Proiectul „Bijuterii medievale: Cetăţile Hotin, Soroca, Suceava” (2012-2015),
finanțat de către UE.
Sergiu MUSTEAȚĂ - conducătorul investigaţiilor arheologice pluridisciplinare în
Cetatea Soroca
Deşi este un reper cultural-istoric şi turistic important pe harta republicii, Cetatea Sorocii
nu se bucură de o abordare pluridisciplinară. Studiile care au fost realizate de-a lungul ultimului
secol au fost sporadice. De la ultimele investigaţii au trecut peste patru decenii, timp în care
tehnica şi metodologia cercetărilor arheologilor a avansat destul de mult. De aceea, reluarea
investigaţiilor arheologice de la Cetatea Soroca este mai mult decât necesară pentru a verifica
datele descoperirilor anterioare şi a face noi investigații care vor facilita o mai bună încadrare
cronologică şi culturală a cetăţii. Cercetarea arheologică din interiorul Cetăţii Soroca şi în
teritoriul aferent/accesibil (parcul din jurul Cetății Soroca) are ca scop o mai bună cunoaşterea a
stratigrafiei acestei construcţii defensive şi obţinerea unor date noi care vor facilita reconstituirea
exhaustivă a istoriei ei. Astfel, prin investigaţiile arheologice din 2012-2015 cu ajutorul
echipamentele moderne au fost atinse următoarele obiective generale:
a. cercetarea vizuală şi topografică pentru reconstituirea cu ajutorul tehnicilor moderne a
planimetriei generale şi a interiorului cetăţii;
b. cercetarea arheologică a ruinelor accesibile, care, în final, să ofere o imagine generală asupra
stratigrafiei, tehnicilor şi fazelor de construcţie, nivelelor de călcare istorice, adâncimea
fundaţiilor, densitatea sitului, clarificarea spaţiilor deja parţial cercetate, precum şi identificarea
unor ruine şi vestigii noi.
c. verificarea şi continuarea săpăturilor anterioare pentru o mai bună cunoaştere a structurii şi
stratigrafiei cazematelor necercetate anterior, spre exemplu a celor cu nr. 2, 3, 5; a turnurilor şi
vestibulurilor lor, în special, a celor cu nr. 2, 3, 4 din incinta Cetăţii;
d. cercetarea spaţiului aferent din jurul Cetăţii prin realizarea în zone accesibile a unor sondaje
geomagnotometrice, iar ulterior şi a săpăturilor arheologice.
e. recuperarea tuturor informaţiilor istorico-arheologice descoperite şi integrarea lor în Raportul
final.
f. descărcarea de sarcină arheologică a suprafeţelor unde urmează să fie realizate lucrări de
reabilitare şi de construcţie.
Obiective specifice:
 Stabilirea evoluţiei planimetrice şi cronologice generale a cetăţii;
 Stabilirea caracteristicilor tehnice ale structurilor construite vizibile şi reconstituirea
planimetriei acestora;
 Stabilirea principalelor nivele de călcare şi de construcţie a cetăţii;

 Identificarea structurilor dispărute pe baza urmelor păstrate în sol şi a informaţiilor
documentare, reconstituirea planimetriei acestora;
 Furnizarea datelor necesare pentru găsirea soluţiilor de restaurare a interiorului cetăţii.

