INVESTIGAŢIILE ISTORICO-ARHEOLOGICE
EFECTUATE ÎN MICROZONA ISTORICO-NATURALĂ
RUDI-TĂTĂRĂUCA NOUĂ-ARIONEŞTI
(RAIONUL DONDUŞENI, REPUBLICA MOLDOVA)

În zona Rudi- Tătăniuca Nouă-Anonqti au fost localizate 70 de obiective de interes arheologic, din
care in 6 au fost efectuate săpături de sondaj Un interes deosebit a fost acordat cetă/ii de pământ de la
Tătăriuca Nouă V - Piscul Gol, care era apărată de trei valuri. /Jwestigaţiile Întreprinsepe o suprafaţi de
I56mp, au dus la descoperirea u11ei dfrersilă/i de material ceramic din e11eolitic, Hallstalt B şiperioada
romBJ1ă tâizie. Altă cel.ale de piimâJ11, cea de la Tătăniuca Nouă - Genuanaria, a fost şi ea cercelată
patfiaJ, 01 dikritele complexe găs1i1du-se ceramică dil1 sec. VII- VIII şi secolul X

INTRODUCERE
Microzona istorico-naturală Rudi-Tătărăuca Nouă-Arioneşti este un complex de concentraţie a
monumentelor istorico-arheologice şi naturale unicat. Aici, în limita comunelor şi satelor Arioneşti, Pocrovca,
Rudi, Tolocăneşti, Tătărăuca Nouă, Tătărăuca Veche, Decebal, Slobozia Nouă, Niorcani, sunt concentrate o
suită de monwnente istorico-arheologice ce reprezintă succesiv toate perioadele de evoluţie a societăţilor
umane din epoca paleoliticului până în evul mediu târziu.
Pentru cercetarea complexă a microzonei - conform unui program ştiinţific de lungă durată - a fost
organizată Fundaţia ştiinţifică obştească "Rudi-Maetoniwn" (înregistrată la Ministerul Justiţiei al Republicii
Moldova la 1 5 .O 1 . 1 993 ). Fundaţia este o organizaţie profesionist-obştească, are statutul său, cont bancar şi un
program concret de investigaţii ştiinţifice.
Conform Hotărârii Colegiului Ministerului Culturii al Republicii Moldova din 24.06. 1 993 şi în baza
contractului de cercetări ştiinţifice în vederea evidenţierii, studierii şi punerii în valoare a monumentelor
istorico-naturale din microzonă încheiat la 02.07. I 993 între Ministerul Culturii al Republicii Moldova şi
Fundaţia "Rudi-Maetoniwn", colectivul de cercetători ştiinţifici, membrii Fundaţiei au început în 1 993
efectuarea programului aprobat de Ministerul Culturii al Republicii Moldova.
în 1 993, confonn programului de investigaţii, s-a prevăzut efectuarea unnătoarelor lucrări:
• evidenţierea complexă, cartarea topografică a tuturor momunentelor istorico-arheologice din m icrozonă şi
întocmirea repertoriului general;
• determinarea stării de conservare actuale a monwnentelor, întocmirea repertoriului monumentelor care
necesită de urgenţă instalarea zonelor de protecţie şi efectuarea săpăturilor arheologice de salvare;
• detenninarea zonelor de protecţie (inclusiv extragerea obiectivelor din circuitul lucrărilor agricole) a celor
mai importante momunente;
• cercetări arheologice de prospectare (cercetări de suprafaţă) inclusiv sondaje pe monumentele ce necesită
intervenţii de salvare sau cu scopul de a stabili apartenenţa lor cultural-cronologică;
• investigaţii de prospectare a mediului ambiant împreună cu special işti geologi, geografi, pedologi, palinologi,
paleobotanişti ş.a. (vezi Anexa 1 şi 2);
• elaborarea, în baza datelor obiinute, a unui program ştiinţific de ltmgă durată ( 1 994-2005) cu detalierea şi
concretizările necesare, pe etape.
Direcţia Monwnente, Arhitectură, Arte Plastice şi Desing a Ministerului Culturii• a fmanţat desfăşurarea
programului pe anul 1 993 în baza contractului semnat (02.07 . 1 993) de prim-viceministrul Iacob Burghiu, din
partea Ministerului Culturii, iar din partea Fundaţiei de preşedintele acesteia Eugeniu Sava.
Baza financiară pentru efectuarea investigaţiilor în microzonă a fost întărită prin alocări financiare din
partea Institutului Român de Tracologie (contractul semnat la 27 .07 . 1 993 de către directorul Institutului
Român de Tracologie, dr. Petre Roman, şi de către <lr. Valentin Dergacev, directorul Institutului de Arheologie
şi Istorie Veche al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova).
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Totodată, Fundaţia a beneficiat de sprijin fina:1ciar în formă de sponsorizare şi din partea unor firme
comerciale, în primul rând a firmei "Iscander" (director-general Valeriu Zelinschii).
Cele sus menţionate au facilitat în mod efectiv derularea programului de investigaţii. Lucrările de
şantier au durat două luni (02.08.93 - 04. 10.93). Echipa Fundaţiei "Rudi-Maetonium" a fost compusă din: E.
Sava - şeful şantierului (autorizaţia nr. 27 eliberată la 02.08.93 de Comisia arheologică a Ministerului Culturii
al Republicii Moldova), I. Manzura, S. Kurciatov, V. Bubulici, M. Tcaciuc, V. Guchin, R. Rabinovici, T.
Diaconescu, A. Gangan - arheologi; E. Fraseniuc - desenatoare. La lucrările de şantier au mai participat în
diferite perioade: V. Kireev - topograf; C. Mihăilescu - geograf-geolog; V. Moţoc - pedolog; S. Medeanic palinolog.
La investigaţiile de şantier, din partea Institutului Român de Tracologie a participat cercetătorul ştiinţific
Ruxandra Alaiba, ia:r din partea Muzeului de Istorie al Transilvaniei arheologul-muzeograf Mihai Bădău
Wittenberger.
Un ajutor considerabil şi o atenţie deosebită a primit echipa de şantier din partea primarului comunei
Rudi, d-l Valeriu Ţâmbalist.
I. REPERTORIUL MONUMENTELOR ISTORICO-ARHEOLOGICE
Echipa de cercetători ştiinţifici (I. Manzura, S. Kurciatov, V. Bubulici, M. Tcaciuc şi topograful V.
Kireev) a efectuat cercetări de suprafaţă detaliate, cartarea şi ridicarea topografică a monumentelor depistate
în microzonă. Cercetările s-au efectuat pe toată suprafaţa microzonei, de la nord spre sud, respectiv de la
limita de nord a comunei Arioneşti până la graniţa cu raionul Soroca (fig. 1). Nwnerotarea pe hartă s-a
efectuat succesiv de la nord spre sud.
Până la 2 august 1 993, conform datelor de arhivă şi a rezultatelor perieghezei efectuate în luna mai a.c.
de cercetătorul Institutului de Arheologie al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, dr. I. Manzura şi de
către E. Tcaciuc, în microzonă erau cunoscute 54 obiective arheologice. Pentru confirmarea datelor precedente
şi totodată pentru evidenţierea şi cartarea noilor monumente descoperite, echipa Fundaţiei a început la 3
august 1 993 reverificarea detaliată a monumentelor din microzonă.
Descrierea monumentelor conţine informaţii generale despre poziţia geografică, apartenenţa cultural
cronologică, starea de conservare actuală, recomandări pentru instalarea zonelor de protecţie sau despre
necesitatea efectuării săpăturilor de salvare, istoric şi autorul descoperirii, autorul săpăturilor arheologice,
bibliografia selectivă.
Comuna Arioneşti
1(4)* "' · Arioneşti I: aşezare; epoca eneolitică; cultura Cucuteni-Tripolie. Este situată în partea de N a
comunei, pe malul râpei numite Valea Bradului (fig. 2). Este acoperită complet de case contemporane şi
deteriorată definitiv. A fost descoperită în 1969 de V. Marchevici.
Bibliografia: V. Marchevici, Arheo/oghiceskaia carta

..„

nr.

2, Chişinău, 1973, p. 80.

2(10a). Arioneştiff(în bibliografie a fost indicată fără marcare); aşezare; epoca evului mediu; cultura
Proto-Dridu. Este situată pe terasa a doua a Nistrului, la 0,85 km est de Arioneşti în localitatea numită
"Arioneşti Stânca" . În prezent este acoperită parţial de pădure şi construcţii rurale (fig. 2). Se deteriorează.
Bibliografia: I. Rafalovici, SlaviaJ1e VI-IT vv. v Moldavii, Chişinău, 1972, p. 12-13.

3(5). Arioneşti III: staţiune; epoca paleolitică. Este situată la 0,25 km NE de comună, pe o terasă a
malului abrupt al Nistrului în locul numit "Arioneşti-Stfinca" (fig.2). A fost descoperită în 1 993 de echipa
Fundaţiei.
4(7). Arioneşti IV: aşezare; epoca eneolitică; cultura Cucuteni-Tripolie. Este situată la SE de sat, la
0,6 km de ferma de vite, în locul numit "Pârâul Sec" , pe ambele pante ale unei văi orientate N-S (fig. 2).
Anual este arată. Starea actuală este satisfăcătoare. A fost descoperită în 1977 de I. Vlasenco.
Bibliografia: I. Vlasenco, V. Sorochin, Arbeo/oghiceschiepamiatnicbi vzonab novostroec severa i ţentra Molda vii, AIM, V
1 977-78 g., Chişinău, 1 982, p. 1 79.
5(8). Arioneşti V: aşezare; epoca eneolitică; cultura Cucuteni-Tripolie. Este situată în hârtopul " Tufarii
Ciujachi ", pe panta de vest a văii orientate N-S, la distanţa de 1 ,5 km sud de marginea satului Arioneşti şi la
0,5-0,6 km est de drumul Soroca-Otaci (fig. 2). Anual se ară pentru culturi agricole. Starea actuală satisfăcătoare. A fost descoperită în 1977, de I. Vlasenco.
Bibliografia: I. Vlasenco, V. Sorochin, op.cil„ p. 1 79.
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6(1 O}. An'oncşti V1: aşezare; epoca eneolitică; cultura Cucuteni-Tripolie. Este situată la sud de marginea
satului Arioneşti, la 1 ,75 km vest de şoseaua Otaci-Soroca şi la 0,35 km sud-est de şoseaua Arioneşti-Don�luşeni.
Este plasată pe o pantă puţin înclinată spre sud, formată de un pârâu având cursul apei de la NNV spre SSE şi
un afluent al lui ce curge din direcţia NE (fig. 2). Este arată anual. Starea este satisfăcătoare. A fost descoperită
de I. Vlasenco în 1 977-78.
Bibliografia: I. Vlasenco, V. So rochin,

op. cit.,

p. 1 79.

7(6). Arioncşti VII: aşezare pluristratigrafică; epoca eneolitică (cultura Cucuteni-Tripolie), Hallstattul
tracic timpuriu, cultura getică, cultura Sântana de Mureş - Cerneahov, evul mediu timpuriu (sec. VI-IX).
Lungimea aşezării este de aproximativ 1 000 m în direcţia N-S. Este plasată la 0,3-0,5 km SE de sat, pe o
pantă a hârtopului " Pârâul Sec", la nord de 5 iazuri mici orientate succesiv unul după altul pe axa V-E (fig. 2).
în limita suprafeţei ocupate de obiectiv se găseşte un izvor şi o fântână. Sistematic se ară. Starea actuală este
satisfăcătoare. Descoperit în 1977- 1978 de I. Vlasenco.
Bibliografia: I. Vlasenco, V. Sorochin, op. cit. , p. 186.
Note: Obiectivele Arioneşti VII şi Arioneşti XII (conform datelor de arhivă) constituie de fapt un singur monument şi astfel sunt
marcate ca Arioneşti VII.

8(1). Ar1'oncşti VIII: aşezare pluristratigrafică; epoca bronzului tardiv (?), cultura getică. Este plasată
pe un promontoriu orientat NS, cu pante puternic înclinate, în punctul numit "La Prisaca·„. Aşezarea este
localizată la distanţa de 0,9- 1 ,0 km VSV de marginea vestică, şi la 0,5 km spre SV de ferma de păsări (situată
între sat şi şoseaua Soroca-Otaci), în imediata apropiere a hotarului silvic dintre raionul Donduşeni şi Ocniţa
(fig. 2). Sistematic se ară. Starea este satisfăcătoare. Descoperită de I. Vlasenco în 1 977-78.
Bibliografia: I. Vlasenco, V. Sorochin,

op. cit„ p .

182.

Bibliografia: I. Vlasenco, V. Sorochin,

op. cit.,

p.

185.

Bibliografia: I. Vlasenco, V. Sorochin,

op.cit„ p.

186.

Bibliografia: I. Vlasenco, V . Sorochin,

op. cit„

p.

186.

9(9). Ar1'oneşti IX: aşezare; epoca fierului târziu, cultura getică. Este situată în hârtopul " Tufarii
Ciulachi ': la distanţa de 1 ,5 km sud de marginea satului şi la 0,5 km est de dnunul Soroca-Ortaci (fig. 2). Este
plasată în partea dreaptă a văii mlăştinoase, pe o pantă uşor înclinată spre SV. Este arată permanent. Starea
actuală este satisfăcătoare. Descoperită în 1 977-78, de I. Vlasenco.
1 0(2). Ar1'oncşti X: aşezare; cultura Sântana de Mureş - Cemeahov. Este plasată pe ambele pante lin
înclinate ale văii orientate NV-SE, între sat şi şoseaua Soroca-Ortaci, la distanţa de aproximativ 0,3 km SE de
ferma de păsări. În partea de sud a văii, aşezarea este limitată de un lac (fig. 2). Suprafaţa obiectivului este
arată sistematic. Starea actuală este satisfăcătoare. Descoperit în 1 977-78 de I. Vlasenco.
1 1(3). Ar1'oneştiXI: aşezare; cultura Sântana de Mureş - Cerneahov. Este situată la distanţa de 0,3 km
SV de marginea satului şi la 0,8 km spre est de şoseaua Soroca-Otaci, pe un promontoriu orientat VE (fig. 2).
Este arat sistematic. Starea este satisfăcătoare. Descoperită de I. Vlasenco în 1 977-78.
Comuna Pocrovca

1 2( 1 4). Pocrovca I: aşezare; cultura Cucuteni-Tripolie. fa.te situată în locul "Hârtopul Munteanu" , la
1 ,0 km SV de intersecţia drwnurilor Soroca-Pocrovca-Otaci-Izvoara-Crişcăuţi, care se găseşte în partea de
SV a satului Pocrovca (fig. 3) şi la 0,8 km NE de brigada agricolă a gospodăriei. Obiectivul este situat pe un
promontoriu orientat în direcţia EV, care este format de un râuşor ce se varsă în râul Căinari din direcţia NE
şi de un altul ce se varsă în râul Căinari de la NV. Aşezarea este puternic deteriorată de arături adânci (0,9-0,8
m). A fost descoperită de I. Vlasenco şi V. Sorochin.
Bibliografia: I. Vlasenco, V. Sorochin,

op. cit.,

p.

188.

1 3( 1 1 ) . Pocrovca II: aşezare; cultura Cucuteni-Tripolie. Este situată pe un promontoriu fonnat de râul
Căinari şi un afluent al său ce se varsă dinspre NE, la distanţa de 2,5 km SV de sat (fig. 3). Obiectivul este
puternic deteriorat de arătură adâncă (0,6-0,8 m). A fost descoperit de I. Vlasenco în 1 977.
p. 189.

Bibliografia: : I. Vlasenco, V . Sorochin,

op.cit„

Bibliografia: : I. Vlasenco, V. Sorochin,

op.cil, p.

14( 1 7). Pocrovca III: aşezare; cultura getică. Este situată la distanţa de 1 km NE de biserica din
Pocrovca şi la 0,8 km NNV de biserica satului Rudi, pe un promontoriu orientat N-S şi format de râuleţul
Rudi (fig. 3). A fost răvăşită de arătura adâncă (0,6-0,8 m) şi acoperită de livadă. În prezent l ivada nu există,
iar suprafaţa obiectivului este arată pentru culturi anuale. A fost descoperită în 1 977 de I. Vlasenco.
1 89.

1 5( 1 8). Pocrovca IV: aşezare; cultura Sântana de Mureş - Cerneahov. Este situată în locul numit
"Săcara" la 1 ,5 km NNE de biserica satului Pocrovca, pe panta de NE a unei văi orientate NV-SE şi care se
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termină la capătul de nord cu un lac, fonnat de râuleţul Rudi (fig. 3). Suprafaţa sitului este arată pentru culturi
agricole anuale. Starea actuală: se deteriorează. A fost descoperit în 1 977 de I. Vlasenco.
Bibliografia: I. Vlasenco, V. Sorochin, op.cit„ p. 1 89.

1 6( 13 ). Pocrovca V.- aşezare; cultura Sântana de Mureş - Cemeahov. Este situată în locul munit "Hârtopul
Munteanu", la distanţa de aproximativ 0,75 km de centrul satului (fig. 3). Obiectivul este plasat pe o pantă
lină a malului nord-estic al unui râuşor ce se varsă în râul Căinari. În limita aşezării se găsesc două izvoare şi
o făntână. Obiectivul este total acoperit cu livadă şi puternic deteriorat. A fost descoperit în 1977 de I.
Vlasenco.
Bibliografia: : I. Vlasenco, V. Sorochin, op.cil„ p. 189.

1 7( 1 2). Pocrovca VI: aşezare; cultura Sântana de Mureş - Cemeahov. Este situată pe panta lină din
partea de NV a văii unui râuşor ce se varsă dinspre NE în râul Căinari, la 1 ,3 km SV de sat (fig. 3 ). Suprafaţa
obiectivului a fost arată cu plugul, adânc (0,6-0,8 m). În prezent, situl este acoperit cu livadă şi puternic
deteriorat. A fost descoperit în 1 977 de I. Vlasenco.
Bibliografia: I. Vlasenco, V. Sorochin, op.cil„ p. 1 89.

18( 19). Pocrovca VII: aşezare pluristratigrafică; cultura getică şi cultura Sântana de Mureş - Cerneahov.
Este situată în hârtopul "Baza" , la 0,9 km NE de sat şi 1 ,5 km NNE de biserica din sat (fig. 3). Obiectivul este
plasat pe ambele pante ale văii orientate NV-SE, prin care curge un afluent al râului Rudi. Suprafaţa aşezării
a fost deteriorată de arături adânci (0,6-0,8 m) şi în prezent este acoperită cu livadă. A fost descoperită în
1 977 de I. Vlasenco.
Bibliografia: I. Vlasenco, No vie arrbeo/oghicescbie pamiotm'cbi v Moldavii, All\I v 1981 g„ Chişinău, 1 985, p. 202.

19( 1 6). Pocrovca Vlll: aşezare pluristratigrafică; cultura getică şi cultura Sântana de Mureş - Cerneahov.
Este situată la distanţa de 0,7 km ENE de biserica satului şi 0,2 km de marginea de est a satului, pe malul de
N a două lacuri din care se forri-iează cursul râului Rudi (fig. 3). Anual, este arată pentru cultur agricole.
Starea actuală - satisfăcătoare. A fost descoperită în 1977 de I. Vlasenco.
Bibliografia: I. Vlasem:o, op.cil. , p. 202.

20( 1 5). Pocrovca IX: aşezare; epoca eneolitică; cultura Cucuteni-Tripolie. Este situată în locul numit
'Lozian", la 1 ,3 km VSV de atelierul agricol, la 2,0 Ion SSV de sat şi 2,3 km SV de clădirea şcolii generale din
sat (fig. 3). Obiectivul ocupă un platou al promontoriului orientat NE-SV şi care este fonnat de c.Jrsul tmui
afluent ce se varsă dinspre est în râul Căinari. Obiectivul este puternic deteriorat de arături adânci (0,9-0,8 m)
şi în prezent este acoperit de livadă. A fost descoperit în 1987 de locuitorul A. Demidov din satul Pocrovca.
Comuna Rudi
2 1 (3 1). Rudi (grup din 3 ttUnuli); hunului nr. 2: H-2,5 m; D-30 m. Este situat la 200 m sud de intersecţia
drwnurilor Soroca-Rudi-Otaci (fig. 3). Pe ttUm1l este plasat un ptmct geodezic. Poalele twnulului se ară anual
şi în prezent sunt acoperite cu livadă. Se deteriorează.
Bibliografia: Svodpamiatm'kov„„ p. 2 19 ; Delo po obsledov011iiu„„ nr. 6.

22(3 1 ). Rudi; twnulul 3 : H-0,5 m; D-20 m. Este situat la distanţa de 50 m SSV de ttunulul 2 şi 1 00 m
NV de staţia de pompare a apei. Este acoperit de livadă (fig. 3). Se deteriorează.
Bibliografia: Svodp0111iatr1ikov„„ p. 2 19; Delo po obsledovm1iiu„„ nr. 6.

23(3 1 ). Rudi; trnnulul 4: H-0,5 m; D-25 m. Este situat la 250 m NV de turnului 2, fiind parţial distrus
de drwnul Rudi-Sudarea (fig. 3). Este acoperit de livadă. Se deteriorează. A fost descoperit în 1 993 de S.
Kurciatov şi V. Bubulici.
24(43). Rudi I ("La Şanţuri '), cetăţuie de pământ (fig. 3; 5), cu 4 valuri, câteva şanţuri şi zona
extramurală; conţine mai multe orizonturi culturale: Hallstattul tracic mijlociu; epoca La Tene; cultura dacică
(sec. I-III p.Chr.). Este situată la distanţa de 2 Ion ESE de marginea satului, pe un bot de deal înconjurat
dinspre nord şi sud de râpe adânci şi stâncoase, iar la est de valea Nistrului. în prezent, obiectivul este în
întregime acoperit cu pădure (salcâmi), din care cauză ridicarea topografică (fig. 5) a fost efectuată dificil şi
incomplet. Obiectivul se deteriorează. A fost descoperit în 1 956 de N. Chetraru. În 1 964, I. Hâncu a efectuat
săpături de sondaj. În 1 969, Gh. Fiodorov a început săpăturile, iar între 1 970-76 acestea au fost continuate de
M. Romanovskaia. Rapoartele ştiinţifice, cu excepţia raportului din 1 976, se păstrează în arhiva M11zeului de
arheologie al Academiei de ştiinţe a Republicii Moldova din Chişinău. O mică parte din colecţii se păstrează
în aceeaşi instituţie, însă majoritatea au fost expediate încă în anii '70 la Moscova şi în prezent sunt dispersate
prin depozitele Institutului de Arheologie din Moscova•••. În bibliografie, obiectivul în cauză este marcat
"Rudi-I", iar zona extramurală marcată ca "Rudi-II", însă în realitate ele constituie un singur monument şi în
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raportul prezent sunt marcate Rudi I. În zona extramurală, în 1 993, echipa Fundaţiei "Rudi-Maetonitun" a
efectuat o săpătură de sondaj. Caseta de sondaj ( l x2 m) a fost orientată în direcţia nord-sud. Stratul cultural,
cu adâncimea de 0,5 m, conţinea un sol de tip cernoziom puternic amestecat cu pietre de dimensiuni mici şi
mari. În săpătură au fost găsite 7 fragmente de amfore romane. Obiectivul necesită investigaţii de amploare şi
de lungă durată.
Bibliografia: N. Chetraru, Matenidi k arbeologbicescoi carte Moldavii, TGICMM, tom I., Chişinău, 1 960; M.Romanovskaia,
Rascopchi 11a gbetscom gorodi1ce Rudi, AO, 1 970, Moskva, 1 97 1 ; Idem, AO, 1 97 1 , Moskve , 1 972; T. Zletkovskeie, L. Polevoi, Gorodi1ia
Pruto-D11estro vscogo mejdureeia /V-III v. v. do 11.e. i voprosipoliticescoi istorii gbetov, în DreV1Jie Fmcbiip v Sevemom Pricemomorie,
Moskve, 1 969; V. Lăpuşnean, I. Niculijă, M. Romanovskeie, Pamia1J1icbi numego je/t:Z11ogo veka, ACM, tom 4, Chişinău, 1 974; M.
Romanovskoio, Otcioti o mscopcab g/1etscogo gorodi1ca Rudi v 1970-197.f g.g. , Arhive Muzeului de Arheologie; n r. in v. : 59, 65, 69, 84,

977.

25(44) . Rudi li: aşezare; cultura geto-dacică (sec. IV î.e.n. - II e.n.). Este situată la distanţa de 1 ,8 km
ESE de marginea de est a satului (ferma de vite), pe panta de VNV a defileului Tătărăuca Nouă şi la 300 m
NE de cordonul silvic (fig. 3). Este arată pentm culturi agricole anuale. Starea actuală - satisfăcătoare. A fost
descoperită în 1 97 1 de M. Romanovskaia şi A. Lăpuşnean.

Bibliografia: V. Lăpuşnean, I. Niculilă, M. Romanovskeia, AKM, tom 4, 1 974, p. 1 1 ; V. Lăpuşneen, M. Romanovskaia, O mbote
gbetskogo otriada, AO, 1 97 1 , Moskva, 1 977.

26(38 ). Rudi III: aşezare pluristratigrafică; Hallstattul tracic; cultura Sântana de Mureş - Cemeahov;
epoca modernă (sec. XVIII-XIX). Este situată la distanţa de 2, 1 km NNE de ferma de vite de la marginea de
est a satului (fig. 3). Este plasată pe terasa Nistrului, la gura unei râpi, fiind limitată de panta ei nordică. Anual
este arată. Starea actuală·- satisfăcătoare. A fost descoperită de M. Romanovskaia în 1 969.
Bibliografia: V. Lăpuşnean, 1. Niculiţă, M. Romanovskoio, AKM, tom 4, p. 1 1 .

27( 27). Rudi IV: ("Farfuria Turcească ")'. cetăţuie de pământ cu val concentric (H-5 m) şi şanţ de
apărare. Cetăţuia şi zona "extra muros" conţint; mai multe orizonturi culturale: cultura Cucuteni-Tripolie;
cultura getică (sec. IV-III a.Chr.); evul mediu, aspectul Alcedar-Echimăuţi (sec. X-XII); cultura moldovenească
(sec. XVII-XVIII). Este situată la distanja de 1,5 km NE de biserica satului Rudi şi l km NNE de mănăstirea
Rudi din valea Nistrului, la aproximativ 0,25 km vest de albia acestuia din urmă, pe malul de sud al pârâului
Rudi (fig. 3 ). În prezent, cetăţuia este complet acoperită cu pădure, fiind puternic deteriorată în timpul plantării
arborilor. A fost descoperită în 1 968 de Gh. Fiodorov, studiată de acesta în 1969- 1 970 şi 1 9 8 1 - 1 983, apoi de
V. Beilecci în 1 989. Colecţiile arheologice şi rapoartele ştiinţifice se păstrează în Muzeul Institutului de
Arheologie şi Istorie Veche al Academiei de Şti inie a Republicii Moldova (docwnentaţia de teren l ipseşte).
Bibliografie: Gb. Fiodorov, RabotyPruto-D11estrovskoi expediţii, AO v 1 968 godu, Moskva, 1 969; Idem, DreV1Jerusskoeposelenie
Rudi, AO v 1 969 godu, Moskva, 1970; Idem, Raskopki Pruto-D11estrovskoi expediţii, AO, 1 970, Moskve, 1 97 1 ; Idem, DreV1Jerusskoe
pose/e11ie 11a severe Molda vii", AIM v 1 968-1 969 gg., Chişinău, 1 972; G h . Fiodorov, Gh. Cebotarenco, AKM, Nr. 6, 1 976, p. 74-76; V.
Beilec ci , Raskoplfislavia11skogo pose/e11ia Rudi v 1981-82gg. , AIM v 1 982 g., Chişinău, 1986; R. Rabinovici, Gonciamiigom napose/enii
X-XI/ vv. u s. Rudi, în lloziaistvem1ie komp/exi drev11i/1 ab�ccnstv Moldavii, Chişinău, 1 99 1 .

28 ( 28). Rudi V: aşezare pluristratigratică; Hallstattul tracic; evul mediu (sec. X-XI). Este situată la
distanţa de 0,25 km ENE de "Farfuria Turcească " şi la I ,2 km NE de mânăstirea Rudi, pe un platou limitat la
NE de malul abrupt al Nistrului (fig. 3 ). Situl este arat pentru culturi anuale. Starea actuală - satisfăcătoare. A
fost descoperit în 1 9 6 8 de Gh. Fi odorov, care a efec tuat a i c i săpături arheol ogice
în 1969-70.
Bibliografia: Gh. Fiodorov, DreVJierusskieposc/c11ia JJa severe Moldavii, AKM, 1 968-69, Chişinău, 1972; M. Roşali, Gh. Fiodorov,
Jilie iproizvodstve1mie sooruje11ia drevJJerusskogo posele11ia Rudi, AIM v 1 970-1971 gg., Chişinău, 1973; Gb. Fiodorov, Gb. Cebotarenco,
Pamia1J1iki dren1ih s/avian, Chişinău, 1974, p. 24.

29( 26) . RudiVI: aşezare pluristratigratică; Hallstattul tracic; cultura geto-dacică; evul mediu (sec. X
XI; XIV-XV). Este situată pe malul stâng al râului Rudi, lângă izvor, la distanţa de 0,75 km NE de mânăstirea
Rudi şi 0,20 km SV de cetăţuia Rudi IV "Farfuria Turcească" (fig. 3 ) . Este arată pentru culturi anuale. Starea
actuală - satisfăcătoare. A fost descoperită în 1 982 de E. Tcaciuc. A fost studiată de V. Beilecci ( 1 982) şi R.
Rabinovici ( 1 989) . Materialele se păstrează în Muzeul de Arheologie al Academiei de Ştiinţe a Republicii
Moldova.
Bibliografia: V.S. Beilecci, 1.G. Vlasenco, Otciot o mscopcah posada gorod1Şca Rudi v 1982 g. , Arhiva Muzeului de Arheologie,
Nr.inv. 1 77; R Rabinovici, Otciotob issledova11in/1 Drev11crosscoiarheologbicescoi e:rpedi/ii v 1989godu, Arhiva Muzeului de Arheologie,
Chişinău, 1 990, Nr.inv. 292.

30( 36) . Rudi VII: sistem de fortificaţie în forma unui val de pământ cu înălţimea de 0,5- 1 ,0 m, orientat
în direcţia NE-SV. Este situat pe panta de nord a unei depresiuni, în locul nwnit " Vâlceaua Chihana", la 1 ,2
km ENE de satul Rudi (fig. 3). În partea de NE , valul se uneşte probabil cu încă un val (aproape invizibil
actualmente), formând o configuraţie în formă de potcoavă, cu diametrul de aproximativ 200 m. Capătul de
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NE al valului este parţial distrus de carieră (fig. 3). Capătul său de SV continuă până la malul abrupt al luncii
Nistrului. Anual este arat. Atribuirea culturală nu este stabilită. A fost descoperit în 1 993 de echipa Fundaţiei
"Rudi-Maetoniwn" (S. Kurciatov, V. Bubulici, M. Tcaciuc).
3 1(37). Rudi VIII: aşezare; cultura Cucuteni-Tripolie. Este situată la 1 ,5 km ENE de satul Rudi, ocupând
un platou al promontoriului format de "Vâlceaua Chihana" orientată spre lunca Nistrului (fig. 3). Partea de
NV a obiectivului este acoperită de pădure. În această zonă, se observă mici depresiuni ovale (3x5 m) cu
adâncimea până la 30 cm şi care sunt aranjate în forma tablei de şah în jurul unei construcţii de pământ de
formă tubulară. A fost descoperită de echipa Fundaţiei "Rudi-Maetoniwn" (S. Kurciatov, V. Bubulici, M.
Tcaciuc).
32(2 1). Rudi/X: aşezare; cultura Cucuteni-Tripolie. Este situată în hârtopul ''Roşcana ': la distanţa de
1 ,3 km NE de biserica satului Rudi şi 0,5 km NE de promontoriul format de malul Nistrului şi relieful
defileului Rudi. Aşezarea este acoperită de livadă şi pădure. A fost descoperită în 1 977 de I. Vlasenco.
Bibliografia: I. Vlasenco, V. Sorocbin, Ar/1eologhiceskie pamiatm'ki. .. ,

1982, p. 1 86.

33(42). RudiX: aşezare fortificată (?) pluristratigrafică; cultura Cucuteni-Tripolie; cultura geto-dacică;
cultura Sântana de Mureş - Cerneahov. Este situată pe un platou mic plasat pe muchia de nord a defileului
Tătărăuca Nouă, la distanţa de o,75 km SE de satul Rudi şi 0,6 km NE de satul Tolocăneşti. Este antă pentru
culturi agricole anuale. A fost descoperită în 1977 de I. Vlasenco.
Bibliografia: I. Vlasenco, V. Sorocbin, op.cit. , p.

1 86.

Bibliografia: I. Vlasenco, V. Sorocbin, op.cit , p.

187.

Bibliografia: I. Vlasenco, V. Sorocbi.n, op. cit., p.

1 87.

Bibliografia: I. Vlasenco, V. Sorocbin, op.cit., p.

187.

Bibliografia: I. Vlasenco, V. Sorocbin, op.cit., p.

187.

Bibliografia: I. Vlasenco, V. Sorocbin, op.cit., p.

188.

34(40). RudiXI: cetăţuie de pământ cu un sistem de fortificaţii în forma unui val segmentat cu înălţimea
de 0,5 m. Probabil că formează un sistem de apărare unitar împreună cu obiectivele Rudi X şi Rudi XII.
Pluristratigrafică: cultura Cucuteni-Tripolie; cultura geto-dacică. Este situată la 0,5 km sud de satul Rudi, la
0,25 km NNV de Tolocăneşti şi 0,6 km est de ş oseaua Soroca-Otaci (fig. 3). Obiectivul este plasat pe panta
lină, de nord şi vest a văii ce se uneşte la NNV cu defileul Tătărăuca Nouă. Suprafaţa obiectivului este
puternic deteriorată de plantări şi în prezent este acoperită cu livadă. A fost descoperită în 1977 de I. Vlasenco.
În 1 993, ecnipa Fundaţiei "Rudi-Maetonitun" a descoperit sistemul de fortificaţie care include probabil, de
asemenea, obiectivele Rudi X şi Rudi XII, în jurul cărora valurile pot fi observate foarte greu.
35( 41 ). RudiXII: aşezare fortificată (?) pluristratigrafică: cultura geto-dacică; cultura Sântana de Mureş
- Cerneahov. Este situată între obiectivele Rudi X şi Rudi XI, la distanţa de 0,8 km sud de satul Rudi, la 0,3
km nord de satul Tolocăneşti, şi O, 1 km vest de casa pădurarului. Obiectivul este plasat pe panta promontoriului
văii ce se uneşte cu defileul Tătărăuca Nouă (fig. 3). Este arat pentru culturi anuale. Starea actuală este
satisfăcătoare.
36(39). Rudi XIII: aşezare pluristratigrafică; cultura Cucuteni-Tripolie; cultura geto-dacică; cultura
Sântana de Mureş - Cerneahov. Este situată pe panta de nord a văii ce se uneşte cu defileul Tătărăuca Nouă,
la distanţa de 1 km SSV de satul Rudi (fig. 3) şi la 0,5 km NV de satul Tolocăneşti. Este puternic determinată
de fierul plugului şi în prezent este acoperită cu livadă. A fost descoperită de I. Vlasenco.
37(33). Rudi XV: aşezare; cultura geto-dacică. Este situată în hârtopul "Spirea ", pe panta lină a
promotoriului văii, pe malul lacului format de cursul pârâului ce se revarsă în defileul Tătărăuca Nouă.
Obiectivul este plasat la distantanţa de 2,5 km SSE de la încrucuşerea drumurilor Soroca-Otaci-Rudi şi la 1,7
km SSV de marginea de SV a satului Rudi (1ig. 3), respectiv 0,75 km de marginea nord-vestică a satului
Tolocăneşti. Este arată pentru culturi agricole. Starea actuală este satisfăcătoare. A fost descoperită în 1 977
de I. Vlasenco.
38(23). Rudi XVI: aşezare; cultura geto-dacică. Este situată pe panta depresiunii ''Râpa satului ': la
distanţa de 0,8 km SV de biserică şi 0,8 km NV de şcoala generală din sat. Anual se ară. În prezent este
acoperită cu livadă, este puternic deteriorată de fierul plugului. A fost descoperită de I. Vlasenco în 1 977.
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39(24). Rudi XVII: aşezare; cultura Sântana de Mureş - Cemeahov. Este situată la 0,9 km SV de
biserică şi la 0,5 km NV de şcoala generală, p� panta de est a depresiunii "Râpa satului" (fig. 3). A fost
descoperită de I. Vlasenco în 1 977.

Bibliografia: I. Vlasenco, V. Sorochin, op.cit., p. 188.

40(25). Rudi XVIII: aşezare; cultura Sântana de Mureş - Cemeahov. Este situată între satul Rudi şi
satul Pocrovca, la distanţa de 0,25 km NE de drumul Soroca-Pocrovca şi 0,8 km NV de intersecţia drumului
Soroca-Pocrovca cu drumul spre Rudi (fig. 3). A fost deteriorată de fierul plugului. în prezent este acoperită
cu l ivadă. A fost descoperită în 1 977 de I. Vlasenco.

Bibliografia: I. Vlasenco, V. Sorochin, op.cit„ p. 188.

4 1 (32). RudiXIX: aşezare; cultura Sântana de Mureş - Cemeahov. Este situată în hârtopul " Spirea", Ia
distanţa de 2 km SV de sat şi 1 km vest de şoseaua Soroca-Otaci, pe panta lină a văii prin care curge un pârâu
ce se varsă în defileul Tătărăuca Nouă (fig. 3). A fost deteriorată de fierul plugului. În prezent este acoperită
cu livadă. A fost descoperită în 1 977 de I. Vlasenco.

Bibliografia: I. Vlasenco, V. Sorocl1in, op.cit, p. 188.

42(20). Rudi XX: aşezare pluristratigrafică; evul mediu timpuriu; cultura proto-Dridu (sec. Vlll-IX) şi
Dridu (sec. X-XI). Este situată în hârtopul "Roşcana" , la 0,5 km NV de biserica satului Rudi şi la 0,25 km SV
de mânăstire (fig. 3), pe pantă abruptă. Din partea de nord a depresiunii curge râul Rudi ce se varsă în Nistru.
Unele zone ale obiectivului sunt mlăştiQoase. Anual se ară pentru culturile agricole. Starea actuală este
satisfăcătoare. A fost descoperită în 1 977 de I. Vlasenco. În anul 1 980 a fost studiată de V. Beilecci, iar în
1 982 de I. Vlasenco.

Bibliografia: I. Vlasenco, V. Sorochin, op.cit., p. 188; V. Beilecci, N. Ţelnov, I. Vlasenco, Rascopchi slavianscogo pose/enia„.,
1983, p. 171-183; Idem, Svodpamiab1icov„. , p. 222.

43(35). RudiXXI: aşezare pluristratigrafică; cultura Sântana de Mureş - Cemeahov; evul mediu timpuriu
(sec. VII-IX). Este situată la distanţa de o,45 km est de sat şi o,35 km NE de digul lacului, pe panta de nord a
văii "Chihana" ce coboară în lunca Nistrului (fig. 3). Este arată pentru culturile agricole anuale. Starea actuală
este satisfăcătoare. A fost descoperită în 1 980 de I. Vlasenco.

Bibliografia: I. Vlasenco, Novie arbeologhicescbiepamiab1icbi„. , 1985, p. 202.

44(29). RudiXXll ("La Trei Cruci") cetăţuie de pământ cu şanţ şi 4 valuri de apărare, pluristratigrafică;
cultura Cucuteni-Tripolie; cultura geto-dacică; evul mediu (sec. VII-IX). Este situată la 1 ,2 km NF. de ferma
de vite de la marginea de est a satului, pe un bot de deal înconjurat din trei părţi (N-V-E) de pante abrupte şi
stâncoase fonnate de defileul Rudi şi lunca Nistrului (fig. 3). Valurile de apărare au înălţimea de la 0,2-0,5 m
până la 2,0 m. Toată zona "intramuros" a cetăţii este în prezent acoperită de pădure, stratul cultural fiind
puternic deteriorat. Partea "extramuros" este arată anual pentru culturile agricole. A fost studiată prin săpături
de sondaj în 1 98 1 (I. Vlasenco) şi 1993 (echipa Fundaţiei "Rudi-Maetonium"). Materialele depistate se păstrează
în fondurile Muzeului de Arheologie al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Caseta de sondaj (2x2 m)
a fost plasată în zona "intramuros", între valurile nr. I şi nr. 2, în partea de nord-vest a cetăţuii. În casetă au
fost găsite 1 1 fragmente de ceramică aparţinând culturii Cucuteni-Tripolie, epocii dacice (sec. I-II p.Chr.) şi
din evul mediu timpuriu (sec. VII-IX). Straturile culturale sunt foarte puternic deranjate.

Bibliografia: I. Vlasenco,

1985, p. 202-203; Idem, Svod pamiau1ikov„., p. 2 19; Gh. Fiodorov, Otciot o rabote Proto
Arhiva Muzeului de Arl1eologie al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, p. 20, nr.inv. SS; I.
Chişinău, 1985, p. 14.

op.cit.,
Dnestrovskoi expediţii v 1969-70 gg. ,
DrevJJeişie pamiau1iki rod110go kraia,

Hâncu,

45(22). Rudi XXIII: aşezare pluristratigrafică; Hallstattul tracic timpuriu (Sahama-Solonceni); evul
mediu timpuriu (sec. VIII-IX); cultura moldovenească medievală (sec. XIV-XV); (fig. 6/1 -6). Este situată
lângă biserica satului Rudi, fiind parţial acoperită de cimitirul contemporan, iar zona de SV este arată pentru
culturi agricole anuale. A fost descoperită de E. Tcaciuc în 1 989.
46(30). Rudi XXIV: aşezare; cultura Cucuteni-Tripolie. Este situată în partea de SV a satului, la 0,2
km nord de fabrica de prelucrare a frnctelor (filiala finnei "Bucuria") şi la 0,2 km est de casa-muzeu "E.
Sârbu". Aşezarea ocupă panta de vest a depresiunii ce se uneşte cu valea "Chihana". în prezent, suprafaţa
obiectivului este ocupată de gospodării agricole particulare. A fost descoperită în 1 993 de echipa Fundaţiei
"Rudi-Maetoniwn".
Comuna Tolocăneşti

47(61 ). Tolocăneşti /: aşezare; evul mediu (sec. XIV-XV). Este situată la distanţa de 0,6 km NE de
satul Tolocăneşti şi 1 km NNE de staţia de pompare a apei, care este plasată în partea dreaptă a şoselei
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Soroca-Otaci. Obiectivul ocupă panta de est a văii în care se găseşte un lac uscat. Partea de SSE a văii se
uneşte cu defileul Tătărăuca Nouă (fig.4). Este arată pentru culturi agricole anuale. Starea actuală satisfăcătoare. A fost descoperită în 1993 de echipa Fundaţiei "Rudi-Maetonium".
48(62). Tolocăneşti/I: staţiune sezonieră (?); epoca paleolitică. Este situată la distanţa de I km NE de
sat şi la 1 ,3 km NNE de staţia de pompare a apei care este situată în partea dreaptă a şoselei Soroca-Otaci
(fig. 4). Anual se ară pentru culturi agricole. Starea actuală - satisfăcătoare. A fost descoperită în 1 993 de
echipa Fundaţiei "Rudi-Maetonium".
49(34). Tolocăneşti III (denumirea veche Rudi-XIV); aşe7..are; cultura geto-dacică. este situată la 0,8
km SV de satul Tolocăneşti şi 0,5 km vest de şoseaua Soroca-Otaci (fig. 4). Este deteriorată de fierul plugului
şi acoperită în prezent cu livadă. A fost descoperită de I. Vlasenco în 1 977.

Bibliografia: I. Vlasenco, V. Sorochin, Ar!Jt:ologhiccskiepamialI1ik L , 1982, p. 1 87.

Comuna Tătărăuca Veche, satul Tătărăuca Veche,
satul Tătărăuca Nouă, satul Slobozia Noua, satul Decebal (Tătărăuca Mică)

50(55). Tătărăuca Veche: ttunulul 1, H-2,5 m; D-30 m. Este situat la distanţa de 0,25 km NE de sat, pe
linia de despărţire a apelor. Ttunulul este puternic deteriorat de fierul plugului. În prezent este acoperit de
gunoaie.

Bibliografia: Delo po obs/edov1111iiu.. , nr. 6.
.

5 1 (57). Tătirăuca Veche I: aşezare; cultura Cucutcni-Tripolie. Este situată la 0,9 km sud de biserica
satului Tătărăuca Veche şi 0,3 km NV de satul Decebal (Tătărăuca Mică), pe panta lină a văii orientate SE
NV (fig. 4). Este arată pentru culturile agricole anuale. Starea actuală este satisfăcătoare. A fost descoperită
de I. Vlasenco în 1 980.

Bibliografia: I. Vlasenco, No vie arheologbiceskiep11mia1I1iki... , 1 985, p. 203.

52(56). Tătirăuca Veche li: aşezare; cultura Sântana de Mureş - Cemeahov. Este situată în partea de
SV a satului, aproximativ la 0,5 km SV de biserica satului, pe panta de nord, a văii orientate EV, lângă drumul
ce duce de la şoseaua Soroca-Otaci spre Tătărăuca Veche (fig. 4). a fost descoperită în 1 980 de I. Vlasenco.

Bibliografia: I. Vlasenco, op.cit, p. 203-204.

53(54). Tătirăuca Veche III: aşezare pluristratigrafică; epoca paleolitică; cultura Sântana de Mureş Cemeahov. Este situată la distanţa de 1 ,3 krr NNE de biserica satului şi 0,3 km NE de marginea satului
Balinţii Noi (fig. 4). Oiectivul este plasat pe un platou mic fonnat dinspre vest de defileul Tătărăuca Veche,
iar la nord de o depresiune care se termină în partea de est cu un lac mic. Este arată pentm culturile agricole
anuale. Starea actuală este satisfăcătoare. A fost descoperită în 1 993 de echipa Fundaţiei "Rudi-Ma �tonium".
54(52). Tătiriiuca Veche - Tătărăuca Nouă: tumulul I, H- 1 ,2 m, D-40 m. Este situat la distanţa de 2 km
SV de biserica satului Tătărăuca Nouă şi 0,5 krr. SE de obiectivul Tătărăuca Nouă V - "Piscul Gol" (fig. 4).
Este arat. Se deteriorează. A fost descoperit de echipa Fundaţiei "Rudi-Maetonium" în 1 993.
55(47). Tătărăuca Veche - Tătărăuca Nouă l· aşezare pluristratigrafică; cultura Cucuteni-Tripolie;
Hallstattul tracic timpuriu; evul mediu (sec. XIV-XV). Este situată la 0,7 km NV de sat, respectiv la 1 , 5 km
NV de biserica acestuia (fig. 4). Este plasată pe un platou înconjurat de râpă cu malurile abmpte în partea de
est, de terasa superioară a Nistrului la NE şi defileul Tătărăuca Nouă la NV, la O, 1 5 km vest de drumul din
Tătărăuca Nouă spre staţia de pompare. Partea de :w a obiectivului este acoperită de pădure, iar restul se ară
anual. Starea actuală - satisfăcătoare. A fost descoperit de V. Lăpuşneanu în 1 97 1 .

Bibliografia: V. Marchevici, Arheolvgbiccscaia carta

...

, 1973, p. 84.

56(53). Tătirăuca Veche - Tătărăuca Nouă li: aşezare pluristratigrafică; epoca paleolitică; Hallstattul
tracic timpuriu; cultura geto-dacică; cultura Sântana de Mureş - Cerneahov. Este situată la distanţa de 0,6 km
NNE de biserica satului Tătărăuca Nouă şi 0,2 km est de marginea de NE a satului, pe un mic platou format
de terasa Nistrului şi depresiunea ce înconjoară satul Tătărăuca Nouă în partea de NE (fig. 4). Starea de
conservare este insuficientă, deoarece se plasează în zona alunecărilor de teren. A fost descoperită de M.
Romanovskaia în 1 97 1 .

Bibliografia: V. Lăpuşnean, I. Niculiiă, M. Romanovskaia, Arheo/oghicescaia catta... , 1974, p. 12.

57(48). Tătirăuca Veche - Tătirăuca Nouă III: aşezare pluristratigrafică; epoca paleolitică; cultura
Cucuteni-Tripolie. Este situată la 1 ,3 km vest de Tătărăuca Nouă, pe un promontoriu înalt înconjurat la SV,
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NV şi NE de râpe adânci cu maluri abrupte şi care se unesc cu defileul Tătărăuca Nouă (fig. 4). Este arată
anual. Starea actuală de conservare este insuficientă. Se deteriorează din cauza lucrărilor agricde. A fost
descoperită de I. Vlasenco în 1 980.

Bibliografia: I. Vlasenco, Novie arbeologhicescbiepamiab1ichi .. , 1985, p. 203.
.

58(45). Tătărăuca Veche - Tătărăuca Nouă IV ("Gennanaria '}: cetăţuie de pământ cu şanţ, val de
apărare şi zonă extramurală. Fonna - concentrică (fig. 4). înălţimea valului - până Ia 8 m. Epoca - evul mediu
timpuriu (sec. IX-XIII). Este situată în locul munit "Germanaria", în pădure, la distanţa de 1 ,2 km NV de
marginea nord-vestică a satului Tătărăuca Nouă, pe terasa joasă a defileului Tătărăuca Nouă, la 0, 1 5 km SV
de drumul din Tătărăuca Nouă spre staţia de pompare (fig. 4). A fost descoperită de E. Tcaciuc în 1 990.
Săpături arheologice au fost efectuate în 1 990 (R. Rabinovici) şi în 1 993 de echipa Fundaţiei "Rudi-Maetonium"
(vezi infra pp. corespunzătoare).
59(50). Tătărăuca Veche - Tătărăuca Nouă V ("Piscul Gol '}: cetăţuie de pământ cu şanţ şi trei valuri,
pluristratigrafică; cultura Tripolie; faza finală YII-CII, tip Gordineşti-Horodiştea; Hallstattul tracic mijlociu
(HaB); cultura geto-dacică (sec. I î.e.n.(?) - III e.n.). Este situată la 1 ,7 km vest de Tătărăuca Nouă, pe platoul
înalt al terasei superioare a Nistmlui, l imitat la SV de râpă cu maluri stâncoase şi abrupte şi la NV de stâncile
defileului Tătărăuca Nouă (fig. 4). Înălţimea valurilor este de 0,4-0,5 m. Suprafaţa obiectivului este deteriorată
de lucrările agricole.
A fost descoperită de I. Manzura şi E.. Tcaciuc în 1 993 . Săpăturile arheologice au fost efectuate în
1 993 de Fundaţia "Rudi-Maetonitun". Materialele se păstrează în arhiva Muzeului de Arheologie al Academiei
de Ştiinţe a Republicii Moldova.
60(49). Tătărăuca Veche - Tătărăuca Nouă. V/: aşezare fortificată (?) cu un val (H- 1 ,0 m) şi şanţ de
apărare. Este situată la distanţa de 1 ,65 km vest de marginea dinspre NV a satului. Valul şi şanţul sunt
orientate în direcţia N-S. În partea de nord, valul coboară până la locul numit "Boarta Turcului'', iar la sud
ocupă panta abrnptă a defileului Tătărăuca Nouă, ieşind cu capătul său sudic pe platoul pe care este situat
obiectivul Tătărăuca Nouă V - "Piscul Gol" (fig. 4). Probabil, valul şi şanţul fac parte din complexul menţionat.
La vest de val, vizual, pot fi observate foarte bine adâncituri concentrice şi înălţimi (0,3-0,5 m) în fonna unor
twnuli mici, care reprezintă probabil vestigii de locuinţe. Obiectivul este acoperit în totalitate de pădure. A
fost descoperit de echipa Fundaţiei "Rudi-Maetonium" în 1 993 . Tot în 1 993 au fost efectuate săpături de
sondaj în urma cărora s-a depistat material arheologic (2 fragmente de ceramică) care poate să fie atribuit
preliminar evului mediu timpuriu (sec. VIII-IX). Materialele se păstrează în Muzeul de Arheologie al Academiei
de Ştiinţe a Republicii Moldova.
61(5 1 ). Tătărăuca Veche - Tătărăuca Nouă VII: aşezare fortificată (?) ; cultura Cucuteni-Tripolie (?).
Este situată la 1 ,2 km nord de satul Niorcani şi 2,8 km VSV de biserica satului Tătărăuca Nouă (fig. 4). Se
observă două valuri (0,5- 1 ,0 m) orientate N-S, plasate la 300-400 m unul de altul. Este arată anual. A fost
descoperită de echipa Fundaţiei "Rudi-Maetonium" în 1 993 .
62(66). Tătiirăuca Veche - Tătărăuca Nouă VIII: cetăţuie cu un val de pământ; cultura geto-dacică (?).
Este situată la distanţa de 1 ,8 km ENE de biserica satului Tătărăuca Nouă, pe platoul unui bot de deal, format
de terasa superioară a Nistmlui şi depresiunea cu maluri abrupte orientată NV-SE (fig. 4). Se deteriorează
prin lucrări agricole. A fost descoperită de echipa Fundaţiei "Rudi-Maetonium" în 1 993.
63(63 ). Tătărăuca Veche - Tătărăuca Nouă IX: aşezare; evul mediu (?). Este situată la distanţa de 1 ,5
km nord de satul Niorcani şi 2,5 km vest de Tătărăuca Nouă (fig. 4). Obiectivul ocupă o terasă mic 'i pe panta
de sud a defileului Tătărăuca Nouă. La est şi vest, terasa este înconjurată de râpe adânci şi stâncoase. Este
acoperită cu pădure. A fost descoperită de echipa Fundaţiei "Rudi-Maetonium" în 1 993. În acelaşi an, au fost
efectuate săpături de sondaj. Materialele se păstrează în Muzeul de Arheologie al Academiei de Ştiinţe a
Republicii Moldova.
64( 64). Tătiirăuca Veche - Tătărăuca Nouă X: aşezare; apartenenţă cultural-cronologică nedeterminată.
Este situată la nord de obiectivul Tătărăuca Nouă V - "Piscul Gol", pe terasa pantei de sud a defileului
Tătărăuca Nouă, la distanţa de 2,5 km vest de biserica satului Tătărăuca Nouă şi 1 ,9 km nord de satul Niorcani
(fig. 4). Vizual, se pot evidenţia adâncituri ovale în sol (0,20-0,30 m) şi movile cu înălţimea de :20-30 cm,
care reprezintă probabil vestigii de locuinţe. Este acoperită de pădure. A fost descoperită de echipa Fundaţiei
"Rudi-Maetonium" în 1 993 şi studiată prin săpături de sondaj. N-au fost depistate materiale arheologice.
65(65). Tătărăuca Veche - Tătărăuca Nouă XI: aşezare pluristratigrafică; cultura geto-dacică; evul
mediu târziu (sec. XVI-XVII). Este situată pe o terasă a pantei defileului Tătărăuca Nouă, la distanţa de 0, 1 5
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km NV de obiectivul Tătărăuca Nouă IV - "Germanaria" şi la 2,5 km VNV de biserica satului Tătărăuca Nouă
(fig. 4). Starea actuală - satisfăcătoare. A fost descoperită de echipa Fundaţiei "Rudi-Maetonium" în 1 993.
66(46). Tătiirăuca Veche - Tătărăuca Nouă XII: aşezare pluristratigrafică; cultura Cucuteni-Tripolie;
evul mediu (?). Este situată la distanţa de 1 km NE de satul Tătărăuca Nouă, în locul contopirii defileului
Tătărăuca Nouă cu terasa superioară a Nistrului (fig. 4). Starea actuală este satisfăcătoare. A fost descoperită
de echipa Fundaţiei "Rudi-Maetoniwn" în 1993.
67(67). Tătărăuca Veche - Tătărăuca Nouă XIII: staţiune; epoca paleolitică. Este situată la marginea
de NE a satului Tătărăuca Nouă, pe un mic platou, format de terasa Nistrului (fig. 4). Anual este arată. Starea
- satisfăcătoare. A fost descoperită de I. Mazura în 1993 .
68(60). Tătărăuca Veche - Slobozia Nouă !: staţiune; epoca paleolitică. Este situată la distanţa de 0,5
km est de satul Slobozia Nouă şi 2,8 km SE de intersecţia şoselei Soroca-Otaci cu drwnul spre Slob0zia Nouă.
În 1 993 n-a fost identificată pe teren. A fost descoperită în 1980 de I. Vlasenco.
Bibliografia: I. Vlasenco, No vie arheologhiccschie pami11tJJicl1i.„ , p.

204.

69(59). Tătărăuca Veche - Slobozia Nouă II: aşezare; cultura geto-dacică (?). Este situată pe un
promontoriu format de două depresiuni orientate N-S şi E-V, respectiv, la distanţa de 1 km est de satul
Slobozia Nouă şi 1 km SV de pădure. În 1993 n-a fost identificată pe teren. A fost descoperită în 1 980 de I.
Vlasenco.
Bibliografia: I. Vlasenco, op. cit„ p.

204.

70(58). Tătărăuca Veche - Slobozia Nouă III: aşezare; cultura Sântana de Mureş - Cerneahov. Este
situată la distanţa de 0,3 km NE de satul Slobozia Nouă şi 1 ,6 km SE de intersecţia dnunurilor Soroca-Otaci
Slobozia Nouă (fig. 4). Anual este arată. A fost descoperită de I. Vlasenco în 1980.
Bibliografia: I. Vlasenco, op.cit. , p. 204.

Lista monumentelor arheologice
care necesită intervenţii urgente de salvare

1. Rudi I ("La Şanţuri"): cetăţuie; 1-Iallstattul tracic mijlociu (HaB); epoca La Tene; cultura dacică
(sec. I-III e.n.). Deteriorat din cauza pădurii care acoperă toată suprafaţa obiectivului.
2. Rudi VII: sistem de fortificaţie. Apartenenla cultural-cronologică nu este stabil ită. Se deteriorează
prin lucrări agricole şi de carieră de extragere a pietrei.
3. RudiXI: cetăţuie; epoca eneolitică; cultura Cucuteni-Tripolie; cultura geto-dacică (?). Se deteriorează
prin lucrări agricole.
4. Rudi XXII ("La Trei Cruci"): cetăţuie; epoca eneolitică; cultura Cucuteni-Tripolie; cultura geto
dacică; evul mediu timpuriu (sec. VII-IX). Se deteriorează de lucrări agricole.
5. Tătărăuca Nouă V ("Piscul Gol"): cetăţuie; epoca cneol i tică, cultura Tripol ie, faza YII-CII, tip
Gordineşti-Horodişte; perioda Hallstattului tracic mijlociu (HaB); sec. I a.Chr. - III p.Chr. Se deteriorează
prin lucrări agricole.
6. TătiirăucaNouă VIII: cetăţuie; epoca eneol itică; epoca La Tene. Se deteriorează prin lucrări agricole.
7. Tătiirăuca Nouă II: aşezare; epoca paleolitică; perioada Hallstattului tracic timpuriu (HaA); cultura
geto-dacică; cultura Sântana de Mureş - Cerneahov. Se deteriorează prin alunecări de teren.
8. Arioneşti II: aşezare; epoca evului mediu, cultura Proto-Dridu. Se deteriorează.
9. Rudi XXIV: aşezare; epoca eneolitică; cultura Cucuteni-Tripolie. Deteriorată parţial de construcţii
rurale.
Lista monumentelor arheologice care necesită
instalarea zonelor de protecţie

I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Rudi /-"La Şanţuri", cetăţuie de pământ.
Rudi /V-"Farfuria Turcească", cetăţuie de pământ.
Rudi VII, sistem de fortificaţii.
Rudi VIII, sistem de fortificaţii.
Rudi X, aşezare fortificată (?).
Rudi XI, aşezare fortificată (?).
Rudi XII, aşezare fortificată (?).
Rudi XIJ- La Trei Cruci", cetăţuie de pământ.
Tăt.ărăuca Nouă III, aşezare.
"
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1 0. Tălărăuca Nouă /V-"Grmanaria", cetăţuie de pământ.
1 1 . Tătărăuca Nouă V-"Piscul Gol", cetăiuie de pământ.
12. Tătiirăuca Nouă VI, aşezare fortificată (?).
1 3 . Tătiirăuca Nouă VII, aşezare fortificată (?).
14. Tătărăuca Nouă VIII, cetăţuie de pământ.
1 5. Tătiirăuca Nouă X, aşezare.
Aşadar, rezultatele cercetărilor de suprafaţă în microzona Rudi-Tătărăuca Nouă-Arioneşti au întrecut
cele mai optimiste aşteptări. Faptul că pe o suprafaţă de aproximativ 85 kmp au fost cartate 70 de puncte cu
vestigii arheolgice din diverse epoci, esle o dovadă a necesităţii studierii aprofundate şi minuţioase a acestei
microzone istorico-naturale unicat.
Cele 70 de obiective din diferite epoci sunt răspândite pe toată suprafaţa terenului cuprins între Arioneşti
şi Slobozia Nouă pe partea dreaptă a Nistrului, având ca limită nord-estică terasele şi valea acestui râu. Cele
mai multe obiective ocupă poziţiile înalte de pe terasele Nistrului sau ale defileurilor Rudi, Tătărăuca Nouă,
Tătărăuca Veche (fig. 1-4).
Se constată o locuire intensă in epoca eneolitică, în perioada Hallstattului, în faza finală a epocii La
Tene şi epoca antică târzie (romană târzie).
Sunt evideniiate urmăloarele categorii de monumente: cetăţui de pământ - 6; aşezări fortificate (sisteme
de fortificaţii) - 4; aşezări - 53; staţiuni paleolitice - 2; tumuli - 5.
Din 53 de aşezări, un munăr de 20 conţin mai multe straturi culturale. După criteriul cultural-cronologic
aceste aşezări pot fi divizate preliminar pe următoarele perioade cronologice: epoca paleolitică - 4; epoca
eneol itică, cul tura Cucuteni-Tripolie - 1 2; epoca fierului şi faza finală a epocii La Tene - 7; epoca antică
târzie - 9; evul mediu - 3 .
SĂPĂTURI D E SONDAJ
În campania cercetărilor de teren au fost efecluate şi săpături de sondaj . S-au studiat 6 obiective. După
efectuarea lucrărilor de sondaj s-a stabilit că unul din ele nu este monument arheologic, deoarece în locul
supus sondajului s-au găsit vestigiile unei tranşee militare. Săpături de sondaj au fost efectuate pe monumentele
Rudi I-" La Şanţuri'' , Rudi XXII-" La Trei Crucl', Tătărăuca Nouă VI, Tătărăuca Nouă IX, Tătărăuca Nouă X.
Rudi I-" La Şanţurl' (cetăţuie)
În parlea de sud a primului val (zona "extramu:os"), pe o suprafaţă de aproximativ 10 ha, se observă o
concentrare neuniformă de piatră (calcar) şi un munăr redus de material arheologic (fragmente de ceramică,
oase de animale). Probabil că această zonă se integra în partea "extramuros" a cetăţuii "La Şanţuri". Pentru a
verifica această ipoteză, s-a decis efectuarea unor săpături de sondaj . Caseta de sondaj ( l x2 m), orientată
nord-sud, conţinea până la adâncimea de 45-50 cm un strat de sol humos (cernoziom), amestecat cu pietre
(calcar) mici şi mari. Mai jos de acest strat n-a fost găsit material arheologic. Solul steril reprezintă un strat de
argilă şi calcar. Au fost găsite 6 fragmente de amfore romane, alături de un alt fragment ceramic care poate fi
identificat probabil cu ceramica culturii Sântana de Mureş - Cemeahov. Ţinând cont de importanţa acestui
obiectiv, se impune efectuarea unor săpături sistematice de amploare.
Rudi XXII-" La Trei Crucl' (cetăţuie)
În partea de nord a cetăţuii, în zona intramurală, a fost plasată caseta de sondaj cu dimensiunea de 2x2
m. Stratul de cultură, cu o grosime de aproximativ 30 cm, a fost distrus prin cultivarea pădurii încă din anii
'60. Acest strat de cernoziom este amestecat cu pietre mici şi praf calcaros. Mai jos de 30 cm de la nivelul
actual al solului urmează un strat de sol brun humos şi abundent amestecat cu calcar. Materialul arheologic a
fost găsit şi în acest strat, însă nu mai adânc de 60 cm, de unde începe stratul de sol steril de calcar şi argilă.
În casetă au fost găsite mai multe fragmente de ceramică: cultura Cucuteni-Tripolie faza C-II - 3; epoca
romană târzie - 7; evul mediu timpuriu, cultura Proto-Dridu - 1 .
Ţinând cont de importanţa momunentului ş i necesitatea datării fortificaţiilor identificate, se impune
efectuarea unor săpături arheologice sistematice de amploare.
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Tătărăuca Nouă VI (aşezare fortificată-?)

Pe suprafaţa obiectivului, acoperit complet cu pădure, pot fi sesizate vizual adâncituri circulare
( l ,5x2,0 m), însoţite de movile de pământ uşor supraînălţate, dispuse în fonna tablei de şah. Pentru a verifica
semnificaţia acestor construcţii, în limitele unei astfel de adâncituri a fost efectuată o săpătură de sondaj.
Caseta de sondaj ( l x2 m), orientată NE-SV a demonstrat că, din punct de vedere stratigrafic, până la 0,65 m
de la nivelul actual al solului în stratul de cernoziom lipseşte materialul arheologic. Stratul de cernoziom
depus lent este unnat de un strat de sol brun amestecat cu cărbune de lemn. Tot în acest strat de săpătură a fost
găsit un fragment de ceramică de tip Proto-Dridu (?).
Tătărăuca Nouă IX (aşezare)
Pe suprafaţa obiectivului, care este acoperit de pădure, au fost observate 5-6 adâncituri circulare
(2x3 m), dispuse în fonna tablei de şah. Pentru a clarifica semnificaţia acestor construcţii, pe una din ele a fost
efectuată o săpătură de sondaj. Caseta de sondaj ( l x2 m) a fost orientată în direcţia est-vest. Stratul de
cernoziom, cu o grosime de 70-7 5 cm, nu conţinea material arheologic. Mai jos de el la 7 5- 1 1 5 cm; stratul de
sol brun era amestecat cu fragmente mici de cărbune, ceea ce indică - probabil - prezenţa unnelor de locuire.
Tătărăuca Nouă X (aşezare)
Pe suprafaţa obiectivului, acoperit cu pădure, se observă vizual adâncituri circulare şi rriovile uşor
supraînălţate lângă ele. Caseta de sondaj ( l x2 m), orientată nord-sud, a demonstrat că aceste adâncituri sunt
identice cu construcţiile (locuinţele-?) studiate prin sondaj pe obiectivele Tătărăuca Nouă VI şi IX.
II. ŞANTIERE ARHEOLOGICE
ŞANTIERUL: comuna Tătărăuca Veche, satul Tătărăuca Nouă.
Obiectivul: cetăţuia de pământ cu trei valuri Tătiirăuca Nouă V- "Piscul Gol ':
Deschiderea şantierului în cauză a fost posibilă datorită aportului financiar al Institutului Român de
Tracologie din Bucureşti şi cu participarea nemijlocită la săpăturile arheologice a co-responsabilului cercet.şt.pr. III Ruxandra Alaiba - de la Institutul Român de Tracologie. La lucrările de şantier a luat parte şi
Mihai Bădău-Wittenberg, arheolog-muzeograf de la Muzeul Naţional de Istorie al Transilvaniei.
Istoria monumentului
Obiectivul a fost descoperit în campania de periegheză în raionul Donduşeni (mai 1 993) de către
cercetătorul ştiinţific superior al Institutului de Arheologie şi Istorie Veche al Academiei de Ştiinţe a Republicii
Moldova. dr. Igor Manzura şi Eugeniu Tcaciuc. Pe suprafaţa monumentului au fost culese fragmente de
ceramică din etapa finală a culturii Tripolie (faza C-11 după periodizarea lui T. Passek). Obiectivul a fost
iniţial datat în epoca eneoliticului final. Însă, în campania cercetărilor de teren efectuate în vara anului 1 993
de echipa Fundaţiei "Rudi-Maetonium" (E. Sava, V. Bubulici, S. Kurciatov, E. Tcaciuc) s-a stabilit că obiectivul
conţine mai multe niveluri cultural-cronologice: epoca eneolitică, cultura Tripolie (faza târzie, tip Gordineşti
Horodişte ); Hallstattul tracic timpuriu (după efectuarea săpăturilor s-a constatat că materialul poate fi datat în
perioada Hallstattului tracic mijlociu HaB); perioada romană (sec. I a.Chr. - III p.Chr.). Pentru a confirma
aceste observaţii, s-a decis a se efectua iniţial o săpătură de sondaj (S-1). După finalizarea acestui sondaj, s-a
săpat o suprafaţă mai mare (S-II).
Suprafaţa obiectivului este supusă anual acţiunii distrngătoare a lucrărilor agricole şi astfel este iminentă
primejdia unei distntgcri complete a sistemului de fortificaţii, care şi în prezent este dificil de sesizat vizual.
Numai o ridicare topografică minuţioasă a reliefat sistemul de fortificaţii (fig. 7).
Localizarea monumentului
Obiectivul, cetăţuia de pământ Tătărăuca Nouă V- ''Piscul Gol ': se plasează la distanţa de 2 km vest de
Tătărăuca Nouă şi la 1 ,5 km nord de Niorcani, pe un platou uşor înclinat de la sud spre nord şi care este
înconjurat din trei părţi (sud, nord, vest) de râpi abrupte, terasate şi acoperite cu pădure de stejari, frasini şi
salcâmi.
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Descrierea vizuală a monumentului
Observaţiile vizuale efectuate înainte de începutul săpăturilor arheologice ne permit să încadrăm
obiectivul în categoria monumentelor de tipul cetăţuilor de pământ cu sistem de fortificaţie constituit din
valuri de pământ şi şanţuri. Pe obiectivul în cauză se observă vizual trei valuri de pământ. Cel mai bine
pronunţat este valul nr. I (numerotarea valurilor este efectuată de la est spre vest), care bloca în antichitate
accesul liber de la est (fig. 7). Acest val se evidenţiază în partea superioară, pe toată lungimea sa, printr-o
culoare galbenă. Capetele de nord şi de sud ale valului nr. I se unesc cu malurile abrupte ale râpelor. Valul
nr. 2 este paralel cu valul nr. I , însă capătul său de sud se uneşte cu capătul de sud al valului nr. I (fig. 7).
Valul nr. I are înălţimea de 1 ,5-2 m, iar valul nr. 2 de 0,6- 1 m. distanra maximă dintre valurile nr. I şi nr. 2
este de 95 m. Valul nr. 3 (H- 1 ,0 m) este situat la 1 00 m vest de valul nr. 2. Capetele de nord şi sud ale valului
nr. 3 se unesc cu malurile abrupte ale râpelor (fig. 7). Şanţul de apărare se observă foarte bine sub poala de est
a valului nr. I .
De pe toată suprafara momunentului (mai ales după ce terenul a fost arat) au fost culese fragmente
abundente de ceramică, oase de animale, pietre. în partea de vest şi nord a platoului, s-a observat o concentraţie
de pietre de dimensiuni mici în fonna unor cercuri neunifonne. Tot aici s-a surprins o aglomeraţie vizibilă de
fragmente de ceramică.
Descrierea săpăturilor şi a materialului descoperit
Suprafaţa I (S-1; fig. 8)
Suprafaţa I, în fonna unei casete dreptunghiulare cu dimensiunile de 2x20 m, orientată pe axa V-E
a fost plasată la vest de primul val (fig. 7). În acest loc terenul este în pantă lină, cu o coborâre uşoară
în direcţia NV-NE. Suprafaţa I a fost împărţită în carouri de 2x2 m, marcate de la est spre vest cu cifre de la
I la 1 0, iar capătul de est cu litera "A" (fig. 8).
Din cauză că stratul de cultură este practic distms de lucrări agricole, s-a decis a se utiliza metoda de
săpătură pe straturi cu grosime nu mai mare de 20-30 cm. Straturile de sol se scoteau succesiv în toate
carourile. După fiecare ridicare de strat se efectua răzuiala nivelului deschis. Ceramica se marca şi se împacheta
în carouri. Materialul special (unelte, podoabe, vase) a fost marcat şi fixat pe planul general al suprafeţei
săpate ( fig. 8). Metoda de mai sus a fost utilizată cu scopul de-a stabili în finalul săpăturilor stratigrafia
orizontală, având în vedere că stratigrafia verticală este imposibil de fixat cu certitudine.
În funcţie de cele sus menţionate, materialul arheologic se prezintă pe straturile de săpătură, după ctun
urmează:
(90°) ,

Stratul de săpătură

I

(0,00-0,30 cm)

Reprezintă un strat de cernoziom puternic deteriorat de lucrări agricole, amestecat cu pietre mic;i şi un
munăr redus de oase de animale, fragmente mici d·� lut ars şi fragmente de ceramică. În acest strat de săpătură
au fost găsite 1 67 fragmente de ceramică, care sunt divizate în trei perioade cultural-cronologice: epoca
eneolitică (cultura Tripolie, faza C II); 1-Iallstattul tracic mijlociu (HaB); epoca romană (sec. I-III e.n.).
Ceramica culturii Cucuteni- Tripolie (grupul Gordineşti-Horodişte) - 2 1 frgmente (buze - 6,
pereţi - 1 5). Toate fragmentele au o culoare cărămizie sau galbenă şi sunt uniform arse. Majoritatea fragmentelor
au fost găsite în caroul A-1.
Ceramica hallstattiană este reprezentată prin 1 28 fragmente (buze - 9, pereţi - 1 1 9, toartă cu buton - I).
Ceramica este lucrată cu mâna. Lutul conţine ca degresanţi ceramică pisată, calcar sau cuarţit pisat, nisip.
Unele fragmente sunt ornamentate cu brâu contmuu şi un rând orizontal de perforaţii sub el. Ceramica este
lustruită .pe partea exterioară. Concentrarea ceramicii hallstattiene s-a observat în carourile A-5, 7, 1 0.
Tehnologic, această ceramică se divizează în două grupe: ceramica produsă după tehnologia neoxidantă fragmente de culoare neagră-gri; ceramica realizată prin ardere oxidantă - fragmente de culoare brun-palid,
cărămizie sau gălbuie.
Ceramica din perioada romană - 18 fragmente (pereţi - 9, toartă - I, fragmente de amfore romane - 8) .
În afară de ceramica susmenţionată, în stratul de săpătură I, în caroul A-I, a fost găsită o fusaiolă (fig.
9/1 ) Fusa iola este confecţionată din lut ars oxidant. Culoarea - galbenă. Axe o formă tronconică, la bază uşor
.
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c il indrică. Diametrul max. - 2,2 cm; diametrul - 0,9 cm, diametrul orificiului - 0,7 cm, H - 2,9 cm.
Nr. inv. - I "' "' "' * . Tot în acest strat s-au găsit 1 3 fragmente de lut ars, 6 oase de animale, 1 1 aşchii de silex
neprelucrat.
Stratul de săpătură

2

(0,30-0,60 cm)

Reprezintă un strat subţire de cernoziom, care se schimbă lent într-un sol brun, puţin humos. Acest
strat de săpătură conţinea un nwnăr redus de pietre mici, aşchii şi nuclee de silex neprelucrate ( 1 4), oase de
animale (6),fragmenle de lut ars ( 1 3), 27 1 fragmente de ceramică şi 9 obiecte din categoria materialului
special.
Cultura Tripolie (C II) - 1 09 fragmente (oxidant - 1 0 1 , reductibil - 8). Predomină fragmente de la
pereţii vaselor (99), mai puţine buze (6) şi funduri (4). Ceramica cneolitică din stratul 2 a fost concentrată în
caroul A-7 .
Hallstattul tracic mijlociu (HaB) - 133 fragmente ( 1 1 9 - oxidant, 1 4 - reductibil). Din 1 33 fragmente 1 23 sunt de la vase (pereţi) fără ornament, 6 buze, 2 torţi cu buton, I fund. Ornamentul preponder mt constă
din brâie şi un rând de orificii sub buză. Un fragment de vas (buză) este ornamentat cu caneluri orizontale.
Majoritatea fragmentelor hal lstattiene au fost găsite în caroul A-9 şi A- 10.
Ceramica din perioada romană - 28 fragmente (10 de la pereţi şi o toartă de amforă, alte 1 5 de I� pereţi
şi tm flllld provenind de la vase-borcan din categoria ceramicii grosiere).
Materialu/ spcc1�1/ din stratul de săpătură 2

1 . Lamă de silex alb (fig. 9/2). Caroul A-3, la adâncimea 0,45 m. Ltmgimea lamei - 3, 1 cm ; lăţimea 1 ,5-2,0 cm; grosimea - 0,4-0,7 cm. Nr.inv. 2.
2. Lamă(?) de silex bnm-cenuşiu (fig. 9/3). Caroul A-3, la adâncimea de 0,47 m. Lungimea - 7,5 cm;
grosimea - 1 , 1 - 1 ,4 cm. Nr.inv. 3 .
3. Lamă de silex brllll-gri (fig. 9/4). Caroul A-6, adâncimea - 0,35 m . Lungimea - 5,2 cm; lăţimea - 1 ,21,8 cm; grosimea - 0,2-0,6 cm. Nr.inv. 4.
4. Silex alb cenuşiu, pătat (fig. 9/5). Caroul A-8, la adâncimea de 0,45 m. Unifacial, cu puţine retuşe.
Lungimea - 8 cm. Nr.inv. 5.
5. Silex negm, uşor pigmentat. Bifacial, cu mai multe retuşc spre vârf(fig. 9/6). Caroul A-5, la adâncimea
0,45 m. Lungimea - 5,0 cm. Nr.inv. 6.
6. Lamă (?) de silex. Prelucrat pe toată supra faţa, bifacial (fig. 9/1 2). Caroul A-2, la adâncimea de 0,40
m. Ltmgimea - 3,0 cm, lăţimea - 1 ,5-2,0 cm, grosimea max. - 0,5 cm. Nr.inv. 1 2.
7. Cute (?) de lut ars reductibil. Caroul A-2, la adâncimea de 0,45 m. Lungimea - 6,5 cm, lăţimea - 4,2
cm, grosimea - 1 ,5 cm (fig. 9/1 3). Nr.inv. 1 3 .
8. Percutor de silex negru, prelucrat pe toate părţii·� (fig. 9/14). Caroul A-2, adâncimea 0,40 m. Lungimea
- 5,5 cm; lăţimea max. - 4,2 cm. Nr.inv. 14.
9. Fusaiolă de lut ars (fig. 9/1 6). Caroul - 5, adâncimea 0,35 m. D. orificiului - 0,4 cm. D. - 3 ,4 cm.
Nr.inv. 1 6. Cultura Cucuteni-Tripolie (C I I).
1 0. Tot în acest nivel, în caroul A-4, la adâncinea de 0,45-0,50 m s-au găsit câteva fragmente mari de
oase de animal (fig. 8).
Stratul de săpătură 3 (0,50/0,60 - 1 00)
Reprezintă tm strat de sol bnm şi galben, ameste ;at în cantităţi mari cu pietre mici, aşchii şi nuclee de
silex neprelucrate (54), oase de animale (6), şi 105 fragmente de ceramică.
Ceramica culturii Cucuteni-Tripolie - 7 1 fragmente (buzc-6, pereţi-6 1 , funduri-4). Este identică cu
ceramica din straturile de săpătură precedente. A fost concentrată în carourile A-4, 5, 7, unde a fost descoperită
o groapă menajeră (fig. 1 0), datată în epoca cncolitică.
Ceramica hallstattiană - 26 fragmente (buze- I , pereţi-25).
Ceramica din perioada romană - 8 fragmente lbuze- 1 , pereţi-6, fragment de amforă- I ).
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Materialul special din stratul de săpătură 3
1 . S ilex alb. Unifacial (fig. 9/7). A fost găsit la adâncimea de 0,70 m, în caroul A-4. Nr.inv. 7.
2. Fragment de lamă de silex (fig. 9/ 1 5) . A fost găsit la adâncimea de 0,70 m, în caroul A- 1 0.
Nr.inv. 1 5 .
Î n S-1, l a nivelul 3 a u fost descoperite două gropi menajere şi llll mormânt.

Groapa

nr.

l

A fost descoperită la adâncimea de 0,66 m, în caroul A-5 (fig. 8 ) . Iniţial a fost conturată partea superioară
(gura gropii), în forma tmui cerc cu D. - 60 cm. Pe parcursul săpării s-a stabilit că pereţii gropii se lărgesc spre
flmd şi astfel groapa are în secţiune fonna lmui clopot (fonnă tronconică). Din cauza ploilor de ltmgă durată
(fiind aproape finisată săpătura) groapa a fost puternic deteriorată. Forma gropii a fost ulterior reconstituită în
mod grafic (fig. 1 0) .
Groapa nr. I , cu diametrul gurii de 60 cm şi diametrul pe flmd de l 60x l 90 cm, avea adâncirr ea de 1 ,68
m de la nivelul actual al solului (fig. 8; l O). Groapa avea llll strat de sol bnm, puternic presat la toate nivelurile
de săpătură . În complex au fost găsite peste 1 5� de fragmente de nuclee neprelucrate, fragmente de scoici
reofile de râu ("Unio-ttunidus" şi "Unio-pictonun"). Scoicile aparţin lmor fonne reofile de râu, care preferau
substraturi relativ dure şi ape limpezi, bogate în oxigen*****. Se adaugă fragmente mici şi mari (cu grosime
până la 3-4 cm) de lut ars, cărblme de lemn, pietre (calcar) mici, fragmente de ceramică şi obiecte din
categoria materialului special .
Fundul gropii era acoperit cu un strat ( 2-3 cm) de argilă verde, amestecată cu pietre (calea ·) mici.
În groapa nr. l au fost găsite 296 fragmente de ceramică. Unul este hallstattian şi altul provine de la o
amforă romană. Ceramica culturii Cucuteni-Tripolie (faza C II) este reprezentată prin 294 fragmente, care
provin probabil de la mai multe vase de tip Gordineşti (fig. l l ; 1 2) .
Majoritatea fragmentelor ( 253 ) conţin în pastă degresanţ i de scoică pisată. Unele sunt ornamentate cu
şnur (fig. 1 1 / 1 ).
Ceramica din groapa nr. I se împarte în două categorii de bază, numite convenţional fină şi de uz
comun (grosieră). La rândul său ceramica fină constă din două grupe, distribuită neproporţional din punct de
vedere statistic.
Ceramica fină din prima grupă este modelată din pastă fină, fără impurităţi vizibile. Arderea este de
înaltă calitate, ca rezultat pasta fiind densă şi dură. Culoarea suprafaţei exterioare variază de la galbenă până
la roşietică. Este bine netezită, uneori cu urme de lustruire. De regulă, suprafaţa interioară este de asemenea
îngrijit netezită.
Din punct de vedere morfologic, ceramica este reprezentată prin amfore sferice (fig. 1 2/l ) , vase cu
corpul rotunjit, cu umărul slab eviden!iat (fig. 1 2/2 ) şi străchini emisferice (fig. 1 2/3 ) . Materialul foarte
fragmentat nu ne permite însă determinarea exactă a formelor şi dimensiunilor vaselor.
Decorul, care acoperă de obicei partea superioară a vaselor, este executat cu vopsea cafenie închisă.
Din plmct de vedere stilistic, decorul constă din compoziţii geometrice de câte palm-şase dungi (fig. 1 2/ 1 , 2 ) .
Vasele din grupa a doua a primei categorii sunt modelate, de asemenea, din pastă fină şi foarte bine
arse. Pasta este densă şi omogenă, de culoare cenuşie şi cenuşie-bnmă. Ambele suprafeţe sunt bin..; netezite,
uneori cu urme de lustruire pe cea exterioară. Din ptmct de vedere morfologic, vasele au rămas nedeterminate,
ca rezultat al stării fragmentare a acestora. Particularităţile stilistice dovedesc prezenţa probabilă a decorului
geometric, foarte greu de observat însă. Ornamentul constă din l inii subţiri incizate (fig. l l /2, 3 ) .
Ceramica din cea de-a doua categoric (grosieră) este modelată din pastă cu degresanţi din scoici pisate
şi se evidenţiază printr-o ardere de înaltă cal itate. Ambele suprafaţe sunt netezite ncunifonn. Gama de culori
le include pe cele cafenie şi cenuşie, cu diferite nuanţe. Particularităţile morfologice nu au fost stabilite. Se
evidenţiază fundurile plate de vase cu marginei: proeminentă (fig. l l /4-6). Decorul este efectuat cu şnurul
răsucit şi, după câte se pare, reprezintă compoziţii geometrice (fig. l l/l ) .

M1teri<1/ul special din groapa nr. 1

1 . Percutor de silex şlefuit. Prelucrat pe toată su prafaţa (fig. 9/9) . Diametrul
adâncimea de 0,3 5 m de la nivelul de descoperire a gropii (fig. 8 ) . Nr.inv. 9.

-

5,5 cm. A fost găsit la
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2. Străpungător de os. Şlefuit. Lungimea - 5,6 cm. Are vărful rupt (fig. 9/10). A fost găsit la adâncimea
de 0,45 m de la nivelul de descoperire a gropii (fig. 8; 1 0). Nr.inv. 10.
3. Lamă de silex albăstriu, fragmentat. Unifacial (fig. 9/1 1 ). Lungimea - 6,0 cm. A fost găsită la
adâncimea de 0,30 m de la nivelul descoperirii gropii (fig. 8; 10). Nr.inv. 1 1 .
4. Percutor de piatră. Dimensiunile: 6,0x8,3x4 cm (fig. 9/17). A fost găsit la adâncimea de 0,45 m de
la nivelul de descoperire a gropii (fig. 8; 1 0). Nr.inv. 17.
5. Fusaiolă de lut ars, de formă tronconică, uşor cilindrică la buză (fig. 9/1 8). A fost găsită la adâncimea
de 0,30 m de la nivelul de descoperire a gropii (fig. 8; 1 0). Nr.inv. 1 8.
6. Percutor de silex. Dimensiunile: 3,8x4,3 cm (fig. 9/1 9). A fost găsit la adâncimea de 0,80 m de la
nivelul de descoperire a gropii (fig. 8; 1 0). Nr.inv. 1 9.
7. Percutor de silex. Dimesiunile: 4,2-7,8x l l,�' cm (fig. 9/20). A fost găsit la adâncimea de 0,80 m de
la nivelul de descoperire a gropii. Nr.inv. 20.
8. După deteriorarea parţială (din cauza torentului de apă) a gropii, în peretele de sud s-a dezvelit o
parte a unui craniu wnan. Pentru a clarifica situaţia creată s-a deschis încă o casetă mică, fiind marcată 8-5
(fig. 8).
Mormântul

nr.

1

A fost descoperit la adâncimea de 0,94 m de la nivelul actual al solului, în caroul B-5 (fig. 8). Fonna
gropii n-a fost stabilită. Scheletul, în poziţie întinsă pe spate, cu un grad moderat de chircire, era orientat cu
craniul spre nord-est (fig. 8). În mormânt au fost descoperite 5 mărgele şi o oglindă de bronz (fig. 1 3).
l . Oglindă de bronz cu un mâner perforat (fig. 9/2 1 ), a fost găsită pe oasele antebraţului drept (fig. 13).
Diametrul oglinzii - 7,0 cm. Ltmgimea mânerului 2, 1 cm. Diametrul orificiului de pe mâner - 0,5 cm.
Nr.inv. 2 1 .
2. Trei mărgele integre sunt confecţionate din pastă de sticlă albastră şi două mărgele fragmentare din
pastă de sticlă albă (fig. 9/22-25). Diametrul mărgelelor: 0,5x0,7 cm (nr.inv. 22); 0,3x0,5 cm (nr.inv. 23); 0,5
cm (nr.inv. 24).
-

Groapa

nr.

2

A fost descoperită la adâncimea de 0,70 m, în caroul A 6-7 (fig. 8). Complexul în cauză a fost surprins
doar în partea de jos (fundul gropii). În interiorul său a fost găsit tm fragment de lamă (?) de silex alb.
Prelucrarea tmilaterală cu putine retuşe (fig. 9/8). Lăţimea - 5,8 cm. Nr.inv. 8.
TĂTĂRĂUCA NOUĂ V-"PISCUL GOL"
SUPRAFAŢA II (S-11)
Materialele descoperite în S-1 au demonstrat că monwnentul în cauză conţine trei orizonturi cultural
cronologice: epoca eneolitică - cultura Cucuteni-Tripolie (etapa finală, tip Gordineşti-Horodişte); Hallstattul
tracic mijlociu (HaB) şi perioada romană. Având în vedere importanţa monwnentului şi ţinând cont că rezultatele
săpăturilor din S-1 nu sunt suficiente pentru concluzii certe, s-a decis a se efectua săpături pe o suprafaţă mai
mare.
Suprafaţa II a fost plasată în zona intramurală a cetăţuii, în locul unde la suprafaţa solului se observă o
concentraţie evidentă a materialului arheologic (fragmente de ceramică, fragmente mici de lut ars şi pietre),
în partea de sud-vest a platoului, la distanţa de 30 m de la valul nr. 3 (fig. 7).
S-11 a fost săpată pe carouri, cu păstrarea în centru a martorilor perpendiculari (fig. 14). Martorii aveau
o grosime de 40-50 cm. Astfel, au fost obţinute patru sectoare mari (5x5 m). Caroiajul S-11 s-a realizat prin
pătrate de 2x2 m, cu jalonarea pe axa nord-sud cu literele A, 8, C, D, E, iar axa est-vest cu cifrele l , 2, 3, 4,
5. Astfel s-au fonnat 25 carouri de 2x2 m, cu o suprafaţă totală de 1 00 mp. Pe parcursul săpăturilor suprafaţa
a fost mărită, prin săparea a încă patru carouri, până la 1 1 6 mp (fig. 14). Aceste carouri au fost marcate A l O,
AO, BO, Al (fig. 14). Ca tehnică de săpătură s-a stabilit că un strat de săpătură să nu depăşească grosimea de
25-30 cm. Materialul descoperit a fost fixat pe adâncimea unui strat de săpătură, cu excepţia materialului
special, care s-a fixat separat pe carouri, cu indicaţia nwnămlui de inventar şi a adâncimii absc,lute de la
nivelul suprafeţei actuale a solului (fig. 14).
Complexele depistate în S-11 au fost indicate pe planul general al săpăturii şi desenate l iniar în planuri
individuale la scara 1 :20 cm.
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Descrierea săpăturilor
Prin săpăturile întreprinse în campania din 1 993 au fost cercetaţi 1 1 6 mp în suprafaţa II. Din punct de
vedere stratigrafic, în S-II s-a constatat că succesiunea straturilor de sol este, practic, identică cu S-1. Grosimea
lor şi repartizarea materialului arheologic pe straturile de săpătură sunt însă deosebite. Dacă în S-I materialul
arheologic s-a găsit până la adâncimea de O, 70 m de la nivelul stratului actual, în S-II - la adâncimea de 0,450,50 m - după un strat de cernoziom urma tm strat de sol bnm argilo-nisipos, cu grosimea de O, l 0-0,20 m,
steril arheologic. Acest strat argilo-nisipos nu acoperea uniform toată suprafaţa S-II, deoarece în unele carouri,
şi mai ales în A4, 5-84, 5-C4, 5-D4, 5-E4, 5 s-a constatat că, între stratul de cernoziom şi stratul de sol brun,
se găsea un strat subţire de pietre (calcar). De fapt, şi stratul de sol bnm este amestecat abtmdent cu pietre
calcaroase (pietriş; fig. 1 5). Sub stratul de pietre şi sol argilo-nisipos unnează tm strat stâncos, absolut steril
arheologic (fig. 1 5). În procesul de dezvelire a stratului de pietre, în carourile C4, 5-D4, 5-E4, 5, s-a conturat
o "platformă" de pietre "aranjate" relativ tmi form. Iniţial, se părea că este o construcţie artificială. Însă, după
finisarea procesului de cercetare şi răzuirea stratului dezvelit, urmate de trasarea unui profil prin locul de
concentraţie al pietrelor, s-a constatat că ele au o provenienţă naturală şi nu sunt altceva decât partea superioară
a stratului natural de calcar amestecat cu sol argilo-nisipos. Întrucât - aşa cwn am menţionat - stratigrafia
arheologică este distrusă, vom încerca să prezentăm rezultatele săpăturii din S-II în mod deosebit, ceea ce după părerea noastră - va facil ita expunerea şi, totodată, va contura mai clar contextul arheologic.
Stratul cultural din l imita suprafaţei II a fost aproa� complet distms de arătură. Ca atare a fost imposibil
de stabilit arheologic stratigrafia orizonturilor culturale, irnptmându-ne să ne l imităm nwnai la anali za
contextului arheologic, care - în cazul dat - este sprijinit de metoda d e săpătură p e carouri şi fixarea poziţiei
materialului pe straturile de săpătură. Aceste dificultăţi au înregistrat evident şi analiza materialului ceramic.
Este clar că stratul cultural al obiectivului conţine trei orizonturi cultural-cronologice: epoca eneolitică cultura Cucuteni-Tripolie (tip Gordineşti-Iforod işte); Hallstattul tracic mijlociu (HaB) şi sec. I-III e.n.
Ceramica culturii Cucuteni-Tripolie din stratul de săpătură I (0,0-0,30 m) este reprezentată prin 49
fragmente de ceramică confecţionată din pastă având ca degresant scoică pisată (fig. 1 8).
În stratul de săpătură 2 (0,30-0,60 m) au fost găsite 141 fragmente de ceramică identice cu ceramica
din primul strat (fig. 1 6- 1 8).
După particularităţile tehnologice, ceramica encolitică descoperită în stratul cultural al cetăţuii este
similară cu cea din groapa nr. l . Constă tot din două categorii: fină şi de uz comun, cu divizarea primei în
două grupe. Procedeele de modelare sunt identice cu cele menţionate mai sus. În acelaşi timp, varietatea
particularităţilor morfologice se lărgeşte, ca rezultat al prezenţei vaselor cu gâtul cilindric sau îngustat, având
buza răsfrântă sau rotunjită (fig. 1 6/1 2, 4), a capacelor emisferice cu toartă în fonnă de ciupercă şi perforaţii
orizontale (fig. 1 6/ 1 ), a fundurilor plate cu marginea proeminentă sau rottmj ită (fig. 1 711 -5). Decorul este
pictat şi reprezintă compoziţii geometrice (fig. 1 6/3-5). Ca şi în primul caz, ceramica din cea de-a doua grupă
a primei categori i nu permite determinarea formei vaselor. Decorul incizat de pe wnăml vaselor reprezintă
scheme geometrice (fig. 1 8/8, 9).
Din cea de-a doua categorie de vase fac parte fragmente de gâturi cilindrice de la vase mari, având
uneori buza decorată cu împtmsături ovale sau cu .decor arcuit executat cu şnurul în jurul bazei (fig. 1 8/ 1-5).
Deasemenea şi pereţii vaselor sunt decoraţi cu şnur şi ovaluri incizate (fig. 1 8/6, 7).
Conform multitudinii de particularităţi, ceramica din cetăţuia "Piscul Gol" are analogii exacte în
materialele grupului Gordineşti-Horodişte, care în::heie evoluţia culturii Cucuteni-Tripolie.
Este mai dificil de evidenţiat cu certitudine ceramica orizontului hallstattian şi a celui din perioada
romană. Prezenţa materialului care poate fi datat cu sec. I-III e.n. este certă, deoarece cercetările de teren, iar
mai apoi şi săpăturile din S-1 şi S-11 au evidenţiat amfore romane (fig. 6/9, 1 0, 1 3). În straturile de săpătură din
S-11 au fost găsite 1 57 fragmente de amfore (stratul I - 67; stratul 2 - 90). Prezenţa acestui orizont a fost
confinnată şi prin materialul ceramic din groapu nr. 1 . În această groapă, împreună cu câteva fragmente de
amfore romane au fost găsite un văscior (fig. 1 9/2) şi fragmente de vase în formă de pâlnie (fig. 1 9/3), care
sunt identice cu ceramica grosieră din săpăturile efectuate de M. Romanovskaia la Rudi I-"La Şanţuri" (vezi
rapoartele lui M. Romanovskaia din anii 1 970-76). Tot în groapa nr. 1 a fost găsit un ulcior fragmentar (fig.
1 9/ 1 ), care este confecţionat la roată şi are o culoare cenuşie.
Evidenţierea ceramicii din perioada romană a fost efectuată îndeosebi pe baza datelor stratigrafiei
orizontale. în acest caz, fragmentele de ceramică au fost divizate în 5 tipuri, care se deosebesc prin prelucrarea

298

E. SAVA ŞI COLABORATORII

suprafeţei (lustruit exterior, interior sau pe ambele părţi etc.), care nu prezintă însă diferenţieri din punct de
vedere morfologic, alături de alte 5 tipuri care prezintă diferenţieri morfologice (buze cu brâu, buze cu
orificiu, torţi cu buton, etc).
După o clasificare preliminară, aceste tipuri au fost divizate convenţional pe carouri, conform poziţiei
lor în straturile de săpătură ( l şi 2). Astfel, s-a constatat că ceramica hallstattiană se concentrează în carourile
C, D, E-3, 4, 5 şi cu precădere în E-5. O altă grupă de ceramică era concentrată în jurul gropii nr. 1 , în
carourile A l , A, B, C-0, 1, 2, 3. În zona acestor carouri au fost descoperite şi fragmente de castroane din
perioada romană (fig. 20). Perioadei romane îi sunt atribuite şi fragmente de vase cu buza puternic răsfrântă
(fig. 1 9/3 ; fig. 2 1 ).
Descrierea tipologică a ceramicii din S-II poate fi efectuată numai sumar. O mare parte din fragmente
nu sunt ilustrative pe plan morfologic. Este foarte dificil de reconstituit profilul şi dimensiunile vaselor,
tipologia lor morfologică şi funcţională. Drept urmare, în raportul de faţă nu se propune o clasificare detailiată.
Informaţia preliminară a fost ordonată în tabele statistice şi a fost desenată numai ceramica reprezentativă
morfologic (fig. 22-37). Majoritatea fragmentelor de ceramică sunt caracteristice culturii Ciornolesie (Ciornâi
Les) - II. Ceramica acestui orizont este reprezentată prin fragmente de culoare neagră lustruite interior şi
exterior, fragmente de culoare brun-deschisă lustruite interior şi exterior, fragmente de culoare gri, cărămizie
şi brun, cu suprafeţe netezite. Fragmentele conţin degresanţi de natură organică şi ceramică pisată. Grosimea
pereţilor variază, însă componenţa pastei este aproximativ identică. Aceste detalii tehnologice ne permit, în
unele cazuri, să divizăm ceramica în două gnpe: ceramica grosieră şi ceramica fină.
În categoria ceramicii grosiere intră, cu certitudine, fragmentele de ceramică de la vasele tronconice
cu suprafaţa exterioară netezită şi uşor zgnmţuroasă, sub buza cărora se plasează un rând de perforaţii. Ceramica
fină este reprezentată de un munăr considerabil de fragmente de castroane şi fragmente de vase de tipul
ceştilor sau cupelor. Ornamentarea vaselor constă, cu precădere, din brâie (cu amprente digitale :.;au incizii
oblice), mai rar mameloane, caneluri, incizii (compoziiii geometrice) şi ornamente ştampilate sau în combinaţie
(ştampilate-incizate).
Materialul ceramic din acest orizont are cele mai evidente analogii în acela care provine din cetăţuile
plasate în zona cursului mijlociu al Nistrului (G. Smirnova, 1 983).
Lipsesc analogii directe pentru ceramica orizontului roman târziu. Unele fragmente de castroane (fig.
20) au analogii în ceramica de tip Postzarubineik din Ucraina de Vest şi Bielorusia (Oblomskii, 1 9J3). Tipul
de vase cu gura în formă de guler (fig. 2 1 ) are analogii perfecte cu ceramica de la Rudi !"'*"'*"'"' şi cu ceramica
de tip Etulia-Alcedar, care se datează cu sec. I-III p.Chr.
Cele sus menţionate impun ipoteza că avem la dispoziţie un material arheologic care, preliminar,
poate fi încadrat în perioada romană târzie (sec. I-III p.Chr.), apartenenţa sa culturală rămânând încă nesigură.
Dacă este vorba de o cultură arheologică necunc sculă până acum sau este cazul să interpretăm materialul ca
o variantă a culturilor deja cunoscute, aceasta se poale constata munai prin alte săpături de amploare pe
obiectivele Tătărăuca Nouă V-"Piscul Gol " şi Rudi I-"La Şanţuri" .
Este regretabil că nici analiza materialului special n-a facilitat rezolvarea problemei. Cu rare excepţii
(acul de bronz - fig. 38/20), inventarul depistat în S-II este nereprezentativ şi nu permite avansarea unor
concluzii cultural-cronologice.
În continuare, materialul special se prezintă pe straturile de săpătură în ordinea descoperirii şi nwnerotării
(marcării) în catalogul de inventariere:
1 . Fragment de fusaiolă (fig. 3 8/1). Cercetare de sup_·afaţă (C.S.) în limitele S-II. Nr.inv. 1 .
2 . Fusaiolă (fig. 2). C.S. - S-11. D . max. - 4,0 cm; D . orificiului - 0,7 cm; H 2,7 cm. Nr.inv. 2.
3. Fragment de râşniţă (?) (fig. 39/2). Marnă gri, silicioasă de origine Devoniană (?). C.S . S-II.
Nr.inv. 3 .
4 . Percutor (?) de piatră (calcar) arsă. C.S. - S-11. Nr.inv. 4 . Fig. 39/7.
5. Fragment de râşniţă (?) (fig. 39/4). Calcar. Caroul A-1, stratul I. Nr.inv. 5.
6. Fragment de topor de granit (fig. 39/10). Caroul B-1, stratul 1. Nr.inv. 6.
7. Fragment de greutate (?). Lut ars (fig. 38/3). Caroul C-3, stratul 1 . Nr.inv. 7.
8. Lamă de silex gri pigmentat. Bicefială, cu retur.e mici pe o muchie (fig. 3 8/4). Caroul C-3, stratul 1 .
Nr.inv. 8.
9. Lamă de silex (?) gri-negru, fragmentat (fig. 38/5). Caroul C-3, stratul I . Nr.inv. 9.
-
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1 0. Fusaiolă, lut ars. Fonna tronconică (fig. 38/6). Caroul A-1, stratul 1 . Nr.inv. 10.
1 1 . Lamă de fier. Fragment (fig. 38/10). Caroul A-3, stratul 2. Nr.inv. 1 1 .
1 2. Lamă de silex. Unicefal (fig. 3 8/ 1 1 ). Caroul A-3, stratul 2. Nr.inv. 1 2.
1 3 . Fragment de râşniţă. Granit (fig. 39/1). Caroul E-2, stratul 1 . Nr.inv. 1 3 .
1 4 . Fragment de cute (?). Granit ( fig. 39/8). Caroul E-2, stratul 1 . Nr.inv. 1 4 .
1 5 . Fragment de sceptru (?). Granit (fig. 3 8/9). Caroul D-4, stratul 2. Nr.inv. 1 5.
1 6. Lamă de silex gri pigmentat. Unicefală, cu retuşe pe o muchie (fig. 3 81 1 2). Caroul D-4, stratul 2.
Nr.inv. 1 6.
1 7. Fusaiolă. Lut ars. Formă conică (fig. 38/�). Caroul D-5, stratul 1 . Nr. inv. 1 7 .
1 8. Pandantiv-colţ c u un orificiu mic ( fig. 38/7). Caroul D-5, stratul 2 . Nr.inv. 1 8.
1 9. Fragment de cute (?). Granit (fig. 39/1 2). Caroul B-4, stratul 2. Nr.inv. 1 9.
20. Fragment de râşniţă (fig. 39/3). Granit. Caroul E-2, stratul 1 . Nr.inv. 20.
2 1 . Fragment de râşni�ă (fig. 39/6). Granit. Caroul E-2, stratul 1 . Nr.inv. 2 1 .
22. Fragment de percutor (?) (fig. 39/5). Granit(?). Caroul E-2, stratul 1 . Nr.inv. 22.
23 . Fragment de fusaiolă (fig. 38/ 1 6). Lut ars. Caroul D-5, stratul 2. Nr.inv. 23.
24. Fusaiolă. Lut ars. Forma tronconică. C.S. - S-11. Nr.inv. 24 (fig. 39/1 3).
25. Fusaiolă. Lut ars. Forma tronconică (fig. 38/1 5). Caroul B-2, stratul 1 . Nr.inv. 25.
26. Rondelă (?) din perete de vas (fig. 38/1 3). C.S. S-11. Nr.inv. 26.
27. Fragment de săgeată (?) de silex alb. Bi facial, prelucrat pe toată suprafaţa (fig. 3 8/9). Caroul B-2,
stratul 2. Nr.inv. 27.
28 . Ac de bronz cu o perforaţie mică. Partea superioară este ornamentată cu linii incizate (fig. 3 8/20).
Lungimea acului - 1 7 cm. Caroul B-2, stratul 2. Nr.inv. 28.
29. Fragment de fusaiolă ( fig. 38/17). Lut ars. Caroul E-3, stratul 1 . Nr.inv. 29.
30. Fragment de lamă de silex gri-brun. Unifacial, cu uşoare retuşe pe muchii (fig. 3 8/ 1 8). Caroul
E-3, stratul 2. Nr.inv. 30.
3 1 . Fragment de lamă de silex gri-negru. Bifacial, prelucrat pe toată suprafaţa (fig. 3 8/14). Caroul
D-3, stralul 2. Nr.inv. 3 1 .
32. Fragment de topor-ciocan (?) (fig. 3911 1 ). C.S. - S-11. Nr.inv. 32.
33. Fragment de fusaiolă. Lut ars (fig. 38/22). C.S. - S-11 . Nr.inv. 33.
34. Fragment de lamă de silex gri-negru. Unicefal, cu uşoare retuşe pe o muchie (fig. 3 8/23). C.S. S-11. Nr.inv. 34.
3 5 . Frag1: •ent de lamă (?) de silex. Unicefal (fig. 38/1 9). C.S. - S-11. Nr.inv. 3 5 .
3 6. Fragment de lamă (?) de silex. Unicefal (fig. 38/2 1 ) . C.S. - S-11. Nr.inv. 3 6 .
37. în suprafaţa II (fig. 1 4) a u fost descoperite trei gropi menajere ş i o vatră (?).
Groapa nr. 1
A fost descoperită în caroul A, B- 1 , la adâncimea de 0,45 m de la nivelul actual al solului (fig. 14).
Diametrul gropii era de 70x80 cm. Groapa avea adâncimea de 0, 1 5 m de la nivelul de descoperire. Umplutura
sa era constituită din sol argilo-nisipos, amestecat cu calcar. În groapă s-au găsit fragmente de Ia 3 tipuri de
vase din perioada romană (fig. 1 9/ 1 -3).
Groapa nr. 2
A fost descoperită în caroul A-2, la adâncimea de 0,48 m (fig. 14). Diametrul gropii - 40 cm, adâncimea
40 cm de la nivelul de descoperire. În groapă s-au găsit 8 fragmente (pereţi-7, fund- I ) de ceramică hallstattiană
fără ornamente.
Groapa nr. 3
A fost descoperită în caroul A-1, la adâncimea de 0,42 m (fig. 1 4). Diametrul gropii era de40x47 cm
şi adâncimea de 10 cm de la nivelul de descoperire. În groapa nr. 3 nu s-a găsit material arheologic.
Vatra (?) nr. 1
A fost descoperită în carourile A, B-0, l (fig. 14) la adâncimea de 0,45 m. Vatra (?) reprezintă un strat
de lut ars, puternic deteriorat, cu grosimea de 4-5 cm. Lângă porţiunile mici de lut ars au fost găsite câteva
fragmente de ceramică hallstattiană şi din perioada romană.
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TĂTĂRĂUCA NOUĂ IV-"GERMANARIA"
Istoria monumentului şi poziiia geografică

Cetăţuia de pământ cu zonă extramurală este situată la distantă de aproximativ 1 ,0 km NV de satul
Tătărăuca Nouă (comuna Tătărăuca Veche), pe o pantă a defileului Tătărăuca Nouă, la ieşirea lui în valea
Nistrului (fig. 1 ). La 1 00 m de cetăţuie, spre nord-est, se găseşte şoseaua care uneşte staţia de pompare a apei
din Nistru cu satul Tătărăuca Nouă. Cetăţuia şi zona extramurală ocupă malul abrupt din dreapta pârâului fără
demunire, al cărui curs trece prin defileul Tătărăuca Nouă şi se varsă în Nistru (fig. 40). În partea de NE zona
extramurală este limitată de valea Nistrului, iar în SV de râpa numită de localnici "Borta Turcului". Spre NV
de cetăţuie, pe partea opusă a defileului, pe un platou înalt, este situată cetăţuia de pământ Rudi I-"La Şanţuri".
Toată suprafaţa obiectivului este acoperită de pădure.
Cetăţuia "Germanaria" este de tipul cetăţuilor medievale, circulare. În plan, are formă ovală, cu
dimensiunea de 36x38 m. Înălţimea valului este neuniformă, deoarece constructorii au ţinut cont doar de
relieful natural.
Se pare că acest obiectiv a fost de�coperit încă în anii '70 de M. Romanovskaia şi V. Lăpuşneanu, însă
date certe, care pot confinna aceasta lipsesc. Putem afinna cu certitudine, că cetăţuia "Germanaria" a fost
descoperită în anul 1 990 de E. Tcaciuc.
În 1 993 au fost continuate s.1 păturile obiectivului Tătărăuca Nouă IV-"Genuanaria" (cetăţuia de pământ
din evul mediu), începute încă din anul 1 990. Au fost trasate initial trei suprafete. În suprafeţele I şi II s-au
descoperit şi studiat câle o locuinţă (semibordei). În suprafaţa 3 a fost depistată şi studiată o vatră, 2 gropi
menajere şi 2 cuptoare de reducere a minereului de fier 1 • Tot în această suprafată au fost descoperite următoarele
construcţii: 2 gropi; o locuinţă-semibordei; un complex de cuptoare de reducere a minereului de fier. Aceste
construcţii n-au fost definitiv săpate în anul 1990 deoarece lucrările de şantier au fost suspendate, iar complexele
evidenţiate au fost conservate cu intenţia de a fi studiate în anul viitor. În vara anului 1 99 1 , zona şantierului
a suferit puternic în urma unei inundaţii şi lucrările de şantier s-au sistat. Cauza principală constă, totuşi, în
faptul că în 1 99 1 - 1 992 n-au fost alocate fonduri pentru continuarea şantierului început în 1 990. Abia în 1 993
s-au reluat săpăturile arheologice.
Descrierea săpăturilor
Scopul principal al investigaţiilor din 1 993 l-a constituit terminarea �'\păturilor începute în 1 990. În
limita suprafeţei 3 au fost studiate: o locuintă; 3 gropi; un complex fonnat din 6 cuptoare de reducere a
minereului de fier (fig. 4 1 ). Complexul în cauză a fost descoperit în partea centrală a suprafetei 3. Iniţial, el
avea fonna unei movile ovale (5x6 m), uşor alungite spre nord. Înălţimea movilei, de la nivelul actual al
solului, era de 0,95 m. Partea superioară a movilei era constituită din pietre acoperite cu un strat subtire (3-5
cm) de cernoziom. Pietrele, tmele din ele fiind arse, erau aranjate în forma tmei carapace. Construcţia în
cauză conţinea un strat de pietre mai gros în zona sectoarelor "B" şi "C" (fig. 4 1 ). Printre pietre s-a găsit din
abundenţă zgură de fier. Sub pietre, într-un strat de sol presat şi ars, amestecat cu cărbuni de lemn, fragmente
de lut, pietre de calcar şi granit ars precwu şi zgură de fier, au fost descoperite 6 cuptoare de reducere a
minereului de fier.
Cuptoarele erau aşezate tmul peste altul (fig. 42). În suprafaţa nr. 3 au mai fost deja cercetate astfel de
complexe - cuptoarele nr. I şi 2 (vezi Raportul din 1990). Cuptorul din stratul inferior al complexului în cauză
a fost munerotat drept cuptorul nr. 3 (fig. 42).
Cuptorul nr. 3 (fig. 42, 43) a fost descoperit în partea centrală a suprafeţei 3, în carourile IA-IB-IC-ID,
la intersecţia martorilor NS-VE (fig. 41 ). Acest cuptor este cel mai mare din cele 8 descoperite şi studiate în
suprafaţa 3 . Cuptorul nr. 3 a fost demolat încă în antichitate, fapt confinnat prin suprapunerea sa succesivă de
către cuptoarele nr. 4, 5, 6, 7, 8 (fig. 42). Vatra cuptorului nr. 3 s-a păstrat aproape integral şi se găsea la 50 cm
mai jos de nivelul "zero" •. Ea era puţin supraînălţată (48 cm mai jos de "zero") în centm şi uşor înclinată spre
margine (5 1 -53 cm mai jos de "zero"). Vatra s-a păstrat relativ bine, ceea ce permite o reconstituire aproape
deplină. Aceasta avea forma ovală ( 1 33x 1 05 cm), alungită în direcţia NE-SV. Ca şi la cuptoarele nr. 1 şi 2,
sub vatra cuptorului nr.3 erau instalate pietre plate acoperite cu un strat de lut ars. S-au evidenţiat două
straturi de lut cu grosimea de 0,7 şi respectiv 2, 1 cm. Stratul inferior, de o calitate proastă, slab ars şi care probabil - nici n-a fost utilizat, a fost acoperit de al doilea strat mai bun calitativ şi care a şi fost utilizat în
continuare. Pereţii cuptorului constau din pietre întărite cu umplutură de lut. Aceste elemente constructive au
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fost observate în secţitmca pereţilor vetrei. De fapt, în înăllime, pereţii nu se ridicau practic deasupra vetrei.
În schimb lătimea lor, în locul unde s-au păstrat mai bine, era de la 10 până la 25 cm (fig. 57). S-a putut stabili
şi direcţia în care a fost plasată gura cuptomlui (la sud-vest). Dimensitmile acesteia sunt aproximative: hmgimea
- 14 cm; lălimea - 20/30 cm. Nivelul gurii era plasat cu 50,5 cm mai jos de "zero". Solul din jurul vetrei
cuptorului era puternic ars, în tmele locuri până la 12- 1 5 cm. Este necesar de menţionat că partea superioară
a cuptorului nr. 3 nu se deosebeşte prin nimic de cuptoarele nr. l şi 2, bolta fiind constmită din pietre şi două
straturi de lut, deasupra unui strat de pietre plate. Deosebiri constructive au fost observate doar în partea
inferioară (sub vatră) a cuptorului. Într-tm sol de cernoziom, a fost săpată iniţial o groapă ( l 80x 1 60 cm) cu
adâncimea de 1 5-20 cm. Groapa a fost apoi acoperită cu tm strat de sol brun, amestecat cu calcar. Deasupra
acestui strat a fost construit, mai apoi, cuptorul nr. 3.
Cuptorul nr. 4 a fost descoperit în partea centrală a suprafeţei nr. 3, în carourile IB-IC. El a fost
construit deasupra cuptorului nr.3 (fig. 42). Cuptontl nr. 4 a fost demolat în antichitate. Vatra cuptoru.lui s-a
păstrat parţial ( l 1 5x80 cm) şi avea formă dreptunghiulară, cu un apendice în partea de est. În partea centrală
vatra era uşor adâncită (38 cm mai jos de "zero"), iar spre margini uşor bombată (34 cm mai jos de "zero"). Ea
avea doar două straturi de lut, lipsind stratul de pietre plate. În partea inferioară, în stratul de lut, a fost
descoperit un strat de zgură de fier. Stratul de zgură (mici fragmente) acoperea toată suprafa� vetrei şi avea
grosimea de 2-4 cm. Pereţii cuptorului, construili din pietre şi lut, avea grosimea de 7- 1 0 cm în partea de nord
şi est, tmde s-au păstrat mai bine. Solul din jurul vetrei era puternic ars.
Cuptorulnr. 5 a fost descoperit în partea centrală a suprafeţei nr. 3, în carourile IA-IB-ID, la intersectia
martorilor. Cuptorul nr. 5, s-a suprapus practic vertical peste cuptoml nr. 4 (fig. 42). Cuptorul nr. 5 a fost
demolat în antichitate. Vatra cuptomlui s-a păstrat parţial: hmgimea - 80 cm; lălimea - 20x40 cm. Aceasta era
plasată cu 32 cm mai jos de nivelul "zero" şi avea două straturi de lut. Primul strat, inferior, avea grosimea de
4-5 cm şi supraptmea nemijlocit cuptorul nr. 4. Stratul superior avea grosimea de 3 cm. Probabil că pereţii
cuptomlui au fost constmiţi din pietre, care au fost găsite în mari cantităti lângă vatra acestuia.
Cuptorul nr. 6 a fost descoperit în partea centrală a suprafeţei nr. 3, în carourile IA-IB-ID, la interseciia
martorilor (fig. 42). El a fost demolat în antichitate. Partea vetrei, care s-a păstrat, avea dimensiunile de
30x86 cm. Cuptorul a fost descoperit la 29 cm mai jos de nivelul "zero". Vatra cuptorului era construită dintr
un strat de lut (2-3 cm), suprapus peste un strat (5-6 cm) de pietre plate, care acopereau parţial cuptorul nr. 5.
Cuptorul nr. la fost descoperit în partea centrală a suprafeţei nr. 3, în carourile IA-IB-ID, la intersectia
martorilor (fig. 42). S-a păstrat "in situ" munai o mică porţitme (25x40 cm). Vatra cuptorului a fost descoperită
cu 7 cm mai jos de nivelul "zero". Constmcţia cuptorului Nr. 7 este identică cu cea a cuptorului nr. 6, cu o
mică deosebire, şi amune aceea că pietrele de sub vatra cuptorului nr. 7 au fost aranjate pe un strat de sol
puternic ars.
Cuptorul nr. 8 a fost descoperit în partea centrală a suprafeţei 3, în carourile IA-IB. Cuptorul nr. 8 a
fost demolat în antichitate. El se plasa la nivelul cel mai de sus din punct de vedere stratigrafic şi era cel mai
târziu din complexul de cuptoare (fig. 42). De la cuptor s-a păstrat o mică porţitme (44x65 cm). Vatra a fost
descoperită la 3,2 cm mai jos de nivelul "zero". Este identic cu coptorul nr. 6.
Deci, complexul de cuptoare s-a format treptat, prin suprapunerea succesivă a 5 cuptoare.
Pentru datarea acestora este importantă analiza ceramicii descoperite în complexul respectiv. La nivelul
cuptorului nr. 5 au fost găsite 1 1 fragmente ce ramice (3 de buze, 8 de pereţi) lucrate la roată şi care se
încadrează în sec. X. În partea de vest a complexului, la nivelul cuptoarelor nr. 4 şi 5 au fost descoperite 28
fragmente de ceramică, confcc!ionată la roată (3 de buze, 24 de pereţi, l fund). Ceramica este de calitate
bună, arsă însă neunifonn. Unele fragmente conţin ca ingrcdienli nisip sau şist pisat. Câteva sunt ornamentate
cu linii orizontale în fonnă de valuri. În partea de nord a complexului au fost găsite 1 6 fragmente (pereţi) cu
o consistentă dură, fără ingredienţi uşor vizibili şi uniform arse. În partea de est au fost găsite 1 8 fragmente ( 1
buză, l fund, 1 6 pereţi) de ceramică din sec. X.
O importanţă deosebită pentru datarea complexului de cuptoare are ceramica depistată în stratul de
cernoziom, sub vatra cuptorului nr. 3. Aici au fost găsite 23 fragmente (3 buze, 2 ftmduri, 1 8 pereţi) de
ceramică, confecţionate la roată şi care pot fi datate nu mai târziu de sec. X. Toate buzele sunt de acelaşi tip
- cu muchia răsfrântă, tăiată oblic. În pasta tmor fragmente apar bucăţele de calcar, uneori chiar şist pisat.
Unul din fragmente conline ca degresant ceramică pisată, fapt ce constituie tm element generalizator pentru
ceramica datată la începutul sec. X. Ca atare, ceramica depistată sub cuptorul nr. 3 permite datarea întregului
complex la începutul sec.X. Cele 8 cuptoare de reducere a minereului de fier descoperite în suprafaţa nr. 3,
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indică existenţa unei metalurgii evoluate a fierului. Acest lucru este confinnat şi de prezenţa zgurei de fier în
cadrul complexului respectiv (mai mult de 6 kg). În partea de nord a complexului au mai fost depistate 3
bucăţi de zgură de 0,5 kg, 0,6 kg şi, respectiv, 1 kg.
După demontarea arheologică a complexului de cuptoare, sub cuptorul nr. 3 a fost depistată groapa
nr. 3 (fig. 4 1 ).
Groapa nr. J a fost descoperită în partea centrală a suprafeţei nr. 3, în carourile IA-IB-IC-ID, la adâncimea
de 0,75 m de la nivelul "zero" . Groapa avea o fonnă circulară (D-200 cm) şi adâncimea de 2,55 m de la
nivelul "zero" . Groapa avea o formă tronconică în secţiune, cu diametrul fundului plat de 140 cm. Construcţia
avea o treaptă de piatră, care era situată la 60 cm de la nivelul "zero", pe solul steril . Piatra avea dimensiunile
de 45x56x l 5 cm. Lângă această piatră, la distanţa de 80 cm au fost găsite încă două pietre, care probabil
serveau tot ca trepte pentru a coborî în groapă. •) piatră (60x60x l 5) se găsea la adâncimea de 0,95 m de la
nivelul "zero", iar alta (45x50x5 cm) la 0,70 m de la nivelul "zero".
Umplutura gropii nr. 3 era compusă dintr-un sol neunifonn. Partea superioară (30-35 cm d{ la nivelul
de descoperire) era const ituită din sol brun, amestecat cu cărbuni de lemn. Mai jos se afla cernoziom, am•�stecat
cu sol brun şi silex. Grosimea acestui strat era de 30-35 cm. Partea inferioară a gropii conţine un sol brun şi
galben.
În groapa nr. 3 au fost descoperite 4 1 fragmente de ceramică (buze-9; pcreţi-30; fund- I ). Buzele sunt
de 3 tipuri: a) în formă de manşetă cu brâu (fig. 44/2, 5); b) cu marginea uşor răsfrântă şi tăiată oblic, puţin
rotunjită (fig. 44/ 1 , 4 ); c) cu marginea răsfrântă în exterior, tăiată vertical (fig. 44/3 ). Majoritatea fragmentelor
conţin ca degresant şist pisat. Această ceramică poate fi datată în sec. X-XI. În groapă au mai fost găsite şi 7
fragmente (pereţi) de vase, confecţionate la roată din pastă cu şist pisat şi 2 fragmente (o buză şi un perete) de
vase confecţionate cu mâna, care pot fi data·.e în sec. VIII. Ceramica confecţionată cu mâna conţine ca
degresant ceramică pisată.
Locuinţa nr. J ( fig. 45). A fost descoperită în partea de sud-est a suprafeţei nr. 3, în carourile 2A, 3 A,
4A, 5A, 6A, 8A, 9A (fig. 4 1 ), la adâncimea de 0,54 m de la nivelul "zero" . Locuinţa avea o formă trapezoidală,
cu dimensiunile de 3 80x380x365 cm. Podeaua locuinţei era orizontală, însă cu o adâncire neînsemnată în
centru ( 1 ,28 m de la nivelul "zero"), iar lângă pereţi - 1 , 1 l m de la nivelul "zero" (fig. 45). Este necesar de
menţionat că podeaua locuinţei a fost I ipită cu un strat de lut având grosimea de 5-7 cm, care nu s-a păstrat "in
situ" pe toată suprafaţa. Pe fundul locuinţei s-au găsit 10 gropi de stâlpi (fig. 45) din care 9 sunt plasate pe
perimetrul locuinţei, iar una în centru. Diametrul gropilor era de 20-25 cm, iar adâncimea lor de 30-35 cm. Î n
partea de sud-est a locuinţei a fost depistată o groapă ovală (80x60 cm) cu adâncimea de 1 5 cm de la nivelul
de jos al locuinţei. În partea sa de nord-vest, la adâncimea de 0,78- 1 , 1 3 m de la nivelul "zero" s-a găsit un
cuptor-"pietrar" , care nu s-a păstrat "in situ" . Vatra cuptorului avea o formă trapezoidală cu colţurile rotunjite.
Dimensiunile vetrei erau de 751100 cm şi grosimea sa de 3 cm. Vatra a fost descoperită la adâncimea de 1 ,25
m de la nivelul "zero" . Gura cuptorului era probabil orientată spre colţul de nord-est al locuinţei, spre intrare.
În partea de nord-est, locuinţa avea o intrare-tambur de formă semiovală (60x90 cm) cu două trepte înclinate
(fig. 4 1 , 45). Î n partea sudică a intrării era instalată o piatră (40x50 cm), care l imita parţial accesul în tambur.
Locuinţa avea următoarea stratigra fic a solului: partea superioară era compusă din cernoziom; acesta
era urmat până la fund de un alt strat de cernoziom amestecat cu sol gri-galben.

Inventarul din locuinţa nr.

J

1 . Obiect de os (fig. 46/2). A fost găsit la nivelul depistării locuinţei. Ltmgimea - 7,0 cm, lăţi nea la
mijloc - I , 7 cm, lăţimea la margini - 0,8 cm. Suprafaţa obiectului este bine lustruită.
2. Cuţit de fier (fig. 46/ 1 ). A fost găsit la adân..:imea de 0,85 cm de la nivelul "zero" . Lungimea max.
- 1 4, 1 cm, ltmgimea lamei - 9,2 cm, lungimea mânerului - 4,9 cm, lăţimea max. a lamei - 1 ,4 cm, lăţimea
max. a mânerului - 0,7 cm.
3. Străpungător de os (fig. 46/3). A fost găsit 1:1 adâncimea de 0,8 m de la nivelul "zero". Lungimea 7,5 cm.
4. Străpungător de os (fig. 46/5). A fost găsit la adâncimea de 0,75 m de la nivelul "zero" . Lungimea
- 1 0, l cm.
5 . Obiect de os (fig. 46/6). A fost găsit la adâncimea de 0,9 m de la nivelul "zero" . Lungimea - 1,0 cm,
diametrul orificiului - 0,3 cm. are suprafaţa bine lustruită.
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6. Obiect de os (pieptene ?). Fig. 46/4. A fost găsit la adâncimea de 1 , 1 0 m de la nivelul "zero" . Este
fragmentar.
În locuinţă au mai fost găsite 3 1 6 fragmente dt ceramică, confecţionată la roată (buze-25, funduri- 1 5 ,
pereţi-276). Pasta acestui gmp de ceramică este fină, cu amestec d e nisip, mai rar calcar pisat sau şist. Majoritatea
nu este ornamentată, însă unele fragmente sunt decorate cu pieptenele sau prin l inii orizontale reliefate, mai
rar în zig-zag (fig. 47-5 1 ).
Toată ceramica confecţionată la roată se datează în sec. X-XI e.n. În partea inferioară a locuinţei a fost
descoperită exclusiv ceramica confecţionată la roată, care poate fi datată în sec. X. Astfel de ceramică a fost
găsită şi în gropile pilonilor (buze- 1 , pereii-3, funduri-2).
În zona intrării (tambur), a fost găsită, de asemenea, astfel de ceramică (fig. 5 1 ). Ceramica confecţionată
la roată a fost găsită şi în zona cuptomlui-"pietrar" (buze-2, pereţi-28). Ceramica confecţionată cu mâna este
mai puţin nwneroasă. Prin urmare, pe baza materialului pe care-l coniinea, locuinţa nr. 3 se poate data în sec.
X-XI p.Chr.
Groapa nr. 4 a fost surprinsă în partea de nord a suprafeţei nr. 3, în carourile IB-IC-3B-3C (fig. 4 1 ), la
adâcimea de 1 ,45 m de la nivelul "zero" . Groapa, de fonnă semiovală ( 145x230 cm), orientată E-V, avea o
adâncime de 1 ,75 m de la nivelul "zero" .
Groapa nr. 5 a fost descoperită în zona centrală a suprafeţei nr. 3, în carourile 4B-5B (fig. 4 1 ), la
adâncimea de 1 , 1 0 m de la nivelul "zero" . Groapa, de formă ovală ( 1 30x l 60 cm), avea adâncimea de 1 ,95 m
de la nivelul "zero" . În groapă au fost găsite 6 fragmente (buze- 1 , pereţi-3, funduri-2) de ceramică, confecţionate
cu mâna. Ceramica poate fi datată în sec. VIII e.n.
Aşadar, în campania anului 1 993, pe obiectivul cetăţuia de pământ din epoca evului mediu Tătărăuca
Nouă IV-"Gennanaria", au fost cercetate următoarele complexe: o locuinţă din sec. X, 6 cuptoare de reducere
a minereului de fier datate în sec. X, groapa nr. 3 (sec. VII-VIII), groapa nr. 5 (sec. VII) şi groapa nr. 4 (?).
Este necesar să menlionăm că, în campania de cercetări din anul 1 993, în microzonă au mai fost
descoperite şi studiate preventiv:
1 . Cruce de piatră (piatră funerară ?), cu inscrip(ie în slavonă veche, parţial ilizibilă. A fost descoperită
în zona extramurală a cetăţuiei Rudi XXII- "La Trei Cruci" .
2. Cruce de piatră cu inscripţie în slavona veche. A fost descoperită la marginea satului Rudi, lângă
aşezarea cucuteniană Rudi XXIV:" Însă, conform informaţiei primite de la localnici, s-a constatat că această
cruce a fost deplasată din altă parte în locul unde a fost găsită, provenienţa ei fiind necunoscută.
3. Primarul satului Rudi, D-1 Valeriu Ţâmbalist ne-a comunicat că locuitorul Nicolae Rudi păstrează
uricul lui Ştefan cel Mare. Conform studierii preliminare s-a constatat că acest document este inclus în lista
doctunentelor false (DRH, voi. II, 1 976, p. 438-443; XIII, 1 470 (6978) noiembrie 23, Suceava, Ştefan cel
Mare, voievod întăreşte lui Eustafic Rughi şi rudelor sale satul Samaleuca Mare şi Samaleuca Mică pe
Nistru şi Şalviri, între Cubolta şi Căinari, indicându-le hotarul). Importanţa acestui document nu poate fi
subapreciată, chiar dacă admitem că este fals, ceea ce este o dovadă a necesităţii studierii aprofundate şi
minuţioase din partea special iştilor din domeniu.
E. SA V A, I. MANZURA, M. TCACIUC, S. KURCIATOV, V. BUBULICI, R. RABINOVICI,
V. GUCHIN (Chişinău), R. ALAIBA (Iaşi), M. B ĂD ĂU-WITTENBERGER (Cluj-Napoca)

NOTE
• Şi pe calea aceasta mul!umim Ministerului Culturii al Republicii Moldova, d-lui Ion Ungureanu; Directorului Direc!iei Monumente,
Arhitectură, Arte Plastice şi Desing, d-lui Tudor Braga şi inspectorului acesh.:i Direclii; d-nei Silvia Ciubotaru, pentru sprijinul acordat

în

1993.

1-4).

•• În paranteză se indică numărul obiectivului marcat pe hăiţi (fig.
au fost selectate la Moscova de către E. Sava şi A. Gângan şi reîntoarse
••• Unele materiale separa le din colecliile anilor
în
la Chişinău.
•••• Numărul de inventar este marcat pe toate obiectele din categoria materialului special, care sunt înregistrate
catalogul
materialului special şi coincide cu numărul de pe planul general (fig.
••••• Aprecierea a fost efectuată de d-l Constantin Mihăilescu, doctor în ştiinte geografice.
•••••• Cercetări de şan I ier efectuate de M. Romanovskaia. Este necesar de subliniat că M. Romanovskaia a confundat această

1970-76

1992-93

în

8).

ceramică cu ceramica culturii Poieneşti-Lucaşeuca.
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R. Rabinovici, O/ciot o mskopkah Doudu;;c11scoi ar/1eolog/Jiccskoi expcd1/ii gorodi,<cea "Genmmaria " (Tălăniuca Nouă IV) v
Arhiva, Chişinău, 1 993. Nr.inv. 347.
2. Toate măsurătorile în limita supnifetei nr. 3 s-au efectual de la nivelul "zero" - reper conven�ional, fixat provizoriu în col�ul
de sud-vest al suprafctei nr. 3, la distanta de 1 3 0 111 SV de cetăluie şi 45 m sud de pârâul fără denumire.
l.
1990 gotlu,
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HISTORICAL-ARCHAEOLOGIC INVESTIGATIONS DONE IN
1 993 IN THE NATURAL-HISTORICAL MICROZONE
RUDI-TĂTĂRĂUCA NOUĂ-ARIONEŞTI
(DONDUŞENI COUNTY, REPUBLIC OF MOLDOVA)
(S ummary)
During the period August-November 1 993, in the natural-historical microzone ofRudi-Tătărăuca Nouă
Arioneşti, a complex investigation was dane in keeping wilh a long-term plan ( 1 993-2005). Along t:1e lines of
that plan, the following field investigations were performed in 1 993.
A general scanning ofthe microzone was meant to re-check already docurnented finds and, at the same
time, to detect new ones. It was established that, until May 1 993, 54 objective points had been marked in the
area under discussion (archive documentation and scanning dane by I. Manzura). Surface investigations,
dane in August-October 1 993, brought to light 16 more archaeologic monuments, among which: I small
earthen-walled fortress; 1 system (?) of fortification in the shape of an earthen wall, 1 50-meter long and 0.5meter high (with no archaeologic finds in its area); 12 settlements, 2 ofwhich show artificial fortification, i.e.
earthen walls.
At present, 70 archaeologic points have been documented in that microzone: 7 earthen-walled fortresses;
1 system (?) of fortification; 57 settlements, of which 2 show elements of artificial fortification; 5 burial
mounds (twnuli).
Ofthe 70 sites, 2 are severely deteriorated: the settlement of Arioneşti I (Cucuteni-Tripolije) lies under
contemporary houses; the settlement of Rudi XXIII (Early Thracian Hallstatt, and Middle Ages of the 1 4th1 5th centuries) is almost totally covered by the contemporany churchyard and graveyard of the Rudi village.
13 sites (1 small fortress - Rudi XI, 9 scttlements, and 3 twnuli) have been deteriorated by ploughing, so that
cultural strata have been destroyed to a deplh of0,8 m. All 13 sites are now covered by orchards. The surface
of other 44 sites is tilled yearly, including the 2 earthen-walled fortresses (Tătărăuca Nouă V - "Piscul Gol",
and Tătărăuca Nouă VII). 9 sites are wooded, including 4 earthen-walled fortresses.
Soundings, through sounding cases of 1 x 2 or 2 x 2 m, were dane on 6 sites, especially of the newly
discovered ones.
A topographic survey was alsa carried out, resulting in map-drafts:
- a general topographic map of the microzone, scale 1 : 1 000 ( 1 copy);
- a topographic map shewing a sector-division of sites, scale 1 :25000 (3 copies)
- individual topographic maps, scale 1 : 1000 (3 fortresses).
At present, a preI iminary inventory of sites in need of protection is being dane.
The team of natural-science specialists (a geographer, a pedologist, a palinologist) have preliminarily
investigated the sites and collected 50 samples for laboratory tests (see Addenda 1 -2).
Archaeologic excavation has aIso been dane in two of the sites.
At Tătărăuca Nouă V "Piscul Gol" (a fortress with 3 earthen walls) investigations covered a total
surface of 1 56 square meters. The pottery fragment;; discovered there represent the following ages: Aeneolithic
(final stage, Gordineşti type); Iran (HaB); Late Roman ( l-st-2nd centuries). Other finds include: spindle
whorls, flint blades, 1 white-flint arrowhead, 1 bronze needle, l fragment of a hammer-axe.
At Tătărăuca Nouă IV "Gennanaria" (an earthen-walled fortress of 36 x 38 m) there have been
investigated : l dwelling (half-dug, of the l Oth century), 3 pits (7th-8th centuries), a complex of 6 iron
smelting fumaces ( l Oth century). The inventory of dwelling No. 3 includes bone objects and pottery fragments.

306

E.SAVA ŞI COLABORATORII
LEGEND FOR ORAWINGS

Fig. 1 General plan of situation. Conventional signs (valid on all maps - Figs. 1 -4): 1 - fortresses; 2 settlements and sites; 3 - twnuli; 4 - earthen walls; 5 - contemporary villages; 6 - road; 7 - wood; 8 - precipices
and narrow passes. Sites: 1-Arioneşti VIII; 2-Arioneşti X; 3-Arioneşti XI; 4-Arioneşti I; 5-Arioneşti III; 6Arioneşti VII ; 7- Arioneşti IV; 8-Arioneşti IX; 9-Arioneşti IX; l O-Arioneşti VI; l Oa-Arioneşti II; 1 1 -Pocrovca
II; 1 2-Pocrovca VI; 1 3-Pocrovca V; 14-Pocrovca I; 1 5-Pocrovca IX; 1 6-Pocrovca VIII; 1 7-Pocrovca III; 1 8Pocrovca IV; 1 9-Pocrovca VII; 20-Rudi XX; 2 1 -Rudi IX; 22-Rudi XXIII; 23-Rudi XVI; 24-Rudi XVII; 25Rudi XVIII; 26-Rudi VI; 27-Rudi IV "Farfuria Turcească"; 28-Rudi V; 29-Rudi XXII "La Trei Cruci" ; 30Rudi XXIV; 3 1-Rudi, grup din 3 ttunuli (Nr. 1 ,2,3); 32-Rudi XIX; 33-Rudi XV; 34-Tolocăneşti III; 3 5-Rudi
XXI; 3 6-Rudi VII; 37-Rudi VIII; 3 8-Rudi III; 39-Rudi XIII; 40-Rudi XI; 4 1 -Rudi XII; 42-Rudi X; 43-Rudi I
"La Şanţuri" ; 44-Rudi II; 45-Tătărăuca Nouă IV "Germanaria" ; 46-Tătărăuca Nouă XII; 47-Tătărăuca Nouă
I; 48-Tătărăuca Nouă III; 49-Tătărăuca Nouă VI; 50-Tătărăuca Nouă V "Piscul Gol " ; 5 1 -Tătărăuca Nouă VII;
52-Tătărăuca Nouă, ttunulul Nr. 1; 53-Tătărăuca �\!ouă II; 54-Tătărăuca Nouă III; 55-Tătărăuca Veche, tmnulul
Nr. 1; 5 6-Tătărăuca Veche II; 57-Tătărăuca Vecl1e I; 58-Slobozia Nouă III; 59-Slobozia Nouă II; 60-Slobozia
Nouă I; 6 1 -Tolocăneşti I; 62-To iocăneşti 1 1 ; 63-Tătărăuca Nouă IX; 64-Tătărăuca Nouă X; 65-Tătărăuca
Nouă XI; 66-Tătărăuca Nouă VIII; 67-Tătărăuca Nouă XIII.
Fig. 2 Plan of situation. The Arioneşti com1mme ( 1 - I OA). Conventional signs: 1 - wood; 2 - landslides;
3 - well; 4 - spring; 5 - marsh; 6 - salt marsh; 7 - steep bank; 8 - brook; 9 - highway; 10 - dirt-road; 1 1 - pasture;
1 2 - settlement; 1 3 - earthen wall ; 14 - trnnulus; 1 5 - orchard.
Fig. 3 Plan of situation (munbers coincide with the ones of the general plan in Fig. 1 ). The Rudi
commune (20-33, 3 5-44); the Pocrovca commune ( 1 1 - 1 9).
Fig. 4 Plan of situation. The Tătărăuca Veche commune (villages of Tătărăuca Nouă and Slobozia
Nouă - 45-60, 63-67).
Fig. 5 Rudi I - "La Şanţuri". A topographic plan.
Fig. 6 Pottery and objects from surface investi. �ation: 1 -4 - Rudi XXIII; 5 - Tătărăuca Nouă VII; 6-8 Tătărăuca Nouă III; 9- 14 Tătărăuca Nouă V.
Fig. 7 Tătărăuca Nouă V "Piscul Gol ". A topographic plan.
Fig. 8 Tătărăuca Nouă V "Piscul Gol" . Area I. Horizontal and profile plans.
Fig. 9 Tătărăuca Nouă V "Piscul Gol" . Area I. Spt�cial material (Inventory Nos. 1 -25): excavation
layer 1 ( 1 ); excavation layer 2 (2-6, 1 2- 1 4, 1 6); layer 3 (7, 1 5); pit 1 (9- 1 1 , 1 7-20); pit 2 (8); grave 1 (2 1-25).
Fig. IO Tătărăuca Nouă V "Piscul Gol ". Area I . Pit 1. Conventional signs; 1 - outline of niche; 2 reconstructed outline; 3 - depth (from today's surface); 4 - depth from original surface; 3-4 - location of
special material.
Figs. 1 1 - 1 2 Tătărăuca Nouă "Piscul Gol" . Area I. Pit 1. Cucuteni-Tripolije pottery, phase YII-CII,
Gordineşti-Horodişte type.
Fig. 1 3 Tătărăuca Nouă V "Piscul Gol ". Area I . Grave 1 ( 1 ,2,3,5,6 - beads; 4 - bronze mirror).
Fig. 14 Tătărăuca Nouă V "Piscul Gol ". Surface II. A horizontal plan.
Fig. 1 5 Tătărăuca Nouă V "Piscul Gol ". Surface II. A vertical plan.
Figs. 1 6- 1 8 Tătărăuca Nouă V "Piscul Gol " . Area II. Cucuteni-Tripolije pottery, phase YII-CII,
Gordineşti-Horodişte type.
Fig. 1 9 Tătărăuca Nouă V "Piscul Gol " . Arca l i . Pit 1 : l st-3rd centuries pottery ( 1 -3); Hallstatt bowl
(4) from layer 2.
Fig. 20 Tătărăuca Nouă V "Piscul Gol" . Area II. Layer 2. l st-3rd centuries pottery.
Fig. 2 1 Tătărăuca Nouă V "Piscul Gol" . Area II. l st-3rd centuries pottery.
Figs. 22-37 Tătărăuca Nouă V "Piscul Gol" . Area II. Layers 1 and 2. Hallstatt B pottery.
Fig. 38 Tătărăuca Nouă V "Piscul Gol" . Area II special material: surface investigation ( 1 -2, 1 3 , ·1 9, 2 1 23); layer I (3-6, 8, 1 5 , 1 7); layer 2 (7, 9- 1 2, 1 4 , 1 6, 18, 20).
fig. 39 Tătărăuca Nouă V "Piscul Gol" . Area II special material: surface investigation (3, 7, 1 3 , 32):
layer 1 ( 1 , 3-6, 8, 1 0); layer 2 (9, 1 2).
Fig. 40 Tătărăuca Nouă IV "Gennanaria" . A topografic plan.
Fig. 4 1 Tătărăuca Nouă IV "Germanaria" . A plan of area III.
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Fig. 42 Tătărăuca Nouă V "Germanaria". Area III. The complex furnces (3,4,5,6,7,8) for iron-ore
reduction. A profile (from the south): I - furnace hearth; 2 burnt soii; 3 - stones; 4 - burnt stones; layer of
brown soii and ground l imestone; 6 - humus; 7 - ashes; 8 - iron slag.
Fig. 43 Tătărăuca Nouă IV "Germanaria" . Area IG. Furnace 3 . A plan: 1 - hearth; 2 - burnt soii;
3 - stones; 4 - border of sectors A, B, C, D, al orig the north-south and west-east lines.
Fig. 44 Tătărăuca Nouă IV "Germanaria". Area III. Pit 3, Pottery.
Fig. 45 Tătărăuca Nouă IV "Gennanaria". Area III. Dwelling 3 . Plan and section.: 1 - black earth;
2 - black earth mixed with brown earth; 3 - brown earth; 4 beaten earth m ixed with charcoal particles;
5 - stones; 6 - clay platform; 7 stone-based hearth; 8 - stone-fumace section; 9 - sterile soii; 10 - levei of clay
platform; 1 1 - levei of sterile soii; 12 levei of stones in the stone-fumace; 1 3 - levei of the stone-fumace.
Fig. 46 Tătărăuca Nouă IV "Gennanaria" . Area III. Dwelling 3 special material : 1 - iron knife;
2 bone object; 3,5 - bone awls; 4 - comb (?); 6 - holed bone object.
Fig. 47 Tătărăuca Nouă IV "Gennanaria" . Area III. Potery from dwelling 3, levei I.
Fig. 48 Tătărăuca Nouă IV "Germanaria". Area III. Pottery from dwelling 3 , levei II.
Fig. 49 Tătărăuca Nouă IV "Germanaria" . Pottery from dwelling 3 , levei III.
Fig. 50 Tătărăuca Nouă IV "Germanaria" . Area III. Dwelling 3 . Pottery: 1 ,2,3,4 - floor; 5 - post hole.
Fig. 5 1 Tătărăuca Nouă IV "Gennanaria". Area III. Dwelling 3. Pottery: 1 ,2,5,6 - drum-entrance;
3,4 - stone-furnace.
-

-

-

-
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Fig. 1 Planul general dţi situaţie. Semne convenţionale*: I -cetăţui; 2-aşezări şi staţiuni; 3-tumuli; 4-valuri; 5aşezări rurale contemporane; 6-drwn; 7-pădure;. 8-râpe şi defileuri. Monwnente: 1-Arioneşti VIII; 2:-Arioneşti
X; 3-Arioneşti XI; 4-Arioneşti I; 5-Arioneşti III; 6-Arioneşti VII; 7- Arioneşti IV; 8-Arioneşti IX; 9-Arioneşti
IX; l O-Ariopeşti VI; lOa-Arioneşti II; 1 1-Pocrovca II; 1 2-Pocrovca VI; 1 3-Pocrovca V; 14-Pocrovca I; 1 5Pocrovca IX; 1 6-Pocrovca VIII; 1 7-Pocrovca III; 1 8-Pocrovca IV; 19-Pocrovca VII; 20-Rudi XX; 2 1-Rudi
IX; 22-Rudi XXIII; 23-Rudi XVI; 24-Rudi XVII; 25-Rudi XVIIl; 26-Rudi VI; 27-Rudi IV ''Farfuria Turcească";
28-Rudi·V; 29-Rudi XXII "La Trei Cruci"; 30-Rudi XXIV; 3 1-Rudi, grup din 3 tumuli (Nr. 1 ,2,3); 32-Rudi
XIX; 33-Rudi XV; 34-Tolocăneşti III; 35-Rudi XXI; 36-Rudi VII; 37-Rudi VIII; 38-Rudi III; 39-Rudi XIII;
40-Rudi XI; 4 1-Rudi XII; 42-Rudi X; 43-Rudi I "La Şanţuri"; 44-Rudi II; 45-Tătărăuca Nouă IV "Germanaria";
46-Tătărăuca Nouă XII; 47-Tătărăuca Nouă I; 48-Tătărăuca Nouă III; 49-Tătărăuca Nouă VI; 50-Tătărăuca
Nouă V "Piscul Gol"; 5 1-Tătărăuca Nouă VII; 52-Tătărăuca Nouă, turnului Nr. 1 ; 53-Tătărăuca Nouă II; 54Tătărăuca Nouă III; 55-Tătărăuca Veche, twnulul Nr. 1 ; 56-Tătărăuca Veche II; 57-Tătărăuca Veche I; 58Slobozia Nouă III; 59-Slobozia Nouă II; 60-Slobozia Nouă I; 6 1-Tolocăneşti I; 62-Tolocăneşti II; 63-Tătărăuca
Nouă IX; 64-Tătărăuca Nouă X; 65-Tătărăuca Nouă XI; 66-Tătărău�a Nouă VIII; 67-Tătărăuca Nouă XIII.

• Semnele convenţionale sunt identice pe toate hăiţile (fig. 1-4).
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Fig. 5 Rudi I - "La Şanţuri" . Plan topografic.
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Nouă III; 9- 1 4 Tătărăuca Nouă V.
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Fig. 7 Tătărăuca Nouă V-"Piscul Gol". Plan topografic.
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Fig. 8 Tătărăuca Nouă V-"Piscul Gol". Suprafaţa I. Plan orizontal şi profil.
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Fig. 9 Tătărăuca Nouă V- "Piscul Gol ". Suprafaţa I. Material special (Nr. inventar 1 -25): stratul de săpătură
1 ( 1); stratul de săpătură 2 (2-6, 1 2- 1 4, 1 6); stratul de săpătură 3 (7, 1 5); groapa nr. 1 (9- 1 1 , 1 7-20); groapa nr.
2 (8); mormântul Nr. 1(2 1 -25).
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Fig. 1 0 Tătărăuca Nouă V-"Piscul Gol". Suprafaţa I. Groapa nr. 1 . Semne convenţionale: I-conturul cotlonului;
2-conturul reconstituit; 3-adâncimea de la nivelul iactual al solului; 4-adâncimea de la nivelul de de!icoperire
a gropii; 3-4, poziţia materialului special.

318

·

E.SAVA ŞI COLABORATORU

\

\

'

I

/

Fig. 1 1 Tătărăuca Nouă - "Piscul Gol". Suprafaţa I. Groapa nr. 1 . Ceramica culturii Cucuteni-Tripolie, faza
YII-CII, tip Gordineşti-Horodişte.

MICROZONA RUDI-TĂTĂRĂUCA NOUĂ-ARIONEŞTI

3 19

1

Fig. 1 2 Tătărăuca Nouă - "Piscul Gol ". Suprafaţa I. Groapa nr. 1 . Ceramica culturii Cucuteni-Tripolie, faza
'
YII-CII, tip Gordineşti-Horodişte.
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Fig. 1 3 Tătărăuca Nouă V- "Piscul Gol". Suprafaţa !.'Mormântul nr . 1 ( 1 ,2,3,5,6-mărgele; 4-oglindă de bronz).
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Fig. 1 4 Tătărăuca Nouă V- "Piscul Gol ". Suprafaţa II. Planul orizontal .
Fig. 1 5 Tătărăuca Nouă V- "Piscul Gol". Suprafaţa II. Planul vertical.
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Fig. 1 6 Tătărăuca Nouă V- "Piscul Gol ". Suprafaţa II. Ceramica culturii Cucuteni-Tripolie, faza YII-CII, tip.
Gordineşti-Horodişte.
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Fig. 1 7 Tătărăuca Nouă V- ''Piscul Gol". Suprafaţa II. Ceramica culturii Cucuteni-Tripolie, faza YII-CII, tip
Gordineşti-Horodişte.
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Fig. 1 8 Tătărăuca Nouă V- "Piscul Gol ". Suprafaţa
Gordineşti-Horodişte.

II.

Ceramica culturii Cucuteni-Tripolie, faza YII-CII, tip
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Fig. 1 9 Tătărăuca Nouă V- "Piscul Gol". Suprafaţa II: groapa nr. I -ceramică din sec. I-III p.Chr. ( 1 -3); castron
hallstattian (4) din stratul de săpătură 2.
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Fig. 20 Tătărăuca Nouă V- ''Piscul Gol ". Suprafaţa II, stratul de săpătură 2. Ceramică din sec. I-III p.Chr.
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Fig. 2 1 Tătărăuca Nouă V- ''Piscul Gol". Suprafaţa II, stratul de săpătură 2. Ceramica din sec. I-III p.Chr.
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Fig. 22 Tătărăuca Nouă V- ''Piscul Gol ". Suprafaţa II. Straturile de săpătură 1 şi 2. Ceramica din perioada
Hallstatt B.
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Fig: 23 Tătărăuca Nouă V- "Piscul Gol". S uprafaţa II. Straturil e de săpătură 1 şi 2 . Ceramica din
perioada Hall statt B .
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Fig. 24 Tătărăuca Nouă V- "Piscul Gol". Suprafaţa II. Straturile de săpătură 1 şi 2. Cerami c a din
perioada Hallstatt B .
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Fig. 25 Tătărăuca Nouă V- ''Piscul Gol". Suprafaţa I I . Straturile de săpătură 1 şi 2. Ceramica din
perioada Hall statt B .
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Fig. 26 Tătărăuca Nouă V- "Piscul Gol". Suprafaţa I I . Straturil e de săpătură 1 şi 2. Ceramica din
perioada Hall statt B .
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Fig. 27 Tătărăuca Nouă V- 'Piscul Gol". Suprafaţa II. Straturile de săpătură 1 şi 2. Ceramica din
perioada Hall statt B .
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Fig. 2 8 Tătărăuca Nouă V- "Piscul Gol". Suprafaţa I I . Straturi le de săpătură
perioada Hall statt B .
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Fig. 29 Tătărăuca Nouă Vperioada Hallstatt B .
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Suprafaţa I I . Straturil e de săpătură 1 şi 2 . Ceramica din
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Fig. 30 Tătărăuca Nouă V- ''Piscul Gol". Suprafaţa I I . Straturile de săpătură 1 şi 2. Ceramica din
perioada Hallstatt B .
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Fig. 31 Tătărăuca Nouă V- "Piscul Gol". Suprafaţa II. Straturil e de săpătură
perioada Hall statt B .
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Fig. 32 Tătărăuca Nouă V- "Piscul Gol". Suprafaţa I I . Straturile de săpătură 1 şi 2. Ceramica din
perioada Hall statt B .
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Fig. 33Tătărăuca Nouă V- "Piscul Gol". Suprafaţa II. Straturil e de săpătură 1 şi 2 . Ceramica din
perioada Hall statt B .
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Fig. 34 Tătărăuca Nouă V- "Piscul Gol ". S uprafaţa I I . Straturile d e săpătură 1 ş i 2. Ceramica din
perioada Hall statt B .
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Fig. 35 Tătărăuca Nouă V- "Piscul Gol". Suprafaţa II. Straturi le de săpătură 1 şi 2 . Ceramica din
perioada Hall statt B.
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Fig. 36 Tătărăuca Nouă V- "Piscul Gol". Suprafaţa I I . Straturile de săpătură 1 şi 2. Ceramica din
perioada Hall statt B .
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Fig. 37 Tătărăuca Nouă V- "Piscul Gol". S uprafa ţa II. Straturile de săpătură 1 şi 2. Cerami c a din
perioada Hall statt B .
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Fig. 3 8 Tătărăuca Nouă V- "Piscul Gol ". Materialul special din suprafaţa 1 1 : cercetări de suprafaţă ( 1 -2, 13,
1 9, 2 1 -23); stratul de săpătură 1 (3-6,8, 1 5, \ 7); stratul de săpătură 2 (7,9- 1 2, 14, 1 6, 1 8, 20).
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Fig. 39 Tătărăuca Nouă V- "Piscul Gol ". Materialul special din suprafaţa II: cercetări de suprafaţă (3,7, 13,
32); stratul de săpătură 1 ( 1 ,3-6,8, 1 0); stratul de săpătură 2 (9, 1 2).
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Fig. 40 Tătărăuca Nouă "Gennanaria ". Plan topografic.
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Fig. 4 1 Tătărăuca Nouă - "Gennanana ".Planul de săpătură a suprafeţei 3 .

\,J
"""
.....

TĂ TĂRĂUCA
COMPLEXUL

REDUCEREA

NOUĂ - IV

DE

(„�ERMANARIA• )

CUPTOARE

DE

MINEREULUI DE FIER
1 9 93
o

.--

0

t

�
.,,..

00

S-

N t.3

&I �

.

,..

CD ,.,

tTl
V>
>
<
>
1:!?
(')

c::D

o
r

A

�1 � 5
�2 � 6
IC>(/1:3 []
a
B
�4
Fig. 42 Tătărăuca Nouă - "Gennanaria ". Suprafaţa 3. Complexul de cuptoare (nr. 3,4,5,6,7,8) de reducere a minereului de fier.
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Profil (vedere din partea de sud); 1-vatra cuptoarelor; 2-sol ars; 3-pietre; 4-pietre arse; 5-strat de sol brun şi calcar pisat; 6-humus;
7-cenuşă; 8-zgură de fier.
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Fig. 43 Tătărăuca Nouă - "Gennanaria ". Suprafaţa 3. Cuptorul nr. 3 . Plan. I-vatra cuptorului; 2-sol ars; 3pietre; 4-graniţa sectoarelor A,B,C,D pe linia martorilor "nord-sud" şi "vest-est".
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Fig. 44 Tătărăuca Nouă "Gennanaria ". Suprafaţa 3 . Groapa nr. 3 . Ceramică.
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Fig. 45 Tătărăuca Nouă - "Gcnnanaria ". Suprafaţa 3. Locuinţa nr. 3 . Plan şi secţil.Ule: 1-cemoziom; 2-cernoziom
amestecat cu sol brun; 3-sol brun; 4-sol presat şi ati1estecat cu fragmente mici de cărbune; 5-pietre; 6-podeaua
de lut; 7-vatra cuptorului-"pietrar" în plan; 8-cuptorul-"pietrar" în secţiune; 9- sol steril; I O-nivelul podelei
lustruite; 1 1 -nivelul solului steril; 12-nivelul pietrelor. din cuptorul-"pietrar"; 13-nivelul cuptorului-"pietrar".
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Fig. 46 Tătărăuca Nouă - "Germanaria ". Suprafaţa 3. Locuinţa nr. 3 . Material special : I-cuţit de fier; 2-obiect
de os; 3 ,5-străpungător de os; 4-pieptene (?); 6-obiect de os cu orificiu.
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Fig. 47 Tătărăuca Nouă "Germanaria ". Suprafaţa 3 . Ceramică din nivelul I al locuinţei nr. 3 .
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Fig. 48 Tătărăuca Nouă "Gennanaria ". Suprafaţa 3 . Ceramică din locuinţa nr. 3 (nivelul 11).
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Fig. 49 Tătărăuca Nouă "Gennanaria ". Suprafaţa 3 . Ceramica din locuinţa nr. 3 (nivelul III).
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Fig. 50 Tătărăuca Nouă - "Gennanaria ". Suprafaţa 3. Locuinţa nr. 3. Ceramica ( l ,2,3,4-podeaua locuinţei;
5-groapa de stâlp).
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Fig. 5 1 Tătărăuca Nouă - "Gcnnanaria ". Suprafaţa 3. Locuinţa
cuptor-"pietrar").

nr.

3. Ceramică ( 1 ,2,5,6-intrare-tambur; 3,4-

