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Comuna Mãrgineni, cu satele ei componente, are o importan?ã economicã
si istorica deosebitã prin asezarea sa, prin descoperirile arheologice
facute, cat si prin evenimentele care s-au petrecut de-a lungul anilor pe
aceste ?inuturi.
Astfel, pe teritoriul comunei Mãrgineni, mai precis la asezarea arheologicã
"Ceta?uia", s-a descoperit primul chip al unui bãcãuan, ce-i drept, din lut,
descoperit cu ca?iva ani in urmã, in prezent expus la Muzeul de Istorie
Bacãu.
Tot aici a fost descoperit si un frumos vas din lut, precum si alte obiecte din
perioada neoliticã.
In documentele vremii este men?ionat faptul cã exista in centrul comunei,
Curtea domneascã a boierului Stefan Ruset, care la anul 1711 a fost
atacatã de circa 100 de ostasi polonezi, care erau bine inarma?i, acestia
venind din Raiaua turceascã Bendei, mergand spre casa lor in Polonia.
Dupã lupte crancene, care au durat zile, acestia au fost lua?i prizonieri si
dusi la Iasi, iar in semn de apreciere, domnitorul Mavrocordat a dãruit lui
Stefan Ruset si fiului sau Manolache o pereche de pistoale ferecate in
argint si un ceasornic, care au stat la Curtea Boiereascã panã la 1716.
Sãtenii nu au uitat acest eveniment si au dat unui rau denumirea de Paraul
Lesilor.
Ca obiectiv al patrimoniului na?ional este atestarea documentarã a unui
sat din Mãrgineni la data de 15.03.1489, satul Trebes, dar acesta exista
incã din secolul al XIV-lea. Din documentele care atestau existen?a
acestui sat reiese cã au fost practic douã sate si anume Trebesul de Sus,
respectiv actualul Trebes si Trebesul de Jos actualul sat Barati.
Satul Barati apare pe la 1776 cu circa 150 de suflete.
In 1835 satul Luncani apare cu 130 de case, iar la 1872, avea 960 de
locuitori, ca in anul 1912 satul sã figureze cu 662 locuitori.
In anul 1864 apare satul Livezii Luncani, panã in anul 1895, care apoi se
contopeste cu satul Podis.
Ca obiective si monumente ale naturii cu importan?a deosebita apare
Rezervatia forestiera Arsura care are o suprafata de 35,50 ha si care face
parte din parcela 21 P 11.406, fond forestier administrat de Ocolul Silvic
Fantanele si este situat pe teritoriul comunei Mãrgineni.
In primavara anului 1964, cu prilejul plantãrii unei livezi pe dealul Cichindel
din Mãrgineni s-a descoperit un mormant getic timpuriu de incineratie.
Urna mormantului a fost recuperatã aproape in intregime si restauratã. In
prezent se afla in expozitia muzeului din Bacãu.
Cand a fost descoperitã, urna con?inea oase calcinate care s-au
imprãstiat. Langã urnã se afla incã un vas din care s-au mai recuperat doar
fundul, lucrat cu mana. Din aceastã cauzã nu putem sti cãrui tip ii apartine.
Urna este lucratã cu mana din pastã cãrãmizie brun-deschisa, poroasã.
Suprafata exterioarã a fost netezitã. Pe linia diametrului maxim are 4
manere-apucatori plate.
In partea superioara, sub margine, in spatiul dintre cele doua manere se
aflã cate un buton mic rotund care completeazã ornamentica vasului. Urna
are inaltimea de 25,5 cm, diametrul gurii de 22,5 cm si diametrul fundului
de 12,5 cm. Se incadreazã in tipul vaselor sac.
Urna descoperitã pe dealul Cichindel din Mãrgineni marcheazã existenta
unei necropole getice timpurii noi in Moldova, care mai poate fi explorata.
Ea este situatã pe dealul aflat in spatele vechiului Cãmin Cultural din
Mãrgineni. La circa 3 km spre nord de aceasta necropolã, pe dealul
Ceta?uia din Trebes aflat la confluenta paraului Trebes cu Carligata, in
anul 1956 a fost descoperita o asezare apar?inand culturii Cucuteni.

Con?inutul urnei este reprezentat de peste 380 fragmente de oase
incinerate si calcinate, de dimensiuni de panã la 6-8 cm, apar?inand unui
individ de constitutie relativa robusta, judecand dupã grosimea oaselor
lungi, si reliefurile de inser?ie muscularã bine dezvoltate. Grupa de varstã
este adult-matur, dupa structura celor doua capete femurale prezente, pe
care nu se mai vede deloc desenul liniei de crestere.
De asemenea, si gradul de complicare si sinostozare a portiunilor suturale
ale fragmentelor craniene prezente, pledeazã in favoarea aceleasi grupe
de varstã. Constitu?ia robusta este specifica sexului masculin.
Caracterul arderii: rug mic sau mijlociu, cu foc nu prea puternic, intrucat
pu?ine fragmente osoase sunt calcinate, majoritatea fiind incinerate, de
culoare neagra-cenusie, cu putine plesnituri si deformãri caracteristice unei
arderi care depãseste temperatura de 800 grade Celsius.In privinta
caracteristicilor rituale, notãm adunarea ingrijitã a fragmentelor osoase, in
sensul cã toate pãr?ile scheletului sunt reprezentate: 28 fragmente
craniene, capete si diafize humerale, capete si diafize femurale, coaste,
fragmente de diafize tibiale si peroniene.
Nu sunt prezente oseminte de la vreo ofranda animala.In vara anului 1967,
locuitorii Jan David si Iuga Petru au descoperit cu totul intamplãtor, pe
cand se intorceau de pe camp, in punctul numit Vulpea, de pe raza
comunei Luncani, un varf de lance din silex. Punctul unde a fost descoperit
varful de lance se afla in stanga soselei Bacãu - Moinesti.
Varful este confec?ionat din silex de culoare cenusiu inchis. Are lungimea
de 17 cm, la?imea la baza de 3,8 cm,iar a pedunculului de 3 cm. Este
prelucrat in tehnica aschierii plate de suprafa?ã cu desprinderi dispuse
neregulat, indeosebi spre mijlocul fetelor,si retusat pe ambele laturi,
inclusiv pedunculul, cu retuse laterale ob?inute prin presiune.
Varful,care a fost destul de sub?ire, se crede cã nu depãsea un cm, a fost
rupt de cãtre descoperitori. Pedunculul se detaseaza net de restul varfului
si reprezinta aproape o treime din lungimea piesei.
Varful de lance nu poate fi legat de vreo statiune din apropiere deoarece
nu se cunosc panã in prezent alte descoperiri pe raza comunei Luncani. In
schimb, in ?ara se mai cunosc incã doua descoperiri de acest gen, una in
judetul Neam? si cealaltã in Botosani.
Cunoasterea existen?ei asezarii ca unitate administrativ - teritoriala de-a
lungul timpului, a fost reconstituita din prezentele atestate in teren ale
epocii neolitice, civiliza?iei geto - dacica, daco - carpatica, cu continuita?i
in spa?iul romanita?ii rasaritene men?ionate incepand cu secolul IX.
Meleagurile Marginenilor au fost locuite din vechi timpuri. Faptul este
confirmat de inscrisuri si marturii istorice privind inceputurile acestora ca
asezari satesti. Popula?ia era organizata in sate si catune. Satele comunei
Margineni faceau parte, ca forma de organizare teritoriala, din ocolul
domnesc Bacau.
Ocupa?ia de baza a popula?iei era agricultura si cresterea vitelor,
viticultura, mestesugurile.
Satul Margineni- este atestat ca asezare in 1619 odata cu inceputurile
cur?ii boieresti a lui Manolache Ruset;
● Satul Tudora- este atestat in 1409 si men?ionat ca hotar (azi
disparut);
● Satul Secatura (azi Padureni) atestat in 1560;
● Satul Triabas sau Trebes atestat in 1489;
● Satul Trebesul de jos (azi Bara?i) atestat in 1570.
●

In secolul XIX pe teritoriul actualei comune Margineni erau mai multe
comune rurale:
● Margineni - Munteni cu 4 catune ;
● Luncani cu 4 catune. Se semnaleaza prezen?a satului Slatina ce
ulterior dispare ca asezare. Interesant este fenomenul de reformare a
lui in jurul izvorului sarat existent in perioada 1990 -1999, dar cu
caracter de vacan?a.
● Slobozia - Luncani (azi Podis);
● Margineni - Osebiti (azi Bara?i);

