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CERCETĂRI ARHEOLOGICE RECENTE ÎN SITUL RÂPA GLODULUI, 

COMUNA CAVADINEŞTI, JUD. GALAŢI  
  

- Rezumat - 

 
În campania anului 2013 au fost cercetate doar două unităţi de săpătura care au 

permis punerea în evidenţă a unor mărturii de locuire şi în alte puncte ale sitului faţă de 
cele cercetate în anii 1957-1958. 

Cercetarea efectuată în anul 2013 s-a realizat prin deschiderea a două suprafeţe 
de săpătură, o secţiune (S1 - 10m/2m) şi o casetă (Cas.1 - 2m/2m), amplasate la S-V de 
cercetările din anii 1957-1958. În secţiune au fost surprinse şi cercetate un număr de 3 
complexe, parţial două locuinţe, specifice culturii Noua şi o groapă menajeră din sec. 
IV p. Chr. În casetă au fost descoperite fragmente ceramice datate în secolele VII-X. A 
fost realizată şi ridicarea topografică a sitului „Râpa Glodului”. În anul 2014 a fost 
cercetată secţiunea S2 (10m/4m) în care au fost puse în evidenţă două gropi menajere, 
una cu material arheologic caracteristic culturii Noua şi cealaltă cu materiale specifice 
culturii Sântana de Mureş-Černjachov. 

 
Cuvinte cheie: cercetări arheologice, situl Râpa Glodului, judeţ Galaţi, complexe 

arheologice, epoca bronzului, cultura Noua, cultura Sântana de Mureş-Černjachov. 
 

RECENT ARCHAEOLOGICAL RESEARCHES AT THE „RÂPA 
GLODULUI” SITE, CAVADINE ŞTI, GALAŢI COUNTY  

 
- Abstract - 

 
The 2013 research campaign focused only on two excavation units, which 

generated evidence suggesting that a greater area was habitated than previously 
observed, during the 1957-1958 research.  

The 2013 research campaign was conducted by opening two units of digging (S1 
- 10m/2m and Cas.1 - 2m/2m), situated south-west from the research undertaken in 
1957-1958. S1 uncovered three complexes, two partial dwellings (Noua Culture) and a 
sewage pit (4th century AD). In Cas.1, various ceramic fragments (8th to 10th 
centuries AD) were discovered. Additionally, a topographic analysis was undertaken 
for the „Râpa Glodului” site (topographic uplift). 

In 2014, the research led to the opening of another unit of digging (S2 - 
10m/4m) that unveiled two sewage pits, one containing archaeological material 
belonging to Noua Culture and the other containing material belonging to Sântana de 
Mureş-Černjachov culture. 

                                                           
∗ Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi (costelilie@gmail.com). 
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∗∗∗ 
 
Premisele cercetării din anii 2013-2014 
Având în vedere importanţa dovezilor de locuire umană din epocile 

străvechi, autorităţile locale din comuna Cavadineşti, judeţul Galaţi, au decis să 
identifice în teren zonele cu potenţial arheologic, în vederea marcării lor, în 
Planului Urbanistic General, ca areale protejate conform legislaţie în vigoare. 

În acelaşi timp am considerat necesară o evaluare a situaţiei în care se află 
situl de la „Râpa Glodului”, după mai mult de cincizeci de ani de la ultimele 
cercetări1, precum şi salvarea complexelor arheologice ce sunt afectate de erodarea 
malurilor pârului Oarba2 şi de activităţile agricole din zonă. 

De menţionat faptul că primele informaţii despre locuirea umană pe teritoriul 
comunei Cavadineşti le avem de la Mircea Petrescu-Dîmboviţa3, care menţiona  
unele descoperiri arheologice din această zonă. Pornind de la aceste informaţii Ion 
T. Dragomir a identificat situl arheologic Râpa Glodului pe valea pârâului Oarba, 
între două dealuri din platforma Covurluiului, Dealul Gornaşului şi Dealul Chicerii. 
Situl se află la cca. 200m de confluenţa Oarbei cu pârâul Glodul, pe un platou 
numit de către localnici „Râpa Glodului”.  

Situl arheologic „Râpa Glodului”, este zonă protejată fiind înscris Lista 
Monumentelor Istorice din România, Cod LMI: GL-I-s-B-02981, cod RAN: 
75873.01 şi se află situat la aproximativ la 4 km sud-vest de comuna Cavadineşti, 
la 4,5 km, vest, de apa Horincei şi 8,5 km, vest, de râul Prut, având o suprafaţă de 
aproximativ un hectar (Pl.1). 

Între anii 1957-1958, Muzeul de Istorie Galaţi efectua cercetări arheologice 
sub îndrumarea lui Ion T. Dragomir4 într-o aşezare datând de la sfârşitul epocii 
bronzului şi începutul epocii fierului. 

                                                           
1 În anii 1957-1958 Ion T. Dragomir a cercetat situl în două campanii ce au scos la iveală 
mărturii arheologice din epoca bronzului, perioada post-romană şi cea medieval timpurie. 
2 Ion T. Dragomir a localizat situl pe apa Glodului, dar în realitate pârâul ce delimitează la 
est situl arheologic este Oarba. Confluenţa celor două pâraie se află la cca. 200m sud de 
punctul Râpa Glodului (Sorin Geacu, Judeţul Galaţi- Dicţionar de geografie fizică, Ed. CD 
Press, Bucureşti, 2011). 
3 M. Petrescu-Dâmboviţa, Călătorie de cercetare arheologică în judeţul Covurlui, extras 
din „Orizonturi”, III, 5-9. 
4 I. T. Dragomir, Săpăturile arheologice de la Cavadineşti, în „Materiale şi Cercetări 
Arheologice”, VI, 1959; Idem, Săpăturile arheologice de la Cavadineşti, în „Materiale şi 
Cercetări Arheologice”, VII, 1961. 
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În anul 2010 au fost prelevate o serie de materiale arheologice, datate în 
epoca bronzului (cultura Noua), în urma unei călătorii arheologice efectuată de 
reprezentanţi ai Muzeului de Istorie Galaţi şi un grup de elevi şi profesori de la 
şcoala din localitate. 

Cu acel prilej s-a putut constata distrugerea continuă a sitului, prin erodarea 
puternică a malurilor, provocată de apa pârâului Oarba şi apele pluviale, precum şi 
prin exploatarea agricolă a pământului. 

Având în vedere aceste considerente cercetarea, efectuată în anii 2013-2014, 
a constat în efectuarea a trei sondaje (secţiunile S1, S2 şi caseta Cas.1) pe platoul 
de la Râpa Glodului, la SSV de zona cercetată în anii 1957-1958 de către Ion T. 
Dragomir(Pl.2; Pl.3). 

 
Suprafeţe cercetate, stratigrafie 
Secţiunea 1 (S1/2013) 
Secţiunea a fost trasată pe malul drept al pârâului Oarba, în punctul „Râpa 

Glodului”. Secţiunea, cu dimensiunile de 10m/2m, a fost orientată NV-SE şi se află 
la 100 m S-E de secţiunile cercetate în anii 1957-1958 (Pl.2). 

Secţiunea a fost deschisă cu scopul de observa limita de SE a sitului. S1 a 
fost împărţită în carouri de 2m/2m, numerotarea începând de la est spre vest. Pe 
suprafaţa secţiunii au fost descoperite complexe arheologice, datate în epoca 
bronzului şi în secolul IV p. Chr. Au fost surprinse şi cercetate un număr de 3 
complexe: două posibile locuinţe,Cx.1, Cx.2 şi o groapă menajeră, Cx.3 (Pl.4/2).  

Caseta 1 (Cas.1/2013) 
Caseta, cu dimensiunile de 2m/2m, a fost trasată pe malul drept al pârâului 

Oarba, în punctul „Râpa Glodului”, la circa 60 m spre SV faţă de secţiunile 
cercetate în anii 1956-1957 şi la o distanţă de 50 m NV de capătul de V al S1(Pl.2). 
A fost deschisă cu scopul de a observa întinderea sitului spre vest. De la -2,30 m 
adâncime şi până la -2,50 m solul galben nisipos, amestecat cu negru, a devenit din 
ce în ce mai umed făcând imposibilă cercetarea. Nu a fost identificat niciun 
complex arheologic dar din pământul excavat au fost prelevate câteva fragmente 
ceramice specifice secolelor VIII-X p. Chr. şi resturi osteologice. 

Secţiunea 2 (S2/2014) 
Secţiunea, cu dimensiunile de 10m/4m, a fost trasată pe malul drept al 

pârâului Oarbei, în punctul „Râpa Glodului”, orientarea fiind NV-SE, la 100 m SE 
de secţiunile cercetate în anii 1956-1957. Secţiune S2/2014 a fost trasată pe latura 
de nord-est a secţiunii S1/2013, păstrându-se un martor de 0,5m între ele (Pl.2).  

Această suprafaţă fost deschisă cu scopul de observa limita de SE a sitului şi 
de a verifica posibila continuarea a complexelor apărute în anul 2013 în S1, dar şi 
existenţa unor alte eventuale realităţi arheologice.  
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S2 a fost împărţită în carouri de 2m/2m, numerotarea lor făcându-se cu litere 
pe latura de E şi cu cifre pe latura de N, începând din colţul sud-estic. Pe suprafaţa 
secţiunii au fost descoperite complexe arheologice, datate în epoca bronzului şi în 
secolul IV p. Chr. Au fost cercetate un număr de 2 complexe, Cx.4 şi Cx.5, ambele 
gropi menajere din perioadele amintite (Pl.5/2).  

În carourile 2AB şi 3AB au fost gasite, între -1,80m -2,20m, mai multe 
aglomerări de material ceramic, specific culturii Noua, similar celui descoperit în 
S1/2013 în carourile 2 şi 3, în cadrul Cx.1. 

Stratigrafia unităţilor de săpătură cercetate, atât în anul 2013, cât şi în 2014 
este asemănătoare şi indică faptul că nivelele vechi de locuire umană au fost 
acoperite de un strat masiv de pământ nisipos, de circa 1,20 m, adus de torente de 
pe versantul ce mărgineşte platoul la vest (Pl.4/1; Pl.5/1). 

Solul viu este suprapus de un nivel de locuire din epoca bronzului, 
reprezentat de un pământ negru în amestec cu galben, cu o grosime ce variază între 
0,15m - 0,35m, cu material specific culturii Noua. Acesta este suprapus de un nivel 
de locuire specific epocii postromane, respectiv cultura Sântana de Mureş-
Černjachov, caracterizat printr-un sol negru granulos, gros de aproximativ 0,50m. 
Peste acest ultim strat se găsesc depunerile coaluvionare cu o grosime de 1,20m, 
formate dintr-un strat de pământ negru nisipos, gros de 0,15m şi un strat de pământ 
cafeniu nisipos, gros de 0,95m. Peste aceste depuneri se află stratul vegetal actual, 
gros de aproximativ 0,10m - 0,15m. Stratigrafia Cas.1, până la -1,20 m, este 
asemănătoare cu cea descrisă mai sus. De la această adâncime şi până la -2,50 m se 
află un sol galben nisipos, amestecat cu negru, gros de 1,30 m, în care au apărut 
sporadic material specific perioadei secolelor VIII-X. 

 
Complexe arheologice 
Locuinţa 1 (L 1/Cx.1/2013) 
A fost surprinsă în S 1, la -1,80 m, în carourile 2 şi 3 (Pl.4/2). Complexul se 

prezintă sub forma unei aglomerări de ceramică, fragmente de chirpic, resturi 
osteologice şi piatră (Pl.6). Aglomerarea iese din profilul de N şi se continuă spre 
cel de S. La -2,10 m, când complexul se termină, se observă un contur de pământ 
negru, de formă ovală, orientat N-S. Complexul nu a putut fi studiat integral, el 
intrând sub profilul de nord, dar după dimensiuni şi formă este posibil să fie o 
locuinţă din epoca bronzului, respectiv cultura Noua. 

Locuinţa 2 (L 2/Cx.2/2013) 
A apărut în S 1, la -1,70 m, în carourile 4 şi 5 (Pl.4/2). Complexul se 

prezintă, la respectiva adâncime, sub forma unor fragmente de chirpic ars la roşu, 
împrăştiate pe toată suprafaţa celor două carouri (Pl.7). La -1,80 m, în caroul 4, 
lângă profilul de N, a apărut o aglomerare de fragmente ceramice, fragmente de 
chirpic ars la roşu şi un corn de cerb. Aglomerarea se continuă în caroul 5, precum 
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şi în adâncime până la -1,90 m. La -1,75 m complexul a fost delimitat de un contur 
de pământ mai închis la culoare şi era format din fragmente ceramice ce provineau 
de la vase de dimensiuni mici, medii şi mari, friabile şi arse secundar. Complexul 
Cx.2 intră sub profilul de nord şi considerăm, ca şi în cazul complexului Cx1, că a 
fost o locuinţă specifică epocii bronzului, respectiv culturii Noua. 

Groapa 1 (Gr. 1/Cx. 3/2013) 
A fost surprinsă în S1, la -1,90 m, în carourile 2 şi 3 (Pl.4/2). Este o groapă 

menajeră, de formă ovală, care intră sub profilul de N. Diametrul maxim al gropii a 
fost de 1,20 m, pe axa NS şi 0,80 m pe direcţia EV, îngustându-se spre bază până la 
0,90 m, iar sub pragul de la -2,80 m, la 0,50 m (Pl.8).   

De pe suprafaţa ei au fost recoltate fragmente ceramice, de chirpic şi 
materiale osteologice. La -2,40 m, în pământul de umplutură al gropii, au fost 
descoperite patru bucăţi mari de chirpic, de culoare roşie şi neagră, cu paie în 
compoziţie şi cu urme de nuiele, care provin de la un perete. Aceste fragmente 
încadrau un schelet de animal, aflat în poziţie chircită, culcat pe partea dreaptă. 
Scheletul aparţine unui animal de dimensiuni medii, capul şi picioarele din faţă 
fiind sub profilul de N.  

La -2,80 m, după demontarea scheletului de animal, au fost identificate mai 
multe fragmente ceramice ce provin de la o amforă de culoare roşie şi de la un vas 
borcan, de dimensiuni medii, cu brâu alveolat. La această adâncime groapa avea un 
prag şi se restrângea până la -3,05 m. La -2,85 m s-a observat un strat de cenuşă şi 
cărbune, care se continua  până pe fundul gropii, la -3,05 m.  

Groapa 2 (Gr.2/Cx.4/2014) 
Complexul a fost surprins în S2, începând cu adâncimea de -2,00m, în 

carourile 2AB şi 3AB (Pl.5/2).  
Cx.4 este o groapă menajeră (Gr.2), de formă ovală, care se închide uşor 

alveolat spre interior, la adâncimea de -2,80m (Pl.9/1, 9/2). Dimensiunile gropii, 
surprinse la adâncimea de -2,00m, au fost de 1,70 m, pe axa E-V şi 1,60m, pe axa 
N-S, iar la bază de 1,20m/1,00m. 

Din acest complex au fost recoltate fragmente ceramice şi puţine materiale 
osteologice, datate la finalul epocii bronzului, specifice culturii Noua.  

Groapa 3 (Gr.3/Cx.5/2014) 
Complexul a fost surprins în S2, începând cu adâncimea de -2,00m, în caroul 

1A, iar în profil de N groapa se contura de la -1,90m (Pl.5/2). 
Cx.5 este o groapă menajeră (Gr.3), de formă ovală, care se închide alveolat 

spre interior, la adâncimea de -3,10m (Pl.9/3). Dimensiunile gropii surprinse la 
adâncimea de -2,00m au fost de 1,60m, pe axa N-S şi 1,20m, pe axa E-V, iar la 
bază diametrul gropii avea 1,00m. La bază groapa prezenta un prag de 0,20m 
lăţime şi 0,15m înălţime în partea sa vestică.  
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Din acest complex au fost recoltate fragmente ceramice, chirpic, pietre şi 
puţine materiale osteologice, datate în secolul IV p. Chr., specifice culturii Sântana 
de Mureş-Černjachov. De menţionat că în caroul 1A, deasupra Cx.5, în nivelul de 
cultură din care pleacă groapa, au fost descoperite trei fusaiole şi obiecte din fier. 

 
IV. Material arheologic 
Cercetarea preventivă derulată în punctul „Râpa Glodului”, în cele trei unităţi 

de cercetare, a pus în evidenţă urme de locuire din epoca bronzului (cultura Noua), 
epoca migraţiilor (cultura Sântana de Mureş-Černjachov) precum şi din secolele 
VIII-X. 

Ceramica datată în epoca bronzului se încadrează în tipologia celei specifice 
culturii Noua5, fiind prezente fragmente din vase de mari dimensiuni, vase borcan, 
realizate dintr-o pastă grosieră. Decorul cel mai des întâlnit este brâul continuu sau 
alveolar aplicat pe corpul vaselor (Pl.10). 

Tot pentru această perioadă istorică au mai fost descoperite şi materiale 
osteologice, printre care şi un omoplat crestat. 

Materialul ceramic specific perioadei migraţiilor (cultura Sântana de Mureş- 
Černjachov)6 este în stare fragmentară, fiind reprezentată prin două tipuri, ce 
provin de la diferite forme de vase. Primul tip este reprezentat de ceramica lucrată 
cu mâna, din pastă grosieră, cu nisip şi ceramică pisată în compoziţie, culoare 
cărămizie, provenind de la oale de dimensiuni medii. Al doilea tip este reprezentat 
de ceramica lucrată la roată, din pastă fină, culoare cenuşie, provenind de la oale şi 
căni cu o toartă (Pl.11/1-7). 

Pe lângă aceste două tipuri mai avem şi ceramica de import, reprezentată de 
amfore, din pastă cu nisip în compoziţie, culoare roşie şi galbenă, două toarte cu 
nervură longitudinală şi caneluri circulare late pe corp(Pl.11/8-10). Din stratul de 
cultură datat în secolul IV au mai fost recuperate trei fusaiole, un cârlig şi o lamă 
metalică provenind de la un cuţit (Pl.12/1-3). 

Ceramica aparţinând secolelor VII-X este lucrată la roată (Pl.12/4-8), are în 
compoziţie nisip şi provine de la vase borcan, care au fost decorate cu linii 
vălurite7.  

                                                           
5 A. C. Florescu, Contribuţii la cunoaşterea culturii Noua, în „Arheologia Moldovei”, II-
III, 1964; A. C. Florescu, Repertoriul culturii Noua-Coslogeni din România, în „Cultură şi 
Civilizaţie la Dunărea de Jos”, IX, 1991. 
6 Materialul are cele mai apropiate analogii în staţiunea de la Bârlad - Valea Seacă (V. 
Palade, Aşezarea şi necropola de la Bârlad-Valea Seacă (secolele III-IV). Monografie, 
Editura Arc 2000, Bucureşti, 2004). 
7 I. Nistor, E. Zaharia, Săpăturile de la Dridu, în „Materiale şi Cercetări Arheologice”, VI, 
1959; I. Ioniţă, V. Spinei, Aşezarea prefeudală târzie de la Băiceni-Silişte, în „Arheologia 
Moldovei”, VII, 1972; Dan Gh. Teodor, Teritoriul est carpatic în veacurile V-XI p. Chr., 
Editura Junimea, Iaşi, 1978. 
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Cele cinci complexe descoperite în cercetările arheologice preventive, din 
anii 2013-2014, dovedesc existenţa unei locuiri umane destul de intensă, pentru 
perioadele menţionate, fapt ce impune continuarea studierii zonei în vederea 
identificării şi a altor structuri arheologice în acest sit din judeţul Galaţi, afectat atât 
de factorii naturali, cât şi de activităţile umane (agricultură, păşunat, împăduriri 
etc.). 
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Planşa 1. 
Imagine satelitară a sitului arheologic „Râpa Glodului”,  

Cavadineşti, jud. Galaţi – 2014. 
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Planşa 2. 
Situl arheologic arheologic „Râpa Glodului”, Cavadineşti, jud. Galaţi. 

Ridicarea topografică cu zonele cercetate în anii 2013-2014. 
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Planşa 3. 

1-Vedere dinspre vest asupra platoului Râpa Glodului, com. Cavadineşti. 
2 – Segment puternic erodat din malul drept al pârâului Oarba. 
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Planşa 4. 

Profilul de est a S1/2013 (1) şi planul de situaţie (2) a complexelor Cx.1, Cx.2, 
Cx.3. 
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Planşa 5. 
Profilul de est a S2/2014 (1) şi planul de situaţie (2) a complexelor Cx.4, Cx.5. 
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Planşa 6. 

Complexul Cx.1 (1,2) descoperit în S1/2013. 
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Planşa 7. 

Complexul Cx.2 (1,2) descoperit în S1/2013. 
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Planşa 8. 
Complexul Cx.3 (1,2,3) descoperit în S1/2013. 
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Planşa 9. 

Complexele Cx.4 (1, 2) şi Cx.5 (3) descoperite în S2/2014. 
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Planşa 10. 

Ceramică datată la finalul epocii bronzului, specifică culturii Noua,  
descoperită în complexele Cx.1, Cx.2 şi Cx.4. 
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Planşa 11. 
Ceramică din secolul IV p.Chr., specifică culturii Sântana de Mureş (1-7)  

şi de factură romană târzie (8-10). 
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Planşa 12. 
Fusaiolă (1), lamă de cuţit (2) şi cârlig de pescuit (3) descoperite în Gr. 3/2014. 

Ceramică  specifică secolelor VIII-X (4-8), descoperită în Cas.2/2013. 




