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The results of the archaeological investigations at the site of Trinca “Izvorul lui Luca”. Campaign of 1989

The present paper is dedicated to the results of investigations at the archaeological site Trinca “Izvorul lui Luca” of the 
campaign of 1989. The study is complex, presenting the history of the research, the stratigraphy of the section, the description 
of the archaeological complexes and archaeological materials on the cultural horizons (Upper Palaeolithic period, period of 
transition from the Neolithic to the Bronze Age, Bronze Age and the first epoch the Iron Age). Owing to the prevalence of the 
Iron Age vestiges, they were analyzed more minutely, especially ceramics, which is the crucial element in the cultural attribution. 
There were also recuperated animal bones, limestone rocks, and various categories of items, made of clay, flint, bone, horn, stone 
and bronze. The discovered materials inevitably come to complete the general picture of the Early Hallstatt horizon with fluted 
ceramics of the Chișinău-Corlăteni type from the Eastern Carpathians.
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Rezultatele investigaţiilor arheologice din situl Trinca „Izvorul lui Luca”. Campania anului 1989

Lucrarea de faţă este dedicată prezentării rezulatelor investigaţiilor arheologice din situl Trinca „Izvorul lui Luca”, obţinute 
în timpul campaniei anului 1989. Studiul este unul complex, fiind prezentate istoricul cercetării, stratigrafia secţiunii, descrierea 
complexelor și materialelor arheologice pe orizonturi culturale (paleoliticul superior, perioada de tranziţie de la eneolitic la 
epoca bronzului, epoca bronzului și prima epocă a fierului) și materialul osteologic. Deoarece vestigiile aparţinând primei epoci 
a fierului predomină, ele au fost analizate mai în detaliu, în special ceramica, care reprezintă elementul de bază în atribuirea cul-
turală. De asemenea, au mai fost recuperate diverse categorii de piese lucrate din lut, silex, os, corn, piatră și bronz. Materialele 
descoperite vin să completeze tabloul general al orizontului hallstattian timpuriu cu ceramică canelată de tip Chișinău-Corlăteni 
din spațiul est-carpatic.
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Результаты археологических исследований на памятнике Тринка «Изворул луй Лука». Работы 1989 года

Данная работа посвящена результатам археологических исследований на памятнике Тринка «Изворул луй Лука», 
полученных во время работ 1989 года. Статья является комплексной, представляя историю изучения, стратиграфию 
раскопа, описание комплексов и археологического материала по культурным горизонтам (верхний палеолит, переход-
ный период от энеолита к эпохе бронзы, эпоха бронзы и первая эпоха железа), а также и остеологический материал. 
Так как находки эпохи раннего железа преобладают, они были проанализированы более детально, в особенности ке-
рамика, которая является базовым элементом в определении культурной принадлежности. Кроме того, были собраны 
многочисленные известняковые камни, а также и другие категории предметов, изготовленные из глины, кремня, ко-
сти, рога, камня и бронзы. Обнаруженный материал служит дополнением общей картины горизонта раннего гальшта-
та с каннелированной керамикой типа Кишинэу-Корлэтень в Восточно-Карпатском пространстве.

Introducere
Obiectivul arheologic Trinca „Izvorul lui Luca” 

a fost descoperit în anul 1981 de arheologul Ilie Bor-
ziac. Săpăturile, începute în anul 1982 de Oleg Le-
viţki, au continuat în anii 1984, 1989 și 1990. Astfel, 
către începutul anilor 1990 în așezarea de la Trinca 
a fost dezvelită o suprafaţă de cca 1200 m.p., iden-
tificându-se trei orizonturi cultural-cronologice din 

epoca hallstattiană reprezentate atât prin complexe 
locativ-gospodărești, diverse tipuri de instalaţii de 
încălzire, platforme de piatră, gropi, cât și de un 
bogat și variat material arheologic. Cercetările au 
arătat că nivelul de locuire din perioada de tranziţie 
de la eneolitic la epoca bronzului, de rând cu cera-
mica și unele unelte și ustensile de silex, lut ars, os, 
este reprezentat și de un cuptor de ars vase. De ase-



menea, s-a majorat și setul de unelte de silex apar-
ţinând paleoliticului superior, precum și cantitatea 
de fragmente de ceramică caracteristice perioadelor 
mai recente – medievale timpurii.

Investigaţiile în așezarea pluristratificată Trin-
ca „Izvorul lui Luca” au fost reluate în anul 1994, în 
cadrul Programului de colaborare știinţifică dintre 
Institutul Român de Tracologie și Institutul de Ar-
heologie și Istorie Veche al Academiei de Știinţe al 
Republicii Moldova, odată cu organizarea expediţiei 
arheologice cu statut permanent „Șantierul Arheo-
logic Trinca”. Pe parcursul a nouă campanii de săpă-
tură (1994–2002) această așezare a constituit unul 
din obiectivele principale ale Programului de cerce-
tare a siturilor din prima epocă a fierului din partea 
de nord a Republicii Moldova. În total, suprafaţa 
investigată însumează cca 6000 m.p., ceea ce consti-
tuie aproximativ 15% din suprafaţa totală a așezării.

Concomitent, s-a stabilit că în așezare sunt 
prezente mai multe orizonturi cultural-cronolo-
gice. Cel mai vechi nivel de locuire ţine de epo-
ca paleoliticului superior, după care urmează un 
orizont consistent din epoca eneoliticului/perioa-
da de tranziţie la epoca bronzului (aspectul local 
Gordinești) și două niveluri cu depuneri din peri-
oadele timpurie și mijlocie a epocii bronzului, care 
la rândul lor sunt suprapuse de trei orizonturi suc-
cesive din epoca hallstattiană (timpurie, mijlocie 
și târzie), precum și materiale sporadice din epoci 
mai târzii, inclusiv medievală timpurie.

În același timp, rezultatele investigaţiilor în-
treprinse în așezarea cu mai multe niveluri de lo-
cuire Trinca „Izvorul lui Luca” au fost introduse în 
circuitul știinţific doar parţial. Până în prezent, au 
fost publicate rezultatele investigaţiilor din 1982 
[Levitskii 1986], 1994 [Leviţki 1995] și 1995-1998 
[Leviţki, Haheu 1997; Leviţki 1997a; Leviţki et al. 
1999]. Continuau să rămână necunoscute comu-
nităţii știinţifice arheologice rezultatele săpăturilor 
din anii 1984, 1989 și, respectiv, 2000-2002. 

Prin articolul de faţă iniţiem o serie de publica-
ţii cu menirea de a pune la dispoziţia cercetătorilor 
rezultatele investigaţiilor din situl arheologic Trinca 
„Izvorul lui Luca”, aflate actualmente în anonimat. 
Concret, acum avem drept obiectiv prezentarea 
materialelor arheologice descoperite în anul 1989. 
Totodată, trebuie de menţionat că unele vestigii 
descoperite în săpăturile din anul 1989 au fost in-
vocate cu ocazia realizării unor studii de sinteză cu 
privire la perioada hallstattiană timpurie din spaţiul 

est-carpatic [Leviţki 1994; 1994a; 2003a], precum 
și a unor elaborări referitoare la anumite categorii 
de piese atestate în sit: piese de metal [Leviţki et al. 
2003], piese de inventar din epoca bronzului [Leviţki 
2007], piese din categoria ceramicii tehnice [Leviţki 
2008], precum și a unor activităţi economice prac-
ticate – prelucrarea bronzului în aria est-carpatică 
a complexului hallstattian timpuriu cu ceramică ca-
nelată [Leviţki, Sîrbu 2010] și prelucrarea bronzului 
de comunitatea culturii Chișinău-Corlăteni, care a 
locuit în așezarea Trinca „Izvorul lui Luca” [Leviţki, 
Sîrbu 2010a]. Dat fiind faptul că vestigiile provenite 
din săpătura efectuată în anul 1989 (Secţiunea III) 
constituie unul din cele mai reprezentative comple-
xe locativ-gospodărești din perioada hallstattiană 
timpurie investigate în așezare, considerăm că pu-
blicarea complexă a acestora se impune prioritar.

Scopul investigaţiilor din anul 1989 a fost 
efectuarea săpăturilor pentru recuperarea unor 
materiale în vederea completării cunoștinţelor re-
feritoare la nivelul de locuire din etapa timpurie a 
epocii hallstattiene, deoarece până la acel moment 
informaţiile erau doar sporadice. Pentru aceasta 
s-a hotărât de a cerceta pata de la extrema de sud-
est a promontoriului, cartată încă în anul 1982, pe 
suprafaţa căreia se găseau numeroase fragmente 

Fig. 1. Condiţiile topografice de amplasare a sitului Trinca 
„Izvorul lui Luca”.

Fig. 1. Topographic conditions of the location of the Trinca 
“Izvorul lui Luca” site.
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de ceramică neagră – lustruită și orna-
mentată cu caneluri, caracteristică cul-
turii hallstattului canelat de tip Chiși-
nău-Corlăteni.

Localizarea monumentului. Situl 
arheologic Trinca „Izvorul lui Luca” este 
situat la cca 2,5 km sud de periferia sud-
vestică a comunei Trinca, r-nul Edineţ. 
Ocupă aproape întreaga suprafaţă a unui 
promontoriu format de o meandră a r. 
Draghiște, pe malul lui drept. Promonto-
riul este orientat longitudinal de la nord-
vest spre sud-est, altitudinea lui maximă 
la extrema de nord fiind de 213,3 m, la 
cea de sud-est de 183,3 m, în așa fel su-
prafaţa lui este înclinată spre sud-est cu 
2,7 m. Înălţimea promontoriului faţă de 
nivelul luncii r. Draghiște la extrema de 
nord este de 40 m, la cea de sud-est – 30 
m și la cea de sud – 30 m. Din partea de 
nord-vest promontoriul este apărat de 
un podiș calcaros masiv, cu altitudinea 
de 248,1 m. În general, locul amplasării 
așezării este protejat de malul opus, înalt 
(altitudinea 238,3 m), stâncos și acoperit 
de pădure (fig. 1).

Straturile de săpătură și statistica generală 
a materialelor

Secţiunea (numerotată III în continuarea ce-
lor trasate în anii 1982 și 1984) avea formă patru-
lateră cu suprafaţa de 160 m.p., pe lungime fiind 
orientată paralel cu marginea neîmpădurită a pro-
montoriului, adică nord-vest – sud-est, și consta 
din două casete cu suprafeţe egale (cu lungimea 
de 16 m și lăţimea de 5 m), delimitate între ele 
printr-un martor longitudinal cu lăţimea de 0,5 
m. Suprafaţa investigată este ușor înclinată de la 
nord-vest spre sud-est cu cca 0,3º (fig. 2).

Stratul I (aprox. 0,25 m ad.) a fost degajat pe 
întreaga suprafaţă investigată. Prezenta sol vegetal 
în amestec cu cenușă, aglomeraţii de pietre, cerami-
că, oase de animale, silexuri și fragmente de lipitură. 
Stratul de sol cu o cantitate considerabilă de cenu-
șă, ca o depunere compactă, a apărut începând cu 
adâncimea de 0,1-0,15 m, cu precădere în jumătatea 
de sud-est a secţiunii. Resturile de cultură materială 
depistate includ: 1552 fragmente de ceramică, 1382 
fragmente de oase de animale, 228 de silexuri, 312 
fragmente de lipitură și 1226 pietre de calcar și de 

râu, precum și 23 piese de inventar lucrate din di-
verse materii prime – lut ars, silex și os.

Stratul II (aprox. 0,5 m ad.) a fost dezvelit pe 
întreaga suprafaţă cercetată. Prezenta sol negru-
cenușiu în amestec cu o mare cantitate de cenușă. 
Materialele arheologice erau destul de numeroa-
se, fiind concentrate în partea centrală a secţiunii, 
unde ulterior au fost descoperite complexe de ha-
bitat. În total au fost depistate 1453 fragmente de 
ceramică, 582 fragmente de oase de animale, 203 
silexuri, 344 fragmente de chirpic și lipitură, 923 
de pietre de calcar și de râu, multe dintre care erau 
arse, precum și 42 piese de inventar lucrate din di-
verse materii prime – lut ars, silex, calcar, corn și 
os. La baza acestui strat, în carourile B/3, C/2-4 și 
D/3 au fost descoperite urmele unei locuinţe de 
suprafaţă datând din prima epocă a fierului – cul-
tura hallstattului canelat.

Fig. 2. Planul și profilul suprafeţei investigate (1 – nivelul ac-
tual de călcare; 2 – strat vegetal; 3 – strat de cenușă; 4 – sol 
negru-cenușiu; 5 – sol galben-cenușiu; 6 – lut galben viu; 7 – 
fragmente de ceramică; 8 – fragmente de lipitură; 9 –pietre).

Fig. 2. Plan and profile of the investigated surface (1 – current 
tread level; 2 – topsoil; 3 – layer of ash; 4 – black-gray soil; 
5 – yellow-gray soil; 6 – bright yellow clay; 7 – ceramics frag-
ments; 8 – fragments of plaster; 9 – stone).



Stratul III (aprox. 0,75 m ad.) a fost de-
copertat pe întreaga suprafaţă investigată, cu 
excepţia sectorului unde au fost evidenţiate 
vestigiile locuinţei de suprafaţă. Prezenta sol 
negru-cenușiu în amestec cu cenușă și multe 
fragmente de chirpic și lipitură, în care s-a con-
servat și o anumită cantitate de resturi de cultu-
ră materială. În total au fost depistate: 295 frag-
mente de ceramică, 155 fragmente de oase de 
animale, 76 de silexuri, 84 fragmente de chirpic 
și 156 pietre de calcar și de râu, multe dintre 
care erau arse, precum și 13 piese de inventar 
lucrate din diverse materii prime – lut ars, si-
lex, corn și os. La baza acestui strat, în carourile 
D/3-4 și E/3-4 a apărut o pată de culoare mai 
întunecată, formată din sol granulat.

Stratul IV (aprox. 1 m ad.) a fost scos pe 
întreaga suprafaţă cercetată. Prezenta sol de 
culoare brună-cenușie, care la bază trecea în 
lut galben-nisipos steril. Materialele arheolo-
gice practic lipseau. După taluzare, în carou-
rile D/3-4 și E/3-4 a fost evidenţiat conturul unei 
gropi, care ţinând cont de piesele din umplutură, 
se atribuie primei epoci a fierului.

Prezentarea vestigiilor pe orizonturi cultu-
ral-cronologice

Paleoliticul superior. Acest orizont, în peri-
metrul suprafeţei investigate, este reprezentat, cu 
rare excepţii, doar de așchii și lame patinizate, fără 
prelucrare secundară, care provin din toate stratu-
rile de săpătură.

Perioada de tranziţie de la eneolitic la epoca 
bronzului (aspectul cultural Horodiștea-Gordi-
nești). Vestigiile din această perioadă de aseme-
nea sunt foarte puţine, limitându-se la descoperiri 
sporadice de fragmente ceramice, care din punct 
de vedere tehnologic sunt caracteristice aspectu-
lui cultural Horodiștea-Gordinești, fiind însă mai 
puţin relevante morfologic și stilistic. Trebuie de 
menţionat, că ceramica provine în exclusivitate 
din straturile de săpătură, iar în cadrul complexe-
lor lipsește complet. Tot în straturile de săpătură 
au fost depistate și alte vestigii care cu siguranţă 
aparţin acestei perioade, reprezentate prin unelte 
și ustensile de silex (lame retușate – fig. 3,10), de 
lut ars (fusaiole – fig. 3,7), prin vase miniaturale 
(fig. 3,4-5,8-9), prin reprezentări antropomorfe 
(fig. 3,6,11) și zoomorfe (fig. 3,1-3), modelate din 
pastă fină în amestec cu degresanți abia vizibili și 

nisip, având culoare maronie deschisă. Una din 
ele, probabil, reprezintă un taur, iar alta o ovină. 

Epoca bronzului. Acestei epoci, cu siguranţă, 
pot fi atribuite doar un număr mic de fragmen-
te de ceramică depistate în straturile de săpătură, 
care, ţinând cont de natura degresanţilor utilizaţi 
în pasta de modelare (silex mărunţit ars, granule 
de calcar, nisip de râu) și prelucrarea suprafeţelor 
(netezirea minuţioasă și acoperirea cu angobă, 
sau prelucrate mai puţin îngrijit, adesea la supra-
faţă fiind vizibile particulele albicioase de silex 
ars, ori goluri de la calcarul descompus în urma 
arderii, precum și microprundișul, care fac supra-
faţa aspră), aparţin culturii Komarov. Se deose-
besc: vasele de tip lalea, posibil, și de tip borcan, 
marginea buzei cărora este îngroșată din partea 
exterioară, prevăzute nemijlocit sub margine cu 
un șir orizontal de găuri (fig. 4,3,5), sau cu brâu 
simplu orizontal în partea superioară a corpului 
(fig. 4,4). Eventual, acestei culturi îi pot aparţine 
și unele torţi de căni de proporţii (fig. 4,1) și un 

Fig. 3. Piese de inventar din perioada de tranziţie de la ene-
olitic la epoca bronzului (aspectul cultural Horodiștea-Gor-
dinești) și epoca bronzului (1-9, 11 – lut ars; 10-12 – silex; 
13 – piatră).

Fig. 3. Findings of the transition period from the Neolithic 
to the Bronze Age (Horodiştea- Gordineşti cultural aspect) 
and the Bronze Age (1-9, 11 – baked clay; 10-12 – flint; 13 
– stone).
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fragment de cupă ornamentată cu motive incizate 
(fig. 4,2). Tot în straturile de săpătură au fost de-
pistate și unele vestigii aparţinând acestei epoci, 
reprezentate prin unelte de piatră: un topor frag-
mentar, lucrat dintr-o rocă tare, de culoare neagră 
și prevăzut cu un orificiu cu diametrul de 2,6 cm 
(fig. 3,13) și o piesa bifacială de silex (fig. 3,12), de 
aspect indiscutabil Komarov.

Prima epocă a fierului. În perimetrul supra-
faţei investigate predomină vestigiile arheologice 
specifice epocii fierului timpuriu. Acestui orizont 
cultural-cronologic i se atribuie atât complexele 
arheologice depistate în cadrul secţiunii (locuin-
ţa de suprafaţă și groapa menajeră), cât și marea 
majoritate a materialelor (ceramica, uneltele și us-
tensilele) descoperite atât în straturile de săpătură 
cât și în complexe.

Locuinţa nr. II. A fost depistată în сarourile 
B/3-4; C/2-4 și D/3, la adâncimea de cca 0,50–0,55 
m de la nivelul actual de călcare. Reprezintă o locu-
inţă de suprafaţă, de formă cvasipatrulateră (laturile 
de cca 3,5x2,5 m), orientată pe axa nord-sud (fig. 5). 
Vestigiile construcţiei sunt compuse din platforme 
și aglomeraţii de chirpic, lipitură, pietre, precum și 

de resturi de cultură materială. În partea de nord era 
prevăzută cu sistem de încălzire, amplasat parţial în 
perimetrul de răspândire a vestigiilor locuinţei și 
parţial în afara ei. Reprezintă o vatră deschisă, de 
formă ovală (1,35x1,00 m) orientată, similar locu-
inţei, de la sud spre nord. A fost amenajată dintr-un 
strat de pietre plate de calcar de dimensiuni medii și 
mici cu grosimea de 10–18 cm, deasupra căruia s-a 
aplicat un strat de lipitură din lut și nisip cu grosi-
mea de cca 4–5 cm. Ultimul este puternic ars. Arse 
sunt și pietrele ce conturează perimetrul vetrei, și 
cele acoperite de lipitură. În perimentrul ocupat de 
vestigiile locuinţei, inclusiv și a vetrei, au fost colec-
tate fragmente de ceramică, oase de animale, sile-
xuri și patru piese de inventar, dintre care unele arse 
(o lamă de silex pentru secere, o unealtă de silex, o 
piesă de os de animal și o bilă de lut ars).

Fig. 4. Ceramică fină din straturile de săpătură (1-5 – epoca 
bronzului, 6-10 – epoca fierului).

Fig. 4. Fine ceramics from the excavation layers (1-5 – the 
Bronze Age; 6-10 – the Iron Age).

Fig. 5. Planul și profilul locuinţei de suprafaţă (1 – nivelul 
actual de călcare; 2 – strat vegetal; 3 – sol negru cenușiu; 4 
– strat de cenușă; 5 – sol galben-cenușiu; 6 – lut galben viu; 
7 – pietre; 8 – fragmente de lipitură).

Fig. 5. Plan and profile of the surface dwelling (1 – the cur-
rent treading level; 2 – topsoil; 3 – black-gray soil; 4 – layer 
of ash, 5 – yellow-gray soil; 6 – bright yellow clay; 7 – stones; 
8 – fragments of plaster).



Groapa nr. 2. Depistată în carourile D/3-4 
și E/3-4, la adâncimea de cca 0,84 m de la nivelul 
actual de călcare, la cca 1 m spre vest de suprafaţa 
ocupată de vestigiile locuinţei. La nivelul surprin-
derii, groapa avea formă oval-neregulată (diame-
trele de cca 1,5–1,1 m) (fig. 6). În profil, pereţii 
gropii ușor se îngustează spre fundul ce formează 
o treaptă. Adâncimea maximă a gropii este de cca 
0,25 m. Umplutura gropii constă din sol cenușiu, 
în care s-au găsit câteva fragmente de ceramică 
din prima epocă a fierului, fragmente mici de oase 
de animale, silexuri, fragmente de lipituri și pietre 
mici de calcar arse.

Piesele de inventar1

1. Cu privire la piesele de inventar depistate în straturile de 
săpătură menţionăm că unele dintre acestea pot fi atribuite 
la oricare dintre orizonturile cultural-cronologice post-
paleolitice atestate în așezare. Uneltele și lamele de silex 
pentru seceri, acoperite cu luciu, obiectele de os și corn – 

Totalitatea obiectelor descoperite în com-
plexe și în straturile de săpătură sunt reprezentate 
prin diverse categorii de piese lucrate din lut, si-
lex, os, corn, piatră, calcar și bronz. Din categoria 
pieselor de lut fac parte fusaiole, linguri de turnat, 
vase miniaturale, o bilă, o rondelă, o „pâinică” și 
câteva piese cu funcționalitate incertă.

Fusaiolele (fig. 7,2,5-7) sunt reprezentate prin 
șapte exemplare, dintre care șase întregi și una frag-
mentară. Sunt modelate din pastă fină în amestec 
cu șamotă, nisip sau degresanți de granulație mică, 
abia vizibili la exterior. Au suprafața netezită, cu-
loarea variază între maroniu deschis și maroniu 
sau cenușiu și cenușiu închis. De regulă, au formă 
circulară în plan și bitronconică sau lenticulară în 
secțiune, dar se întâlnesc și circulare în plan și ne-
regulate în secțiune sau ovale în plan și piriforme 
în secțiune. Dimensiuni: diametrul pieselor variază 
între 4 și 5,5 cm; diametrul orificiului între 0,4 și 0,8 
cm și înălțimea între 1,1 și 3,5 cm. 

Lingurile de turnat (fig. 7,13-14) au fost des-
coperite în două exemplare fragmentare, modelate 
din pastă în amestec cu șamotă de granulație mare 
și cu granule de calcar. Au suprafața netezită, însă 
cu denivelări și multiple goluri. Culoarea variază 

străpungătoarele, lustruitoarele etc. au fost în uz începând cu 
perioada de tranziţie de la eneolitic la epoca bronzului și până 
în epoca fierului inclusiv

Fig. 6. Planul și profilul gropii (1 – nivelul actual de călcare; 
2 – strat vegetal, 3 – sol negru-cenușiu; 4 – lut galben viu).

Fig. 6. Plan and profile of the pit (1 – current tread level; 2 – 
topsoil; 3 – black-gray soil; 4 – bright yellow clay).

Fig. 7. Piese de lut din prima epocă a fierului.

Fig. 7. Clay finds from the first epoch of the Iron Age.
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între maroniu și cenușiu. Ambele piese erau pre-
văzute cu mâner tubular. Fragmentele recuperate 
prezintă urme de ardere intensă, pe alocuri până 
la zgurificare. Dimensiuni: lungimea părţilor păs-
trate este de cca 6 și, respectiv, 5,2 cm.

Vasele miniaturale (fig. 7,9-12) din punct 
de vedere tehico-tehnologic și morfologic repe-
tă într-o măsură mai mică sau mai mare tipurile 
vaselor mari specifice perioadei timpurii a epocii 
fierului: chiupuri, străcini, căni etc.

Bila (fig. 7,3) are forma rotundă-ovală ne-
regulată. Este modelată din pastă în amestec cu 
degresanţi de granulaţie diferită. Are suprafaţa cu 
multe denivelări și goluri. Culoare maronie des-
chisă. Diametrul variază între 3,7 și 4,2 cm.

Rondela (fig. 7,4) în plan are formă cvasicircu-
lară, iar în secțiune lenticulară. Pe centru este prevă-
zută cu un orificiu. Este lucrată din pastă în amestec 
cu șamotă de granulație diferită și nisip. Suprafață, 
cu multiple denivelări, are culoare cărămizie. Di-
mensiuni: diametrul 5,4 cm; diametrul orificiului 
variază între 0,7-1,3 cm; înălțimea 1,6 cm.

„Pâinica” (fig. 7,1) este modelată din pastă 
fină în amestec cu degresanţi abia vizibili. Are su-
prafaţa netezită și culoare cenușie închisă. În plan 
este circulară, iar în secţiune dreptunghiulară cu 
colţurile rotunjite. Dimensiuni: diametrul 2,3 cm, 
înălţimea 1 cm.

Din categoria pieselor de lut fac parte diverse 
fragmente ale unor artefacte modelate din pastă în 
amestec cu nisip sau degresanți, inclusiv de origine 
organică. Cele cinci piese au dimensiuni diferite și 
destinații neclare. Unele din ele par a fi fragmente ale 
unor statuete antropo- ori zoomorfe, însă nu putem 
susține aceasta cu certitudine.

Piesele de silex (fig. 8,1-24) sunt reprezentate 
prin șase unelte și 19 lame pentru secere. Unelte-
le (două întregi și patru fragmentare) sunt lucrate 
preponderent pe așchii (patru piese) și uneori pe 
lame (două piese) de silex, culoarea cărora variază 
de la cenușiu deschis până la cenușiu închis, une-
le din ele având și pete albe. Toate uneltele conțin 
urme de retușare pe una din laturi, sau pe toate 
laturile fie unilateral, fie bilateral. Dimensiuni: 
lungimea variază de la 3,2 până la 7 cm; lățimea 
variază de la 1,4 până la 2,3 cm; grosimea fiind de 
0,8 cm. Lamele pentru secere (15 întregi și patru 
fragmentare) sunt lucrate pe așchii de silex de cu-
loare cenușie, în unele cazuri culoarea variază spre 
maroniu și negru, unele din ele având pete albe. 

Toate piesele conțin urme de retușare unilaterală 
sau bilaterală pe una sau ambele laturi lungi, care 
sunt acoperite cu luciu. Dimensiuni: lungimea va-
riază între 2 și 8 cm; lățimea – între 1,3 și 3 cm.

Piesele de calcar (fig. 8,25) sunt reprezentate 
prin două rondele. Una are formă cvasi-circulară 
în plan și dreptunghiulară cu colţurile rotungite 
în secțiune. Pe centru este prevăzută cu un orifi-
ciu. Suprafeţele netezite atestă și unele denivelări. 
Dimensiuni: diametrul 9 cm, grosimea 2,9-3 cm, 
diametrul orificiului 1,5-0,8 cm. A doua are formă 
circulară în plan și trapezoidală în secțiune. În par-
tea centrală este prevăzută cu o perforaţie. Suprafe-
ţele sunt netezite Dimensiunile: diametrul 7,3 cm; 
diametrul orificiului 0,9 cm; înălţimea 1,6-2,1 cm.

Din categoria pieselor de os (fig. 9,1-6) fac parte 
patru străpungătoare, trei unelte, un lustruitor, un tub 
cilindric, o „patină”, o psalie și o daltă. Străpugătoarele 
sunt lucrate pe așchii de os tubular de animal (două 
piese) sau dintr-o metapodă laterală de cal. Lungimea 
variază între 8,5 și 11,5 cm. Uneltele lucrate pe cape-
te de os tubular de animal sau pe coaste de bovideu 
de regulă conțin urme de utilizare reprezentate prin 

Fig. 8. Piese de inventar din prima epocă a fierului (1-24 – 
silex; 25 – calcar).

Fig. 8. Findings from the first epoch of the Iron Age (1-24 – 
flint; 25 – limestone).



luciu sau uzură. Lungimea variază între 9 și 25,6 cm. 
Lustruitorul, păstrat fragmentar (lungimea 13 cm), 
este lucrat dintr-un metacarp de bovideu, are una din 
laturi șlefuită în urma utilizării. Tub cilindric, lucrat 
dintr-un os de pasăre. Dimensiuni: lungimea 3,3 cm; 
diametrul 0,8-0,9 cm. „Patina” lucrată dintr-un os tu-
bular de bovideu (lungimea 11 cm) are „talpa” plată 
și șlefuită, iar partea opusă a fost, iniţial, prevăzută cu 
o gaură. Piesa atestă urme de ardere. Psalia se atribuie 
tipului în formă de tijă cu trei găuri rotunde la capete 
și ovale pe centru, executate în același plan. Este lu-
crată dintr-un os de animal (lungimea 12 cm). Piesa 
s-a păstrat fragmentar și este ornamentată la capete și 
în partea centrală cu cercuri concentrice. Dalta este 
lucrată pe o așchie de os tubular de animal de talie 
mare (lungimea 14 cm). După formă este asemănă-
toare cu cele actuale de metal. 

Piesele de corn (fig. 9,7-8) includ: o uneal-
tă lucrată pe o așchie de corn ascuţită prin tăiere 

la unul din capete, cu lungimea de 12,5 cm, și un 
obiect care reprezintă un segment despicat logitudi-
nal, la unul din capete cu urme de tăietură cu lun-
gimea de 7 cm.

Piesele de bronz (fig. 9,9) sunt reprezentate 
doar printr-o tijă cu lungimea de 7,8 cm, cu unul 
din capete dreptunghiular în secțiune, iar cel opus 
– circular, cu extremitatea lăţită.

Ceramica
Din punct de vedere tehnologic, se deosebesc 

două categorii convenţionale principale: fină și de 
uz comun. În cadrul primei categorii se include ce-
ramica modelată din pastă bine frământată având 
ca degresant cioburi pisate mărunt, cu suprafaţa 
lustruită, și ardere bine controlată, culoarea vari-
ind de la negru până la galben-cenușiu, uneori cu 
pete. A doua categorie include ceramica modelată 
dintr-o pastă mai grosieră, cu amestec de cioburi 
pisate de granulaţie mare, cu ardere de calitate in-
ferioară și cu prelucrarea la fel a suprafeţei, având 
culoarea galben-cenușie sau cărămizie-cafenie cu 
pete cenușii. Raportul procentual dintre categorii 
este următorul: cea fină – 24,02% (837 fragmente), 
de uz comun – 75,97% (2647 fragmente).

În urma analizei tehnico-tehnologice a fost 
posibil de stabilit că cca 4% din întregul lot de 
ceramică, atât fină cât și de uz comun, conţine în 
pastă, de rând cu șamota de granulaţie diferită, și 
degresanţi de altă natură: silex pisat ars, granule de 
calcar, microprundișuri, culoarea suprafeţei fiind 
similară. În același timp, cca 1,4% din numărul to-
tal de fragmente de ceramică prezintă o categorie 
tehnologică deosebită, caracterizându-se în primul 
rând prin culoarea suprafeţei – alburie, cu nuanţe 
bej și crem. Vasele din categoria fină sunt modela-
te din pastă compactă, cu nisip bine ales (mărunt) 

Categoria 
materialelor

Str.
I.

Str.
II.

Str.
III.

Loc.
III. Gr.2. Total

Ceramică din 
prima epocă 
a fierului

1552 1453 295 34 8 3342

Oase de 
animale 1382 582 155 - - 2119

Silexuri 228 203 76 - - 507
Lipitură 312 344 84 - - 740
Pietre 1226 932 156 - - 2314

Tabelul nr. 1. Materialul de masă descoperit în cadrul Sec-
ţiunii III.

Fig. 9. Piese de inventar din prima epocă a fierului (1-6 – os; 
7-8 – corn; 9 – bronz).

Fig. 9. Findings from the first epoch of the Iron Age (1-6 – 
bone; 7-8 – horn; 9 – bronze).
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sau cu silex de granulaţie foarte mică, având su-
prafaţa excelent lustruită. Cele din categoria de uz 
comun – din pastă cu silex de granulaţie mare și o 
cantitate mare de pietricele de calcar în compozi-
ţie, suprafaţa netezită având multe goluri formate 
de descompunerea calcarului (fig. 4,6-13).

Ceramica fină. Din punct de vedere al tipului 
morfologic, din masivul de ceramică fină depistat 
(837 fragmente), relevante sunt numai 464 de frag-
mente (55,44%). Se identifică următoarele tipuri:

I. Chiupuri – 213 fragmente (45,80%);
II. Străchini – 168 fragmente (36,20%);
III. Cupe – 48 fragmente (10,34%);
IV. Căni – 30 fragmente (6,46%);
V. Pahare – 4 fragmente (0,86%);
VI. Fructiere – 2 fragmente (0,43%).
Tipul I. Chiupuri (vase bitronconice de pro-

porţii). Particularitatea specifică acestui tip de vase 
o constituie bicromatismul – suprafaţa exterioară 
este neagră, îngrijit prelucrată, iar cea interioară – 
de culoare galbenă sau oranj, circumstanţă ce în 
mare înlesnește atribuirea la acest tip a fragmen-
telor indiferent de la ce parte a vasului provin. În 
cadrul acestui tip, pornind de la părţile superioare 
ale unor recipiente, reconstituite grafic, pot fi evi-
denţiate următoarele variante:

a. Chiupuri de proporţii, cu corp bitronconic, 
gât în formă de pâlnie, buza evazată și fundul relativ 
îngust. Specific pentru marea majoritate a acestor 
vase este amplasarea în pereche a proeminenţelor – 
suporturi în plan vertical pe umeri. Partea superi-
oară (gâtul) este decorată cu caneluri orizontale, iar 
umerii cu caneluri oblice (fig. 10,1). Alte recipiente 
sunt prevăzute în zona diametrului maxim doar cu 
proeminenţe simple (fig. 10,2). Un număr neînsem-
nat din ele sunt în general lipsite de proeminenţe 
(fig. 10,3,9). Partea superioară a acestor vase se mai 
ornamenta cu ghirlande din linii incizate (fig. 10,4), 
cercuri concentrice, realizate cu ajutorul canelurilor 
(fig. 10,6) sau cu o proeminenţă nu prea mare îm-
pinsă din interior (fig. 10,5).

b. Chiupuri cu gâtul înalt cilindric sau trom-
petiform și mijlocul bombat. La baza gâtului, unele 
dintre ele sunt ornamentate cu caneluri orizontale 
(fig. 10,7-8).

Tipul II. Străchini. Această formă este una din 
cele mai reprezentative. Fragmentele de la părţile su-
perioare ale acestor vase permit identificarea urmă-
toarelor variante:

a. Străchini larg deschise, de formă tronconi-

că, cu corpul mai mult sau mai puţin rotunjit către 
gură, cu fundul relativ îngust, neprofilat (fig. 11,15) 
sau ușor profilat (fig. 11,17). Marginea poate fi: sub-
ţiată (fig. 11,6-8,12-14,18); rotunjită (fig. 11,3-4); tă-
iată orizontal, în unele cazuri formând mici platfor-
me orizontale (fig. 11,9) sau oblice, unele formând 
în partea interioară o mică platformă (fig. 11,2,11).

Ornamentul acestei variante constă în prin-
cipal din caneluri orizontale, mai rar oblice, în 
partea superioară a corpului plasate sub buză; 
faţete pe margine; mânere-apucători plasate sub 
margine sau pe corpul vasului. Adesea străchini-
le se ornamentau cu motive formate din asocie-
rea canelurilor orizontale și mânerelor-suporturi. 
Într-un caz, canelurile orizontale se întretaie cu 
brâie verticale.

b. Străchini larg deschise, tronconice, scun-
de. Marginile străchinilor sunt: rotunjite (fig. 
11,5); drepte, unele formând mici platforme (fig. 
11,16); oblice, în unele cazuri formând mici plat-
forme (fig. 11,10).

Această variantă, de regulă, nu conține orna-
ment, cu excepţia unui singur exemplar, care este 
prevăzut în partea superioară cu mâner-apucător 
perforat vertical.

Fig. 10. Ceramică fină din straturile de săpătură.

Fig. 10. Fine ceramics from the excavation layers.



c. Străchini cu buza lobată. Este reprezentată 
doar printr-un exemplar neornamentat (fig. 11,1).

Tipul III. Cupe. Atribuirea anumitor frag-
mente ceramicii cu pereţii subţiri cupelor este de-
terminată de absenţa torţii. Cu toate acestea, tre-
buie să remarcăm că o parte din ele prezintă, din 
punct de vedere, morfologic, o asemănare oareca-
re  cu unele căni cu corpul profilat. Pot fi distinse 
următoarele variante:

a. Cupe cu profil în formă de „S” mai mult 
sau mai puţin pronunţat, cu marginea evazată sub-
ţiată, teșită spre exterior, sau îngroșată din interior 
(fig. 12,2-4). De regulă, ele nu sunt ornamentate.

b. Cupe cu corp rotunjit, cu gât înalt cilin-
dric și buza evazată. Sunt reprezentate prin două 
exemplare neornamentate (fig. 12,8).

c. Cupe cu corpul semisferic, gâtul scurt, 
marginea orizontală ușor rotunjită și fundul plat. 
Sunt reprezentate prin două exemplare, unul din-
tre care pe partea cea mai proeminentă este orna-
mentat cu linii incizate, orizontale (fig. 12,1,6).

Tipul IV. Căni. În baza exemplarelor întregi, 
întregibile sau reconstituite grafic se identifică ur-

mătoarele variante:
a. Căni scunde cu corpul oval în plan și tron-

conic în profil, fundul plat și toarta supraînălţată, 
de regulă, neornamentate (fig. 7,10).

b. Căni cu corpul profilat în formă de „S”, 
mai mult sau mai puţin accentuat, de proporţii 
alungite sau mai scunde cu fundul plat, prevăzute 
cu torţi, în grad diferit supraînălţate vertical sau 
înclinate. Umerii exemplarelor ornamentate sunt 
acoperiţi cu o bandă de caneluri orizontale înguste 
(fig. 12,11,13-14).

c. Căni tronconice înalte, torţile cărora se înal-
ţă puţin asupra mărginii, sau coboară direct din 
buză spre corpul vasului. De regulă, sunt neorna-
mentate (fig. 12,5,12).

Tipul V. Pahare. Vase cu pereţii subţiri, cu cor-
pul zvelt ușor rotunjit, marginea puţin evazată sau 
dreaptă (fig. 12,10). Unele, posibil, erau prevăzute 
cu picioruș cilindric plin cu baza goală (fig. 7,8).

Tipul VI. Fructiere. Se evidenţiază doar după 
câteva fragmente de funduri-suporturi goale (fig. 
12,7,9).

Ceramica de uz comun. Relevante din punc-
tul de vedere al tipului morfologic de vase din tot 
lotul de ceramică de uz comun sunt numai 262 Fig. 11. Ceramică fină din straturile de săpătură.

Fig. 11. Fine ceramics from the excavation layers.

Fig. 12. Ceramică fină din straturile de săpătură.

Fig. 12. Fine ceramics from the excavation layers.
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fragmente (9,9%). Se deosebesc următoarele ti-
puri:

I. Vase în formă de lalea – 211 fragmente 
(80,53%);

II. Vase de tip borcan – 46 fragmente 
(17,55%);

III. Vase cu corpul slab bitronconic – 5 frag-
mente (1,9%).

Tipul I. Vase în formă de lalea. 29,4% dintre 
aceste vase sunt ornamentate: 8,38% – cu un șir 
de orificii dispuse sub buză (fig. 13,3,5); 29% – cu 
un brâu alveolat amplasat la o anumită distanţă de 
marginea vasului (fig. 13,4,8,11); 12,9% – cu un șir 
de orificii sub buză în asociere cu un brâu alveolat 
pe umărul vasului (fig. 13,6,12); 3,2% – cu mâne-
re-suporturi pe umărul vasului (fig. 13,9-10); 3,2% 
– cu alveole pe margine în asociere cu un brâu 
alveolat pe umăr (fig. 13,2); 1,6% – cu alveole pe 
partea exterioară a buzei (fig. 13,1); 1,6% – cu brâu 
simplu pe umăr (fig. 13,7).

Tipul II. Vase de tip borcan. 24% dintre aces-
te vase sunt ornamentate cu: un șir de orificii ne-
mijlocit sub margine (fig.14,8); brâu alveolat dis-

pus la o anumită distanţă de marginea vasului (fig. 
14,5); brâu alveolat dispus oblic de sub margine pe 
corpul vasului (fig. 14,1); șir de alveole (fig. 14,4); 
mânere-suporturi în asociere cu un șir orizontal 
de alveole (fig. 14,2).

Tipul III. Vase cu corpul slab bitronconic. 
Marginea acestor vase în unele cazuri este dreaptă 
orizontală, în altele – subţiată, puţin evazată. Sunt 
ornamentate cu: un șir de orificii sub margine în 
asociere cu un brâu alveolat amplasat mai jos (fig. 
14,7); șir de orificii sub margine în asociere cu un 
brâu alveolat întrerupt de mânere-suporturi (fig. 
14,6); brâu alveolat mai jos de margine (fig. 14,9-
10); șir orizontal de alveole, întrerupte de mânere-
suporturi (fig. 14,11).

Tipurile morfologice ale ceramicii de uz co-
mun, luând în consideraţie pereţii cu ornament, 
cu precădere erau decoraţi cu brâie alveolate 
(87%); cu mânere-suporturi (7%); cu brâie simple 
(3,5%); mai rar, cu brâie alveolate întrerupte de 
mânere-suporturi și cu șiruri de alveole.

Tipul IV. Strecurătoare. Acest tip de vase este 
reprezentat doar prin mici fragmente, care nu per-
mit reconstituirea întregului profil (fig. 14,3).Fig. 13. Ceramică de uz comun din straturile de săpătură.

Fig. 13. Household ceramics from the excavation layers.

Fig. 14. Ceramică de uz comun din straturile de săpătură.

Fig. 14. Household ceramics from the excavation layers.



Materialul osteologic
În procesul investigaţiilor arheologice au fost 

descoperite 2119 oase de animale, dintre care doar 
901 (42,52%) sunt relevante în vederea determină-
rii speciilor de animale. Astfel, s-a stabilit că din 
cele 901 resturi osteologice 843 (93,56%) provin 
de la animale domestice, iar 58 (6,44%) aparţin 
animalelor sălbatice, din numărul cărora a fost 
posibil de identificat 170 de indivizi. Analiza pa-
leofaunistică a fragmentelor de oase a permis sta-
bilirea a 5 specii de animale domestice și 8 specii 
de animale sălbatice. Datele statistice referitoare 
la fiecare categorie și specie de animale se regă-

sesc în tabelul sinoptic al materialului 
osteologic. Merită de subliniat că oasele 
descoperite, indirect, oferă indicii refe-
ritoare la creșterea animalelor, pe de o 
parte, și practicarea vânătorii, pe de altă 
parte. Astfel, putem constata că bovine-
le și ovicaprinele jucau un rol mai mare 
în economia comunităţii respective, în 
comparaţie cu calul, porcinele și câine-

le. Dintre speciile de animale vânate se impune ie-
purele de câmp, căprioara, cerbul nobil și taurul. 
Totodată, merită atenţie prezenţa resturilor cochi-
liilor de melci, scoici de râu și de oase de pasăre.

Concluzii
Rezultatele investigaţiilor efectuate în așezarea 

Trinca „Izvorul lui Luca”, în ansamblu, sunt foarte 
complexe și importante. Având în vedere faptul că 
în perimetrul cercetat s-au surprins urmele unui 
complex locativ-gospodăresc, compus din locuinţă 
de suprafaţă dotată cu vatră deschisă și o groapă 
menajeră, rezultatele sunt nu doar inedite, dar joa-
că un rol foarte mare în stabilirea unor parametri 
ce ţin de arhitectonica locuinţelor și a modului de 

trai. Cercetările efectuate au pus 
în evidenţă o cantitate aprecia-
bilă de ustensile, unelte, plastică 
zoomorfă realizate din materie 
primă diferită: silex, piatră, lut 
ars, os, corn, bronz, precum și 
un lot de ceramică deosebit de 
important pentru concretizarea 
orizonturilor cultural-cronologi-
ce prezente în acest sit. Fără în-
doială, întregul lot de materiale 
arheologice descoperite vine să 
completeze tabloul general refe-
ritor la economie și habitat, dar 
și să stabilească într-o oarecare 
măsură stadiul de dezvoltare și 
evoluţie a comunităţilor care au 
populat așezarea de la Trinca și 
întreaga zonă de nord a Moldo-
vei. În acest context, nu este de-
loc întâmplătoare succesiunea 
cultural-cronologică și utilizarea 
uneltelor și a ustensilelor speci-
fice unei perioade mai timpurii. 

Un rol aparte îl are ceramica, analiza căreia poa-
te oferi multe întrebări și răspunsuri referitoare la 

Stratul

Categoria

I II III Total
nr. 
frg. % nr. 

frg. % nr. 
frg. % nr. 

frg. %

Ceramica 
fină 362 17,2 400 27,3 85 28,8 763 22,83

Ceramica 
de uz 
comun

1285 82,8 1154 72,7 208 71,2 2579 77,17

Tabelul nr. 2. Raportul procentual dintre ceramica fină și de 
uz comun, fixată pe straturi.

Specia Oase Indivizi % Total oase
Domestice

Ovis et capra 301 39 35,7

843/93,56 %

Bos Taurus (bovine) 311 26 36,9
Equus caballus (calul) 158 35 18,75
Sus. scrofa dom. (porcine) 55 28 6,52
Canis familiaris (câine) 18 15 2,13

Sălbatice
Bos primigenius (taur, bour) 8 4 13,8

58/6,44 %

Castor 3 2 5,17
Lepus europaeus (iepure de 
câmp) 11 5 18,96

Sus scrofa ferus (mistreţul) 1 1 1,72
Capreolus capreolus (căprioara) 10 6 17,25
Cervus elaphus (cerbul nobil) 9 5 15,52
Cricetus cricetus (hârciog com.) 3 2 5,17
Helix Pomatia L. 8 13,8
Unio pictorum (melc de 
grădină) 2 3,44

Unio crassus (scoică de râu) 1 1,72
Aves (pasăre) 2 2 3,45

Tabelul nr. 3. Tabelul sinoptic al materialului osteologic des-
coperit în Secţiunea III.
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specificul așezării. Astfel, categoriile tehnologice, 
tipurile morfologice și îmbinările compoziţionale 
ale elementelor ornamentale (modul și maniera de 
aplicare a lor), demonstrează prezenţa majorităţii 
covârșitoare a veselei fine și de uz comun specifice 
culturii hallstattului canelat de la est de Carpaţi – 
tipul Chișinău-Corlăteni. Totodată, ceramica de uz 
comun ilustrează influenţe răsăritene de tip Belo-
grudovka-Chernyi Les. Psalia de corn, prevăzută 
cu orificii circulare la capete și ovală în centru, or-
namentată cu cercuri concentrice, descoperită în 
preajma locuinţei, prezintă un indicator cronolo-

gic indiscutabil pentru datarea acestui complex în 
perioada cuprinsă între mijlocul secolului al XII-
lea – secolul X a.Chr. 

Astfel, putem afirma cu certitudine că situl 
Trinca „Izvorul lui Luca” reprezintă unul din cele 
mai importante monumente arheologice, care 
este în stare să ofere elemente și particularităţi noi 
referitoare la evoluţia culturilor atestate în zona 
Podișului Moldovei de Nord, în vederea studierii 
proceselor cultural-istorice din perioada de tran-
ziţie de la eneolitic la epoca bronzului – epoca 
hallstattiană.
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