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Abstract: In 2013 rescue archaeological research was carried out in Ariceștii Rahtivani, in a barrow with
a height of 1.2 m and a maximum diameter of 50 m. Five inhumation burials placed around the centre of the
mound were unearthed. The primary grave was surrounded by a stone ring. The grave pits were rectangular or
oval-shaped. Three of the burials were collective and two of them were individual graves. The inventory consisted
of pottery, ornaments such as silver hair rings, tubular copper pearls, a copper torque, a clay pendant, bone pearls
and red ochre as well. The ware is attributed to the Coţofeni-Baden cultural horizon and the silver ornaments are
well known in burials of the Pit-Grave communities. For the moment, the copper torque is an unique finding in
graves attributed to Yamnaya communities. The five radiocarbon dates obtained assign this funerary monument to
the last third of the IV millennium BC and the first period of the III millennium BC.
Rezum at: În anul 2013 la Ariceștii Rahtivani a fost cercetat în regim de săpătură preventivă un tumul ce
avea înălţimea de aproximativ 1,2 m şi diametrul maxim de circa 50 m. Au fost descoperite cinci morminte de
inhumație dispuse spre centrul movilei. Mormântul primar era înconjurat de un ring din piatră. Gropile mormintelor
aveau forma rectangulară sau ovală. Au fost descoperite trei complexe funerare cu înmormântări colective și două
simple. Inventarul acestora era format din ceramică, piese de podoabă de tipul inelelor de buclă din argint, perle
tubulare din cupru, un colan de cupru, o podoabă din lut, mărgele din os, dar şi ocru roşu. Ceramica aparţine
orizontului cultural Coţofeni-Baden, iar podoabele de argint sunt binecunoscute în mormintele atribuite
comunităţilor Jamnaja. Deocamdată colanul de cupru este o prezență singulară în mormintele Jamnaja. Cele cinci
datări radiocarbon situează cronologic acest complex funerar între ultima treime a mileniului IV BC şi prima parte a
mileniului III BC.
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