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În anul 2018 a demarat un proiect care vizează dez-
voltarea sistemică a comunităţii s. Cărbuna, rn. Ialove-
ni2. Un accent deosebit în derularea acestuia este pus 
pe cunoașterea trecutului istoric al respectivei zone ge-
ografice. În anii 2017–2018 moșia localităţii a fost pros-
pectată arheologic în vederea identificării unor obiecti-
ve arheologice care ar oferi materiale relevante pentru 
expoziţia viitorului muzeu de istorie și etnografie. Prio-
ritate în acest sens le-au avut cele două situri eneolitice 
cunoscute în raza satului (Cărbuna  I, II). Cercetările 
s-au desfășurat în luna iunie și au avut un caracter re-
strâns, urmând ca în perioada următoare să fie extinse. 
În cele ce urmează vom face o prezentare generală a re-
zultatelor obţinute, diversele categorii de artefacte recu-
perate și aspectele ce ţin de habitatul eneolitic urmând 
să fie valorificate în alte studii de specialitate.

2 Proiectul a fost iniţiat de către Asociaţia Obştească „Pro-
iectul Casa Mare” şi Asociaţia Naţională a Experţilor şi 
Asistenţilor Sociali din Moldova. Cu această ocazie ne ex-
primăm gratitudinea faţă de echipa proiectului pentru sus-
ţinerea acordată în efectuarea investigaţiilor arheologice.

Locuirea eneolitică din bazinul râului Căinari 
(Ceaga), afluent de dreapta al râului Botna, a deve-
nit cunoscută odată cu descoperirea în anul 1961 a 
renumitului depozit de la Cărbuna [1, p. 135-151]. 
Cercetările realizate în anul următor au scos în evi-
denţă prezenţa pe versantul drept, lin al acestui curs 
de apă a unei așezări precucuteniene-tripoliene tim-
purii. În perimetrul celor două secţiuni săpate au fost 
surprinse resturile locuinţelor de suprafaţă şi a unor 
complexe adâncite. Materialele recuperate atunci au 
fost valorificate însă mult mai târziu [2, p. 49-67, 107-
119]. Pe parcursul anilor, suprafaţa așezării Cărbuna I 
a fost suprapusă treptat de locuinţe şi anexe particulare 
așa încât alte săpături arheologice de anvergură aici nu 
au mai fost întreprinse (figura 1/1). Sondajul 1 (4 mp),  
realizat de noi, a fost trasat pe un lot agricol înţele-
nit, spre sud-est de locul descoperirii depozitului. În 
perimetrul lui a fost surprins colţul unui complex 
adâncit din Evul Mediu tardiv sau epoca modernă 
care a deranjat în puţină măsură stratul de cultu-
ră eneolitic. Stratul respectiv in situ a fost semnalat 
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începând cu adâncimea de 1,20-1,25 m de la suprafa-
ţa actuală a solului. El consta din fragmente de lut ars, 
fragmente ceramice, oase de animale, piese de silex şi 
gresie. Din sondaj provin şi două reprezentări plasti-
ce antropomorfe. La un exemplar picioarele și pliurile 
inghinale sunt delimitate prin linii incizate. Ceramica 
recuperată este în mare parte acoperită cu un strat de 
săruri insolubile (figura 2/1-11). De asemenea s-au 

descoperit fragmentele unor recipiente(?) modelate 
din lut amestecat cu pleavă cu suprafeţele bine netezite. 

Așezarea Cărbuna II, descoperită de către Vsevo-
lod Marchevici în anul 1970 [3, p. 138], este situată la 
marginea de sud-vest a satului pe un platou numit de 
localnici „La brazi” (figura 1/2). Aria ei, stabilită pre-
liminar în baza răspândirii materialului de suprafaţă 
constituie aproximativ 200x150 m și reprezintă teren 
arabil (figura 3). Aici au fost semnalate resturile mai 
multor locuinţe de suprafaţă sub forma unor aglome-
rări de lut ars din perimetrul cărora provine majori-
tatea materialului eneolitic colectat perieghetic. Pe 
lângă materialul precucutenian-tripolian timpuriu 
aici am semnalat fragmente ceramice atribuite fazei 
Cucuteni B și epocii antice târzii. Suprafaţa 1 (60 mp) 
a fost trasată în partea de N-NE a așezării, lângă un 
drum de ţară. Primele straturi de săpătură conţineau 
numeroase fragmente de lut ars și fragmente cerami-
ce arse secundar dislocate de lucrările agricole din pe-
rimetrul locuinţelor de suprafaţă aflate în apropiere. 

În perimetrul suprafeţei excavate s-au semna-
lat două gropi. Groapa 1, surprinsă la adâncimea de 
0,3-0,4 m de la suprafaţa actuală a solului avea în plan 
dimensiunile de 0,92x0,85 m (figura 4). Adâncimea 
complexului de la nivelul atestării conturului era de 
0,65-0,70 m. Umplutura lui, în partea superioară, con-
sta dintr-un strat compact compus din fragmente de 
lut ars cu pleavă de la locuinţele de suprafaţă în ames-
tec cu fragmentele unor vase de uz comun puternic 
arse secundar, în unele cazuri zgurificate și ale recipi-
entelor (?) din lut cu amestec de pleavă. Restul umplu-
turii reprezenta sol cenușos în amestec cu fragmente 
ceramice, oase de animale, piese de silex și gresie. În 
partea inferioară a gropii a fost semnalat un strat de lut 
hleios de culoare verzuie-cenușie. Pereţii complexului 
nu purtau urme de ardere. 

Groapa 2, situată spre sud-vest de primul com-
plex, avea dimensiunile în plan de 1,17x1,10 m. În 
umplutură a fost semnalat un strat de cenuşă cu 
grosimea de 1,5-2 cm şi cărbuni de lemn. La fel ca şi în 
primul caz, pereţii şi fundul gropii nu purtau urme de 
ardere. Din componenţa ei provine un număr mai mic 
de artefacte și oase de animale. 

Materialul ceramic recuperat constă din fragmen-
te de vase de uz comun (chiupuri, castroane, tipsii, 
vase cu gâtul tronconic și corpul bombat, strecurători) 
cu suprafaţa acoperită cu barbotină și prevăzute cu 
proeminenţe, toarte. În partea lor superioară se atestă 
câte un șir de impresiuni executate cu unghia, alveole 
sau ciupituri. Repertoriul formelor ceramicii cu decor 
incizat, canelat și imprimat este mult mai variat și cu-
prinde fragmente de vase cu corpul bombat și gâtul 
tronconic, străchini, vase piriforme, capace, linguri 

Figura 1. Situri eneolitice din satul Cărbuna.

Figura 2. Cărbuna I. Ceramică din sondajul 1.
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și polonice cu mânere antropomorfizate etc. Pe o se-
rie de vase din această categorie (străchini, castroane, 
vase piriforme) este atestată pictura roșie crudă. Un 
fragment de vas decorat cu caneluri şi incizii verticale, 
provenit din periegheză, are suprafaţa acoperită cu 
angobă albicioasă pe care au fost trasate cu roșu crud 
două benzi late (figura 5/6). Suprafaţa interioară a 
fragmentului de asemenea poartă urme de pictură ro-
șie crudă. Un capac, găsit în primul complex, are exte-
riorul buzei S-oidale acoperit de jur împrejur cu pic-
tură roșie crudă. În gropi şi stratul de cultură au fost 
găsite numeroase fragmente de recipiente(?) modelate 

din lut cu adaos de pleavă. Ele au suprafeţele bine ne-
tezite și acoperite, în unele cazuri, cu angobă alb-găl-
buie. Majoritatea reprezentărilor plastice antropomor-
fe descoperite provin din stratul de cultură. Ele sunt 
reprezentate de statuete cu sau fără decor incizat de 
diferite dimensiuni. Unele exemplare au mâinile reda-
te în relief. Din pastă fină sunt modelate și două conuri 
mici, fragmentul unui tron miniatural și al unei măsu-
ţe. Industria litică de la Cărbuna II este reprezentată 
de piese de silex (lame, gratoare, nuclee, așchii etc.) și 
gresie (râșniţe, frecătoare). Remarcăm prezenţa unui 
microlit geometric și a unui vârf de silex prelucrat cu 

Figura 3. Cărbuna II. Vedere aeriană. Figura 4. Cărbuna II. Groapa 1.

Figura 5. Cărbuna II. Fragmente ceramice din groapa 1 
(1-4, 7, 8) și de la suprafaţa așezării (5, 6).

Figura 6. Cărbuna. Ceramică din situl descoperit  
în anul 2018.
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retușuri pe ambele suprafeţe. Dintr-o rocă verzuie este 
confecţionat un topor cu tăișul convex. Prezenţa lui în 
cadrul așezării denotă, probabil, contactele comunită-
ţii respective cu cele sincrone din zona sudică a spaţiu-
lui carpato-nistrean. 

O descoperire importantă a fost făcută pe versan-
tul stâng, lin al văii râului Căinari (Ceaga) în procesul 
lucrărilor de excavare a unui șanţ de canalizare dintr-o 
gospodărie particulară (figura 1/3). În perimetrul lui au 
fost parţial afectate resturile unei locuinţe de suprafaţă 
precucuteniene-tripoliene timpurii, fapt atestat prin 
bucăţile mari de lipitură cu amprente de bârne și nuie-
le. De aici provin fragmentele mai multor vase puternic 
arse secundar sau zgurificate, precum și oase de anima-
le. Printre ele se numără cele ale unui capac cu decor 
incizat, ale unei strecurători și un vas întreg, aşchiat pe 
o latură de către muncitori (figura 6). Recipientul, mo-
delat din pastă fină cu incluziuni albe are corpul bom-
bat, buza invazată și fundul ușor albiat (înălţimea –  
5,6-6,3 cm, diametrul maxim – 9,1 cm, diametrul 
fundului – 4,2 cm). Umărul vasului de jur împrejur era 
decorat cu șaptesprezece proeminenţe conice, dintre 
care unele au fost rupte în vechime (figura 6/6). Pe o 
latură a vasului s-au păstrat şapte linii ușor oblice rea-
lizate cu vopsea brună-deschisă. Prospectarea detaila-
tă a zonei descoperirii și a loturilor aferente s-a soldat 
cu semnalarea şi altor fragmente de vase din pastă fină 
cu suprafeţele bine lustruite (figura 6/1, 3) şi grosieră 
din faza Precucuteni III. De domeniul cercetărilor vi-
itoare ţine precizarea mai nuanţată a ariei sitului care, 
după toate probabilităţile, este mai mare decât s-a reu-
șit a stabili în prezent. 

Un subiect discutat pe larg în istoriografia de spe-
cialitate ţine de încadrarea cronologică a depozitului 
de la Cărbuna și a așezării în care a fost descoperit [4, 
p. 191, nota  33]. Dilema principală pe care o regăsim 
în mai multe lucrări este încadrarea depozitului men-
ţionat fie în faza Precucuteni III, fie atribuirea lui fazei 
Cucuteni A. Diversitatea opiniilor a fost cauzată de da-
tarea unor piese de aramă din componenţa depozitului 
(de ex. a toporului de tip Pločnik) [5, p. 445-459] sau 
publicarea cu o întârziere de circa trei decenii a ma-
terialelor recuperate în urma săpăturilor efectuate în 
anul 1962. De asemenea, un rol important în formarea 
curentelor de opinie o are și supoziţia despre existen-
ţa unui decalaj cronologic în evoluţia comunităţilor 
Precucuteni III și Cucuteni A din spaţiul Prut-Nistru 
comparativ cu cele situate în dreapta Prutului. 

Privite în ansamblu, materialele din așezările cer-
cetate la Cărbuna se atribuie perioadei târzii a fazei 
Precucuteni III. Explicite în acest sens sunt formele și 
parametrii vaselor, prezenţa unor elemente de decor 
(pictura roșie crudă asociată cu angoba albicioasă, gro-

piţele), mânerele de linguri și polonice antropomor-
fizate și tipurile de plastică antropomorfă. Prezenţa 
fragmentelor decorate cu pictură a fost documentată 
atât prin cercetările mai vechi, cât și prin cele efectuate 
de noi [6, p. 23-24]. Asemenea fragmente sunt atestate 
și în alte situri Precucuteni III, situate la est și la vest de 
râul Prut [7, p. 108-109; 8, p. 258-260]. 

După cum remarcam anterior, în zona Co-
drilor sunt cunoscute câteva așezări din-
tr-o perioadă evoluată a acestei faze [9,  
p. 15]. Cea mai sudică dintre ele este amplasată în 
valea unui afluent de dreapta al râului Căinari (Cea-
ga), pe moșia s. Chircăieștii Noi, rn. Căușeni. Datări-
le radiocarbon care urmează a fi efectuate vor nuanţa 
poziţia cronologică a acestor situri și stabili raportul 
cronologic cu primele manifestări Cucuteni A din 
dreapta Prutului și cu așezările de tip Ruseștii Noi. 
Arealul ultimelor, care datează din faza Cucuteni A,  
suprapune parţial pe cel al așezărilor Precucuteni III 
din zona Podișului Codrilor.
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