite tipuri, lucrate la roată, din pastă fină şi zgrunţuroasă, de culoare cenuşie2. Din
rândul recipientelor ceramice, se evidenţiază o amforă romană de culoare gălbuie-alburie, cu
corpul piriform, gâtul îngust şi fundul tubular, care se include în tipul Tanais sau D după
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Šelov, datat preponderent în secolul al III-lea3. Mai menţionăm o monedă de bronz bine
păstrată, emisă pe timpul împăratului Commodus (180-192).
Maladia începutului de secol XXI pentru patrimoniul arheologic – „detectorismul” sau
goana după comori –, nu a ocolit nici siturile de la Lipoveni, existând anumite informaţii că
de pe teritoriul localităţii respective ar proveni şi un depozit de bronzuri. Compus din 6 piese
diferite (un pumnal, un împungător, o daltă, un celt şi două seceri), bine păstrate, depozitul a
fost datat în perioada târzie a Epocii Bronzului şi atribuit culturii Sabatinovka (sec. XIV-XIII
a Chr.)4. Deşi complexul prezintă o importanţă deosebită pentru istoria acestei regiuni, spre
regret, contextul arheologic al tezaurului nu mai poate fi restabilit.
O prospectare de suprafaţă a sitului Lipoveni II, realizată în anul 2010, de către Sergiu
Matveev, Tudor Arnăut şi Ion Bivol, a scos în evidenţă intensificarea distrugerii
monumentului prin excavări masive de nisip, inclusiv cu utilizarea tehnicii mecanizate:
excavatoare, tractoare etc. Malul estic al carierei prezenta o săpătură de circa 2,5 m adâncime,
în profilul căruia s-au observat mai multe complexe închise, şi anume morminte, vetre, gropi
menajere, care mai păstrau fragmente de ceramică şi oase de animale. Vestigii arheologice
similare se găseau împrăştiate şi în solul răvăşit din apropiere, în anumite cazuri fiind
identificate şi oase umane din morminte de înhumaţie distruse.
Examinarea vizuală a sitului Lipoveni II, în vara anului 2013, realizată de semnatarii
articolului de faţă, a demonstrat înaintarea cu circa 30-40 m, spre nord şi est, a limitelor
carierei amintite, o bună parte dintre complexele identificate în anul 2010 fiind între timp
distruse iremediabil. La suprafaţa solului au fost identificate mai multe resturi arheologice, cât
şi material osteologic. Dat fiind gradul foarte avansat de distrugere a sitului şi avându-se în
vedere pericolul de devastare în continuare, în urma cercetării perieghetice din vara anului
2013, s-a luat hotărârea demarării unor săpături de salvare5.
Drept rezultat al investigaţiilor arheologice de salvare, efectuate în anii 2013-2016, s-a
dovedit că situl Lipoveni II cuprinde vestigii aparţinând mai multor epoci istorice. Cele mai
vechi resturi arheologice datează dintr-o etapă târzie a eneoliticului şi de început a epocii
bronzului, şi aparţin grupului cultural Usatovo (sfârşitul mil. IV – începutul mil. III a.Chr.).
Ele sunt urmate cronologic de urme de locuire atribuite primei şi celei de-a doua epoci a
fierului: un nivel aparţinând perioadei BrD–HaA, cu elemente aparţinând complexelor
culturale Noua-Sabatinovca, Chişinău-Corlăteni şi Hansca-Holercani (secolele XIII/XII-X a.
Chr.) şi altul atribuit culturii getice din secolele V-III a. Chr. Era creştină este documentată
prin vestigii datând din perioada migraţiei goţilor – cultura Sântana de Mureş–Černjachov
(sec. IV p.Chr.) şi prin câteva artefacte sau fragmente ceramice atribuite la două etape ale
Evului Mediu (sec. X-XIV şi XV-XVIII)6.
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***
În cursul cercetărilor de salvare din anii 2013-2015 au fost descoperite şi câteva
instalaţii de foc, precum două vetre în aer liber şi trei cuptoare, pe care ne propunem să le
prezentăm şi să le analizăm în continuare, împreună cu materialul arheologic găsit în
perimetrul sau în proximitatea lor.
Vatra 1/I/20137 (fig. 3; 4) a fost descoperită în partea nord-vestică a sitului, într-un
mal al nisipăriei, la adâncimea de 5-7 cm de la nivelul actual de călcare, fiind parţial distrusă
de lucrările de extragere a nisipului. S-a păstrat doar jumătatea nordică a instalaţiei, de formă
semiovală, cu dimensiunile de 0,58×0,83 m şi cu o extensie spre vest, cu lungimea de 0,36 m.
Vatra era construită din lut, direct pe pământ. Crusta de lut ars, păstrată parţial, avea o
grosime de 2-3 cm, pe suprafaţa ei semnalându-se urme de cenuşă. Solul de sub vatră, pe o
adâncime de 6-7 cm, era ars până la roşu-cărămiziu, ceea ce indică folosirea intensă a
instalaţiei de foc. În perimetrul vetrei nu s-a găsit niciun fel de material arheologic, ceea ce
face imposibilă încadrarea ei cultural-cronologică.
Vatra 2/II/2014 (fig. 5; 6) a fost identificată în marginea vestică a sitului, la
adâncimea de 0,85 cm de la suprafaţa actuală a solului. Ea se prezenta ca o platformă din lut
ars, de formă ovală neregulată, cu diametrele de 0,66 şi 0,90 m. În partea superioară vatra
avea o crustă de lut puternic ars, cu grosimea de 0,04 m, păstrată parţial, urmată de un strat de
lut ars, cu grosimea variind între 0,07 şi 0,11 m. În partea nordică suprafaţa vetrei a fost
amenajată în pantă, cu o denivelare de 0,12 m faţă de cea sudică. În solul de sub vatră au fost
descoperite 28 de oase de animale. Observaţiile stratigrafice şi tipologia ceramicii descoperite
în zona aferentă vetrei, au sugerat atribuirea complexului la unul din cele două nivele de
locuire din mileniul I a. Chr.
Cuptorul 1/II/2013 (fig. 5; 7) a fost semnalat în perimetrul secţiunii II, la adâncimea
de 0,3-0,4 m, fiind situat la distanţa de cca 3,5 m spre sud de vatra 2. El avea în plan formă
ovală, cu dimensiunile la exterior de 1,45×1,78 m, prezentând în partea de nord un canal de
foc, lat de 0,6 şi lung de peste 1 m. Vatra cuptorului, situată la adâncimea de cca 1,38 m, era
acoperită cu o calotă semisferică, a cărei înălţime măsura în jur de 0,5 m (bolta fiind găsită
prăbuşită). Atât vatra cât şi pereţii interiori ai cuptorului au fost făţuiţi cu lut, fiind identificate
două-trei straturi de lipitură depuse succesiv şi zgurificate, ceea ce arată că instalaţia de foc a
fost utilizată o perioadă mai îndelungată, cunoscând şi reparaţii. Folosirea intensă a cuptorului
este dovedită şi de faptul că, de jur-împrejurul pereţilor, lutul viu era ars la roşu pe o
adâncime de cca 0,10 m. Umplutura cuptorului consta din pământ cenuşiu, amestecat cu
numeroase bucăţi de lut ars, fragmente ceramice şi oase de animale. În partea vestică a
umpluturii a fost găsită şi o piatră brută de calcar, cu dimensiunile de 12×12×25 cm. Pe vatră
se afla un strat consistent de cenuşă, cu grosimea de 0,12-0,15 m, în care s-au găsit mai multe
cioburi şi resturi faunistice trecute prin foc.
Din cele 51 de fragmente ceramice identificate în umplutura cuptorului, 12 au fost
confecţionate cu mâna şi 39 la roata olarului. Ceramica confecţionată cu mâna, după
morfologie, culoare şi decor, aparţine unei singure categorii. Cioburile provin de la recipiente
lucrate din pastă grosieră, având ca degresanţi cioburi pisate. Arderea vaselor a fost
incompletă şi neuniformă, culoarea variind de la cărămiziu la cenuşiu închis. Cu o singură
excepţie, toate fragmentele au fost arse secundar, uneori până la vitrificare. Dintre cioburile
acestei categorii ceramice, se remarcă unul provenind de la un vas prevăzut cu tortiţă (fig. 8,
4), altul ornamentat cu brâu alveolat, fără urme de ardere (fig. 8, 7) şi două decorate cu brâie
simple şi cu proeminenţe aplatizate (fig. 8, 6, 8). După factură, vasele respective pot fi
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atribuite sortimentului de ceramică traco-getică. După structura pastei, ornamentaţie şi ardere,
ceramica lucrată la roată se împarte în patru. Prima grupă este constituită din 16 fragmente
provenind de la vase modelate din pastă fină şi arse complet până la cenuşiu în cuptoare cu
reverberaţie (fig. 8,1-3, 5, 9; 9, 1-3). Grupa a doua este reprezentată de 21 de fragmente de
vase care au fost modelate din pastă zgrunţuroasă cenuşie. După caracteristicile pe care le
prezintă, ambele grupe ceramice grupe se atribuie culturii Sântana de Mureş-Černjachov.
Aceleiaşi locuiri din perioada de început a migraţiilor îi aparţine şi un fragment de perete
provenind de la o amforă romană de culoare roşietică. În cea de-a patra grupă se include un
fragment de vas lucrat la roata rapidă (fără semne de ardere secundară) care se datează în Evul
Mediu târziu.
Pe lângă ceramică, în solul de umplutură a cuptorului, au fost găsite şi diferite resturi
faunistice aparţinând mai multor specii: bovine (38,46%), cabaline (3,85%), porcine (11,54%)
şi păsări (11,54%), un procent mare de fragmente osoase (34,61%) fiind nedeterminabile. Această
varietate de specii îşi găseşte similitudini în colecţia de oase recuperată din straturile superioare de
săpătură, constituind, alături de ceramică, şi un indiciu pentru atribuirea cuptorului la
habitatul din perioada culturii Sântana de Mureş-Černjachov (secolul IV p. Chr.). Tot pentru
această încadrare cronologică pledează şi cele câteva fragmente ceramice lucrate la roata
olarului din pastă fină şi zgrunţuroasă de tip Sântana de Mureş-Černjachov, găsite în pământul
ars până la roşu-cărămiziu de sub instalaţia de foc. Ce ţine de presupusa groapă de alimentare
cu combustibil a cuptorului 1, ea nu a fost identificată. În schimb, în apropierea imediată de
primul cuptor a fost descoperit un complex similar. În ceea ce priveşte încadrarea culturalcronologică a cuptorului 1, pe baza datelor stratigrafice şi a materialelor arheologice
recuperate, el poate fi atribuit culturii Sântana de Mureş-Černjachov (secolul IV p. Chr.).
Cuptorul 2/II/2014 (fig. 5, 10) a fost semnalat în partea centrală a secţiunii II, la
adâncimea de 0,8 m de la nivelul actual al solului. El avea în plan formă aproximativ
circulară, cu diametrul de cca 1,43 m, prezentând în partea vestică un canal de foc, lat la gură
de 0,76 m şi lung de peste 0,9 m. Vatra cuptorului, situată la adâncimea de cca 1,04 m, era
acoperită de un strat de cenuşă gros de 0,04 m. Bolta nu s-a păstrat, fiind prăbuşită din
antichitate. Ulterior abandonării, complexul a fost afectat şi de lucrările agricole. Partea
inferioară a cuptorului a fost amenajată în solul viu. Utilizarea intensă a cuptorului este
probată şi de faptul că lutul viu din jurul pereţilor era ars până la roşu pe o adâncime de cca
0,10 m. Umplutura cuptorului consta din pământ cenuşiu, amestecat cu bucăţi de lut ars, în
care s-au găsit câteva resturi faunistice trecute prin foc şi nouă fragmente de vase lucrate la
roată, majoritatea cu urme de ardere secundară8. Opt fragmente provin de la recipiente
modelate din pastă fină cenuşie, iar un ciob aparţine unui recipient lucrat din pastă
zgrunţuroasă. Încă un fragment de buză de la o oală modelată s-a mai găsit sub vatra
cuptorului. După morfologie, ardere şi culoare, această ceramică poate fi atribuită orizontului
Sântana de Mureş-Černjachov. În solul de sub vatra cuptorului au mai fost descoperite şase
fragmente provenind din partea inferioară a unui vas cu fundul plat, slab evidenţiat,
confecţionat cu mâna din pastă cu şamotă în textură şi ars incomplet şi neuniform, culoarea
variind de la cărămiziu la cenuşiu închis (fig. 11). Vasul respectiv, după caracteristicile pe
care le prezintă, poate fi atribuit sortimentului de ceramică traco-getică. În umplutura
cuptorului au mai fost descoperite 13 oase de animale, dintre care şapte cu urme de ardere, iar
în solul de sub el, alte 12 resturi faunistice, fără semne de trecere prin foc.
În partea dinspre vest a cuptorului propriu-zis a fost identificată groapa de alimentare
cu combustibil, de fapt, o alveolare de formă ovală, cu baza albiată, având dimensiunile de
circa 0,8x0,9 m şi adâncimea de aproximativ 0,15 m de la nivelul sesizării. Umplutura gropii
de acces consta din sol cenuşiu, amestecat cu mai multe bucăţi de lut ars şi cenuşă.
8
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Pe latura nordică cuptorul 2 suprapunea parţial groapa 10, ce conţinea ca inventar mai
multe fragmente ceramice caracteristice culturii getice din secolele V-III a. Chr. şi câteva
cioburi nesemnificative de tip Sântana de Mureş-Černjachov. La rândul ei, groapa de
alimentare cu combustibil a cuptorului 2 suprapunea o altă groapă menajeră, notată cu nr. 16,
ce avea în umplutură ceramică specifică primei epoci a fierului.
Pe baza datelor stratigrafice şi a materialelor arheologice recuperate, cuptorul 2, la fel
ca şi prima instalaţie de foc de acest fel, poate fi atribuit culturii Sântana de Mureş-Černjachov.
Cuptorul 3/III/2015 (fig. 12-13) a fost semnalat în marginea sudică a secţiunii III, la
adâncimea de 0,84 m, prin identificarea unor bucăţi de sol ars până la roşu-cărămiziu. Partea
superioară a complexului a fost distrusă în urma lucrărilor agricole, iar mai mult de jumătate
din cea inferioară, prin excavarea ilicită a nisipului. In situ s-a păstrat numai o porţiune din
partea inferioară a complexului, care ar sugera o formă aproximativ cilindrică în plan.
Diametrul instalaţiei de foc ar fi fost de circa 1,1 m, iar grosimea stratului de sol lateral afectat
de foc ajungea la 0,04 m. Vatra cuptorului prezenta o crustă de culoare cărămizie-gălbuie, cu
grosimea de 2-3 cm, urmată de un strat de sol ars de culoare cărămizie, cu grosimea de 3-5
cm, şi apoi de unul maroniu, gros de 3-5 cm (fig. 13).
În stratul arheologic de deasupra cuptorului au fost găsite câteva resturi faunistice şi 14
fragmente de vase lucrate cu mâna din pastă grosieră, amestecată cu şamotă, care, după
morfologie, ardere, culoare şi decor, pot fi atribuite orizontului de locuire traco-getic. Având,
însă, în vedere starea bulversată a stratului de cultură, materialele respective nu pot fi folosite
ca elemente pentru datarea sigură a instalaţiei respective. Asemănarea cu primele două
cuptoare descoperite în anii precedenţi sugerează atribuirea cu probabilitate a acestui complex
orizontului cultural-cronologic Sântana de Mureş–Černjachov.
*****
Astfel, drept rezultat al investigaţiilor arheologice de salvare efectuate în părțile de
vest şi de nord-vest ale sitului pluristratificat Lipoveni II, puternic deteriorate prin extragerea
neautorizată de nisip, au fost descoperite cinci instalaţii de foc, dintre care două reprezintă
vetre, iar trei – cuptoare. Este important de menţionat că aceste instalaţii nu au fost aflate în
cuprinsul unor complexe de locuire, ci în aer liber, în preajma lor fiind semnalate numeroase
gropi menajere sau cu altă destinaţie, datând din perioade diferite.
Aşa cum am arătat, cele două vetre se aflau în zone diferite ale sitului, dar erau
construite la fel, din câteva straturi de lipitură de lut aplicată direct pe pământul nisipos, având
formă ovală sau circulară, cu diametrul de până la 0,9 m. După toate probabilităţile, ambele
instalaţii de foc reprezentau resturi ale unor „bucătării” în aer liber.
Referitor la cronologie, pe baza datelor stratigrafice şi a materialului ceramic, vatra 2 a
fost atribuită nivelului de locuire traco-getic. Prima vatră, însă, din lipsa unor elemente de
datare, nu a putut fi încadrată cronologic. Notăm în context că instalaţii de foc similare sunt
bine documentate în siturile traco-getice din microzona Saharna9.
În cazul celor trei cuptoare, doar primele două pot fi atribuite cu certitudine aşezării
Sântana de Mureş-Černjachov din secolul IV p. Chr., al treilea complex (afectat mai puternic
de lucrările agricole şi de extragerea nisipului) fiind mai dificil de datat. În acelaşi timp,
trebuie menţionat că, deocamdată, cuptoare de acest tip nu au mai fost semnalate în aşezările
de tip Sântana de Mureş-Černjachov din spaţiul pruto-nistrean. Evident, continuarea
cercetărilor arheologice în situl stratificat de la Lipoveni ar putea furniza noi descoperiri de
acest fel şi informaţii mai precise privind cronologia şi funcţionalitatea lor. În ceea ce priveşte
destinaţia cuptoarelor scoase la lumină până acum, presupunem că ele n-au avut un caracter
meşteşugăresc, ci unul menajer, fiind folosite mai ales la prepararea hranei.
9

I. Niculiţă, A. Zanoci, T. Arnăut, Habitatul din mileniul I a. Chr. în regiunea Nistrului mijlociu (siturile din
zona Saharna), Chişinău, 2008, p. 104-106, fig. 95-96.
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FIRE INSTALLATIONS IN THE SITE WITH SEVERAL LEVELS OF HOUSING
FROM LIPOVENI II (CIMIŞLIA DISTRICT, REPUBLIC OF MOLDOVA)
As a result of archaeological investigations effectuated in the years 2013-2015 in the west and
northwest of the Lipoveni II multi-layered site, heavily damaged by the unauthorized extraction of
sand, five fire installations were discovered, two of which are hearths, and three - ovens. These
installations were not found inside the housing complexes, but in the open ear, around them being
reported numerous pits. The two hearths were found in different areas of the site, but they were built in
the same way, of several layers of clay splice applied directly on the sandy soil, having oval or circular
form and the diameter of up to 0,9 m. In all probability, both fire installations represented remains of
some "kitchens" in the open air. Regarding the chronology, based on stratigraphic data and ceramic
material, hearth 2 was attributed to the Thracian-Getic housing level. But the first fireplace, in the
absence of dating elements, could not be classified chronologically. We note in this context that
similar fire installations are well documented in Thracian-Getic sites from micro zone of Saharna.
Concerning the three ovens, only the first can be attributed with certainty to the Santana de
Mures-Černjachov settlement from the IV-th century A.D. It was oval in plan with dimensions
1,45x1,78, and presented in the north part a fire channel, 0,6 m wide and about 1 m long. The oven
hearth was covered with a hemispherical calotte, the dome having been crashed. Both the hearth and
the inner walls of the installation were sleeked with clay, two or three splice layers being successively
deposited and slaged, indicating that the oven had been used for a longer period, being repaired as
well. The other two complexes (more strongly affected by agricultural works or extraction of sand) are
more difficult to date, but are close to the first oven as construction elements. As to the oven 2, the
conclusion is supported by the discovery in the filling of some pottery fragments from the IV-th
century AD. At the same time, it should be noted that this type ovens have not been reported for the
present in the Santana de Mures-Černjachov type settlements from Prut–Dniester space. Obviously,
further archaeological research in the site of Lipoveni could provide new discoveries of this kind and
more precise information on their chronology and functionality. As far as ovens destination, we
suppose that they have not had a craft, but a household character, having been used mostly in cooking.
Lista figurilor:
Fig. 1. Poziţia geo-topografică a sitului arheologic Lipoveni II.
Fig. 2. Ortofotoplanul sitului Lipoveni II cu localizarea secţiunilor I, II şi III.
Fig. 3. Planul şi profilul sudic al vetrei 1.
Fig. 4. Vatra 1, vedere de sus.
Fig. 5. Planul Secţiunii II (vatra 2 şi cuptoarele 1-2).
Fig. 6. Vatra 2, vedere dinspre nord.
Fig. 7. Cuptorul 1 după degajarea umpluturii, vedere dinspre est.
Fig. 8. Ceramică lucrată la roata olarului (1-3, 5, 9) şi cu mâna (4, 6-8) din cuptorul 1.
Fig. 9. Ceramică lucrată la roata olarului (1-3) din cuptorul 1.
Fig. 10. Cuptorul 2, vedere dinspre vest.
Fig. 11. Fragment de vas din a doua epocă a fierului sub vatra cuptorului 2.
Fig. 12. Planul şi profilul cuptorului 3.
Fig. 13. Cuptorul 3, vedere dinspre sud.
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Fig.1 Poziţia geo-topografică a sitului arheologic Lipoveni II.
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Fig. 2. Ortofotoplanul sitului Lipoveni II cu localizarea secţiunilor I, II şi III.
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.

Fig. 3. Planul şi profilul sudic al vetrei 1.
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Fig. 4. Vatra 1, vedere de sus.
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Fig. 5. Planul Secţiunii II (vatra 2 şi cuptoarele 1-2).
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Fig. 6. Vatra 2, vedere dinspre nord.
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Fig. 7. Cuptorul 1 după degajarea umpluturii, vedere dinspre est.
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Fig. 8. Ceramică lucrată la roata olarului (1-3, 5, 9) şi cu mâna (4, 6-8) din cuptorul 1.
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Fig. 9. Ceramică lucrată la roata olarului (1-3) din cuptorul 1.
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Fig. 10. Cuptorul 2, vedere dinspre vest.
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Fig. 11. Fragment de vas din a doua epocă a fierului sub vatra cuptorului 2.
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Fig. 12. Planul şi profilul cuptorului 3.
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Fig. 13. Cuptorul 3, vedere dinspre sud.
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