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- Abstract - 

 
The area of the monument „the Gate of the Turkish Inn” has undergone 

many damaging interventions during the Modern and Contemporary ages. On 
the spot of the monument, the investigations revealed several archaeological 
traces pertaining to the late Medieval period. 

The archaeological researche was urged by the intention of the local 
authorities of Galați to identify, on the spot, within the protection zone of the 
monument „the Gate of the Turkish Inn”, code RAN/LMI – 75105.10/GL-II-m-B-
03039, the areas having an archaeological value. The investigation aimed at an 
evaluation of the condition of the site and also at establishing which are the 
archaeological structures that could be restored and comprised within a future 
archaeological park. All these measures were part of the project „Valorizing the 
Monument the Gate of the Turkish Inn”. 

In 2018, the archaeological researches opened six diggining units. The 
units S1, S3, S5 and S6, having the dimensions of 6-7m/3m, were realized in the 
Northern part of the area, S4, with the dimensions of 15m/2m (extended 
towards the West with 1m/6m, and, towards the East, with 3m/6m), was 
digged in parallel with the Gate of the Turkish Inn. The last section, S2, with the 
dimensions 10m/3m was opened in the South – Eastern corner of the 
investigated area. The sections revealed archaeological structures and 
complexes, from the XVIII-XIX-th centuries and from the beginning of the XX-th. 

 
Keywords: Archaeological research, „Poartă Han Turcesc” site from Galaţi, 

„the Gate of the Turkish Inn”, Galaţi County, archaeological complexes, Late 
Middle Ages, Modern Era, dwellings. 
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I.Date generale 

 

 Zona centrală a orașului Galați suprapune parțial vatra veche a orașului 

medieval. De cele mai multe ori, cu ocazia efectuării unor lucrări edilitare, nivelul 

de locuire medieval și modern este afectat până la distrugere.  

 Cercetarea arheologică preventivă s-a realizat la solicitarea Primăriei 

Municipiului Galați, în vederea valorificării monumentului istoric din fonduri 

proprii sau prin accesarea unor fonduri europene. 

 Monumentul „Poartă Han Turcesc”, înscris în Lista Monumentelor Istorice 

din județul Galați la poziția 138 având indicativul: GL-II-m-B-03039 (monument 

istoric de importanță regională), făcea parte dintr-un complex edilitar specific 

începutului secolului XIX. Calităţile arhitecturale pe care le prezintă îi dau un 

caracter de unicat în zona de sud a Moldovei. 

 Hanul, construit în secolul al XIX-lea, a avut două căi de acces: una prin 

poarta monumentală (str. Egalităţii) şi a doua, de dimensiuni mici, care permitea 

ieşirea spre str. Cuza Vodă de astăzi. 

 Poarta, construită din cărămidă și amplasată în zidul de incintă al vechiului 

han, are forma unei arcade cu arhivoltă. De o parte și de alta a arcului se aflau câte 

un ornament decorativ reprezentând soarele. La partea superioară are o cornișă 

profilată, care era acoperită cu olane
1
. În zid se află câte o pereche de pilaștri în stil 

ionic, dispuși de o parte și de alta a intrării. Deasupra acoperișului se află câte două 

coloane ale căror capete superioare au fost şi ele acoperite cu olane. În afară de 

intrarea centrală cu arcadă, mai sunt și altele două, de formă rectangulară, dispuse 

asimetric față de poartă (fig. 1-3/1). 

 Corpul hanului, construit din cărămidă, era dispus perpendicular față de 

Poartă. Arhitectul Stere Bădescu a consemnat, în 4 mai 1963, că în partea de nord a 

incintei exista o pivniță cu bolți (fig. 2)
2
. Repartizarea încăperilor hanului, ca spaţii 

de locuit, mai multor familii, a determinat o serie de modificări succesive, care l-au 

îndepărtat foarte mult de aspectul iniţial şi au contribuit la degradarea lui într-un 

ritm accelerat. Acesta este, de altfel, motivul pentru care a fost demolat, împreună cu 

toate casele din jur, în anul 1984
3
. 

                                                        
1 Corneliu Stoica, Ion T. Dragomir, Mihalache Brudiu, Muzee și monumente gălățene, 

Galați, 1974, p. 38. 
2 Informație din arhiva Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” din Galați. 
3 Idem. 
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A rămas doar Poarta principală a hanului, clasată ca monument istoric de 

importanță regională. Această construcție a suferit două tentative de restaurare – în 

1986 și 1995-1996 – ambele soldându-se cu acoperirea decorațiunilor originale, 

având, mai degrabă, un rol de consolidare.(Fig. 3/2)  

Terenul situat în spatele porții este astăzi domeniu public și a fost amenajat 

ca un mic parc și o parcare auto. Zona aflată la est de poartă este traversată de la 

nord la sud de o serie de conducte magistrale de căldură și apă caldă.  

 

II.Descrierea cercetării, stratigrafie 

 

 Cercetarea arheologică a avut două obiective majore: identificarea 

amplasamentul Hanului Turcesc, respectiv delimitarea amenajărilor din curtea 

interioară a hanului. Plecând de la informațiile existente și de la constrângerile 

numeroaselor intervenții din perioada contemporană (relevate mai sus), au fost 

trasate patru secțiuni în zona de nord a terenului, o secțiune în zona de vest a 

terenului - în proximitatea Porții și o secțiune în zona de sud-est a terenului (fig. 4). 

Numerotarea carourilor s-a realizat de la S spre N. 

 

II.1. Unități de cercetare și descrierea complexelor 

 

Secţiunea 1 (S1) 

 S1, orientată N-S, a avut dimensiunile de 6,70 × 3 m. Cercetările au dezvelit 

amenajări din cărămidă, denumite, Z1 şi Z2. Primul complex (pavaj sau urma unui 

zid ) se află sub nivelul de călcare la cota absolută 23.200. Acesta suprapune Z2 - un 

zid de cărămidă cu o lățime de 1,20 m și o înălțime de cca. 1 m, ce se conturează la 

cota absolută de 21.950. Cel din urmă zid are o orientare E-V, iar pe latura de sud a 

acestuia se află o arcă de descărcare ale cărei laturi intra în profilele de est și vest ale 

S1. La baza zidului de cărămidă, respectiv la cota absolută de 21.890, au fost 

observate urmele unui radier din material lemnos. În profilul de vest al secțiunii a 

fost conturată groapa de fundare a acestui zid. Partea de nord a Z2 este afectată de o 

o groapă menajeră contemporană. Din acest complex au fost recoltate fragmente 

ceramice, fier şi resturi osteologice.(Fig. 4, Fig.5-10). 

 

Secţiunea 2 (S2) 

 S2, din colțul de sud-est al terenului, este orientată pe direcţia NE-SV și a 

avut dimensiunile de 10 × 3 m. În caroul 4 a fost identificat un zid cu lăţimea de 

1,00 – 1,10 m, care s-a dovedit a fi parte a unei construcţii din prima jumătate a 
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secolului XX. Secţiunea a fost abandonată, straturile arheologice fiind distruse 

complet de urmele clădirii menționate mai sus (Fig. 4, Fig.11-12).  

 

Secţiunea 3 (S3),  

 S3, orientată pe direcţia N-S, a avut dimensiunile de 6,70 × 3 m (fig. 4, 

Fig.5-6, 13-16). Vatra 1 (V1) a fost identificată în c.3, la adâncimea de -1,00 m. 

Aceasta are o formă ovală în plan cu pereţii roşii la interior şi negri la exterior. 

Orientarea este pe direcția N-S. Dimensiuni surprinse sunt de 0,98 m pe 0,75 m. 

Adâncimea maximă a fost atinsă la -1,15 m. Vatra, ce a fost secţionată pe direcţia N-

S, s-a evidenţiat, în microprofil, printr-un pământ de umplutură măzăros cu urme de 

arsură şi un strat de patru centimetri de cenuşă. Partea superioară a peretelui este de 

patru centimetri. Crusta vetrei are o grosime de 2 cm. S-au descoperit fragmente 

ceramice şi oase de animale. (Fig. 14/1-2). 

 Zidul nr.2 (Z2) surprins în caroul 2, la cota absolută de 23.100. Acesta este 

orientat E-V și are o lăţime de 1,20 m. Zidul din cărămidă este traversat longitudinal 

de un șanț cu o lățimea variabilă între 0,34-0,40 m și o adâncime de 0,15-0,20m, ce 

reprezintă amprenta unui tirant. Tirantul este parțial căpăcuit în partea de vest a 

zidului cu un rând de cărămidă. Latura de nord a zidului este acoperită cu un strat de 

tencuială. Înălțimea zidului este variabilă, de la 1,53 m în partea de vest (cota 

absolută 23.570) la 1,30 m în partea de est (cota absolută 23.800), unde apare o 

treaptă în loess. În dreptul acestei trepte zidul prezintă o fisură verticală majoră. În 

profilul de vest al secțiunii a fost conturat şanţul de fundare a zidului și a fost 

observat faptul că Z2 taie un complex de locuire denumit L1.  

 L-1 – identificată pe profilul de V al S3, este o locuinţa ce a fost surprinsă la 

adâncimea de -0,60 m. Dimensiunile surprinse sunt de 6,30 m lungime pe o lățime 

ce variază între 0,50 și 0,70 m. În plan, complexul apare sub formă rectangulară cu 

colţurile rontunjite. Din pământul de umplutură au fost recoltate fragmente ceramice 

datând din secolul al XVIII-lea. Complexul de locuire (L1) a fost afectat atât de 

zidul Z2 cât şi de o groapă modernă (Fig.15, 16/2). 

 

 Secţiunea 4 (S4) 

 S4 este orientată paralel cu Poarta de Han (NV-SE) și se află la 1 m distanţă 

de aceasta. Dimensiunile inițiale ale secţiunii au fost de 15 × 2 m. Săpătura a fost, 

mai apoi, extinsă spre vest cu 1 m între c.2 şi 6 şi mai apoi cu 2 m la est între c.2 şi 

c.5. Scopul cercetării a fost acela de a surprinde pavajul curţii interioare a Hanului. 

În timpul cercetării a fost identificat un fragment dintr-un zid de piatră la cota 

absolută 23.750, care delimita la sud pavajul de piatră de râu conturat în c.3-5 , la 
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cota absolută 23.700 (Fig. 4, Fig. 5, Fig.17-18,). La 1,90 m sud de zidul de piatră a 

fost conturat un zid de cărămidă(cota absolută 23.500). Traseele celor două ziduri 

sunt relativ paralele. Dacă primul zid de piatră împreună cu pavajul de pietre de râu 

se află în fața intrării mari din poartă, cel de-al doilea zid pare să delimiteze un 

spațiu pietonal din dreptul intrării mici a porții (Fig. 4). Cele două ziduri și pavajul 

de piatră de râu sunt afectate spre est de o intervenție contemporană de mari 

dimensiuni.  

 

 Secţiunea 5(S5) 

 S5, orientată pe direcţia N-S, a avut dimensiunile de 6,70 × 3 m. Zidul 

hanului (Z2) este conturat la cota absolută 23.200 și are aceeași structură ca în S3; 

amprenta tirantului fiind aici mult mai bine pusă în evidență. Partea de nord a 

zidului este tencuită. Înălțimea acestuia este de 1,3 m în partea de vest (până la cota 

absolută 21.900) și 1,1 m în cea de est (până la cota absolută 22.200), cu o treaptă în 

loess. În dreptul treptei aparte o fisură majoră verticală.(Fig. 4, Fig. 5-6, 19-20). 

 Zidul nr.3 (Z3) realizat din piatră nefasonată și cărămidă spartă, a fost 

surprins la cota absolută 23.400. Acesta este orientat N-S, cu o lăţime de 0,60 m și 

este perpendicular pe zidul hanului (Z2), urcând practic pe acesta. Zidul 3 reprezintă, 

cel mai probabil, o structură din secolul al XX-lea. 

 

 Secţiunea 6(S6) 

 S6 este orientată pe direcţia N-S și are dimensiunile de 6,70 × 3 m. Aceasta 

a fost realizată pentru a contura, în continuare zidul Hanului Turcesc surprins în S1, 

S3 şi S5 (Fig. 4, Fig. 5-6, 21-24). În c.3, la adâncimea de -0,15 m s-a conturat o 

vatră de formă ovală şi cu grosimea de aproximativ 10 cm. În interior s-a constatat 

un strat gros de cenuşă şi o cantitate mare de sticlă fragmentară din perioada 

contemporană.  

 Zidul hanului (Z2) a fost identificat şi în această secțiune la cota absolută 

23.300 cu orientarea E-V, pe o lungime de 0,80 m. Zidul se oprește având finisat 

capătul de est, fapt care sugerează existența unui colț de 90 de grade către nord. Z2 

are o înălțime de 1,5 m (până la cota absolută de 21.800). Zidul a fost demantelat de 

o latură a Z3, zid contemporan, identificat încă din S5. La nord de zidul hanului 

(Z2), sub zidul contemporan (Z3) și în c. 3 se află o groapă de mari dimensiuni (Gr. 

3), ce are la bază un strat consistent de pietre de râu (cel mai probabil din pavajul 

curții interioare a hanului), precum și cărămidă din zidul hanului. Aici a fost 

descoperită o monedă regală perforată, din metal comun, datată la 1905. 
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 L2- complex surprins la adâncimea de -1,40 m, se prezintă sub formă 

rectangulară în plan cu o lăţime de 2,40 m. Locuința a fost cercetată pe conturul ei și 

au fost descoperite două gropi de par dispuse pe latura de sud şi o groapă de vatră 

aşezată în centrul locuinţei. Gropile de par au fost surprinse la adâncime de -1,90 m, 

iar adâncimea maximă a lor a atins -2,00 m. În plan, gropile de par au dimensiuni 

diferite: o primă groapă are un diametru de 20 cm, iar a doua de aproximativ 40 cm 

diametru.  

 Groapa de vatră (Gr. 2) a fost surprinsă la adâncimea de -1,90 m. Aceasta 

are o formă circulară în plan, cu un pământ de umplutură alcătuit din cenuşă, 

fragmente ceramice şi oase. Baza a fost atinsă la adâncimea de -2,30 m. Din 

pământul de umplutură au fost recoltate materiale ceramice şi osteologice datând din 

secolul al XVIII-lea. La adâncimea de -1,70 m, a fost descoperit și un vas întregibil 

aparţinând aceleași perioade menționate (Fig.21-22). 

 Gr. 1 din c.1, de formă ovală, a fost surprinsă la adâncimea de -1,40 m. 

Această groapă taie atât peretele cât şi podeaua locuinţei L2 şi se continuă în profilul 

de E. Din pământul de umplutură au fost recoltate materiale ceramice, resturi 

osteologice și fragmente de cărămizi datând din secolul al XVIII-lea. 

 

II.2. Stratigrafie generală 

  

 În secţiunile cercetate (S1, S3-S6) a fost observat o stratigrafie în mare parte 

unitară. În ceea ce priveşte stratigrafia celor patru secţiuni din zona de N-E a 

suprafeței cercetate (S1,S3, S5 şi S6), menţionăm că aceasta a fost bulversată atât de 

o serie de lucrări edilitare din perioada contemporană cât şi de o serie de gropi 

menajere din perioada secolului al XIX-lea. 

 Sub nivelul vegetal, gros de cca. 0,10 - 030 m, se pot observa, mai întâi o 

compactare (0,20 – 0,40 m) şi apoi un strat de dărămătură, gros de 0,20 - 0,60 m, un 

amestec de cărămidă spartă, piatră, ciment spart şi pământ galben. (fig. 7, 9, 10/1, 

14/3, 15, 16/2, 19, 20/1, 23, 24/2) 

 Urmează un nivel databil în secolul al XIX-lea format dintr-un zid (S1, S3, 

S5 şi S6) din cărămidă legată cu mortar şi un şant adiacent zidului, şanţ vizibil în 

secţiunile S1,S3 şi S5 (fig. 7, 9, 10/1, 14/3, 15, 16/2, 19, 20/1). 

 Următorul strat, un pământ negru cu galben, gros de aproximativ 1,00 m, 

reprezintă un nivel alcătuit din complexe de locuire datate în secolul al XVIII-lea.   

 Sub acest strat, negru cu galben, se găseşte un strat de pământ galben pătat, 

neuniform ca grosime în care găsim resturi osteologice şi fragmente ceramice 
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disparate. La baza succesiunii stratigrafice se regăşeşte solul viu, un galben nisipos, 

steril din punct de vedere arheologic.  

 

III.Material arheologic 

 

 Cercetarea arheologică preventivă derulată, în anul 2018, în zona de 

protecţie a monumentului istoric „Poartă Han Turcesc” din Galaţi, a permis 

prelevarea unei cantități mari de materiale arheologice, care permit încadrarea 

cronologică a complexelor identificate. 

 Ceramica descoperită pe podeaua locuințelor (L1 și L2) și în imediata 

apropiere a vetrei (V1) se încadrează în secolele XVII-XVIII, și reprezintă vase 

ceramice smălțuite, de uz comun și cu decoruri simple. În ceea ce privește formele, 

fragmentele provin de la castroane, căni și oale (fig. 26). Complexele descoperite, 

precum și ceramica identificată în cadrul acestora ne permit să afirmăm că în zona 

excavată a fost evidențată o parte a vetrei vechi a orașului Galați. De asemenea, 

aceste descoperiri au o legătură directă cu cele excavate în anii trecuți în zona de 

protecție a monumentului istoric Biserica „Sf. Nicolae”-Galați
4
. 

 În cadrul intervențiilor edilitare și a gropilor identificate au fost descoperite 

materiale ceramice, sticlă și piese din metal care pot fi datate în prima jumătate a 

secolului XX(fig. 27, 28/5-6). 

 O categorie aparte de materiale arheologice este reprezentată de pipe turnate 

în tipare din piatră sau metal. Pipele descoperite în campania 2018 de la 

monumentul istoric „Poartă Han” Galați pot fi împărțite în două categorii
5
: pipe cu 

găvanul de formă rotundă (fig. 25/4, 7) și pipe cu găvanul în formă de clopot (fig. 

25/1, 3). Restul pipelor (fig. 25/2, 5-6, 8) nu au putut fi plasate într-o anumită 

categorie deoarece sunt în stare fragmentară și au făcut posibilă evidențierea formei 

găvanului. Prima categorie de pipe, de mici dimensiuni și cu decor simplu, sunt 

încadrate cronologic în secolul al XVIIII-lea, iar cele din a doua categorie pot fi 

datate între secolul al XIX-lea și începutul secolului XX
6
.  

 

                                                        
4 Costel Ilie, Raport de cercetare arheologică Biserica „Sf. Nicolae”, mun. Galați, jud. 

Galaţi, în „Cronica Cercetărilor Arheologice din România – campania 2013”, cIMeC, 2014, 

pp.182-183; Costel Ilie, Tudor Mandache, Adrian Adamescu, Situl arheologic Biserica „Sf. 

Nicolae” Galați. Cercetare arheologică preventivă în punctul Protoierie, în „Danubius”, 

XXXV, partea I, 2017, pp. 99-156. 
5 Vezi Rebecca C.W. Robinson, Tobacco pipes of Corinth and of the Athenian Agora, în 

„Hesperia”, 52(2), 1985, p. 149-203; Iuliana Costea, Aurel Stănică, Adina Ignat, Pipe de lut 

descoperite la Babadag, în „Peuce”, S.N., V, 2007, pp. 335-362. 
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Concluzii 

 

 Cercetările arheologice efectuate în incinta monumentului istoric „Poartă 

Han Turcesc” au relevat date interesante referitoare la configurația acestuia. A fost 

delimitat pe o lungime de 13 m zidul Hanului dinspre curtea interioară, precum și 

coltul de sud-est al acestuia. Zidul, cu o lățime de 1,20 m, este construit din 

cărămidă legată cu mortar; avea doi paramenți, în interiorul acestora aflându-se 

cărămidă spartă legată cu mortar. Pe lungimea zidului, în partea superioară a fost 

conturată amprenta unui tirant de mari dimensiuni. Interesantă este și zona de la 

baza zidului, construită în trepte - așa cum am arătat mai sus, precum și talpa de 

lemn (radierul) identificată în S1. Nu în ultimul rând, arca de descărcare din S1 

reprezintă un element important (alături de tirant) din structura de rezistență a 

zidului.  

 Interesant este și faptul că latura de nord a zidului este tencuită ceea ce 

sugerează că acest spațiu funcționa – chiar dacă se afla sub nivelul de călcare – cel 

mai probabil ca pivniță. 

 Informațiile stratigrafice relevate în special de S6 sugerează că acest zid a 

fost construit peste nivelul de locuire (vatra veche a orașului Galați) de sec. XVIII, 

fiind suprapus și parțial demantelat de groapa menajeră Gr.3, unde apare moneda de 

la 1905, și mai apoi de cele două laturi ale construcției de epocă contemporană. Prin 

urmare, putem aprecia că zidul hanului descoperit de noi, și care reprezintă un 

fragment din fundația acestuia, a fost construit la sfârșitul secolului XVIII-începutul 

secolului XIX, fiind dezafectat la începutul secolului XX. 

 În același orizont cronologic includem și situația descoperită la Poarta 

Hanului în S4, respectiv pavajul de pietre de râu și cele două ziduri relativ paralele, 

perpendiculare pe axul porții. O pipă din lut descoperită la nivelul pavajului vine să 

confirme această încadrare cronologică.  

 Din păcate, numeroasele intervenții din perioada contemporană cât și traseul 

conductelor magistrale de încălzire și apă caldă, au distrus o bună parte din 

amenajarea curții interioare a hanului. Suprafața ce va fi afectată de proiect este de 

800 m
2,
, 

 
iar cercetarea arheologică preventivă a acoperit o suprafață de 162 m

2
. 

                                                                                                                                               
6 Iuliana Costea, Aurel Stănică, Adina Ignat, op. cit., p. 336. 
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Figura 1. 

Poartă Han, mun. Galați. Imagini din anii ‘70 ai secolului trecut. 
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Figura 2. 

Poartă Han, mun. Galați. Peretele exterior al hanului demolat în 1984 (sus) și detaliu 

(jos). 
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2 

Figura 3. 

Poartă Han, mun. Galați. 1.Schiță cu poarta monumentală realizată de M. Brudiu 
(arhiva MIPPGL). 2. Martor fotografic al restaurării din anii 1995-1996. 
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Figura 4. 
Poartă Han, mun. Galați. Plan general cu zonele cercetate arheologic în campania 

2018.  
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Figura 5. 

Poartă Han, mun. Galați. Planul general al secţiunilor S1, S3, S5-S6. 
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Figura 6. 

Poartă Han, mun. Galați. 1. Vedere aeriană a zonei cercetate; 2. Imagine oblică a 

secţiunilor S1, S3, S5-S6. 
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Figura 7. 

Poartă Han, mun. Galați. Plan al secţiunii S1, -0,50 m. 
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Figura 8. 

Poartă Han, mun. Galați. 1. Vedere dinspre sud a secţiunii S1, -0,50 m; 2. Vedere 

dinspre est a secţiunii S1, -0,80 m. 



DANUBIUS XXXVI   99 

 

Figura 9. 

Poartă Han, mun. Galați. Profilul de vest al secţiunii S1. 
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Figura 10. 
Poartă Han, mun. Galați. 1. Profilul de vest al secţiunii S1; 2. Vedere dinspre sud a 

zidului nr.2 (S1), -2,10 m. 
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Figura 11. 

Poartă Han, mun. Galați. Plan al secţiunii S2, - 0,25 – 1,15 m. 
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Figura 12. 

Poartă Han, mun. Galați. 1. Vedere dinspre sud a secţiunii S2, zonă distrusă de 
lucrări edilitare; 2. Vedere dinspre nord a secţiunii S2. 
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Figura 13. 

Poartă Han, mun. Galați. Plan al secţiunii S3, -070 m -1,15 m. 
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Figura 14. 

Poartă Han, mun. Galați. 1. Vatra V1; 2. Traseul tirantului din S3; 3. Jumătatea 

sudică a profilului de vest. 
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Figura 15. 

Poartă Han, mun. Galați. Profilul de vest al secţiunii S3. 
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Figura 16. 

Poartă Han, mun. Galați. 1. Vedere dinspre sud a zidului nr.2 (S3), -2,70 m; 2. 

Profilul de vest al secţiunii S3. 
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Figura 17. 

Poartă Han, mun. Galați. Plan al secţiunii S4, -0,40 m. 



  DANUBIUS XXXVI 108 

 

Figura 18. 

Poartă Han, mun. Galați. 1 stânga. Vedere aeriană a secţiunii S4; 1 dreapta. Vedere 

dinspre nord a pavajului din S4; 2.Vedere dinspre est a secţiunii S4 şi a Porţii de 
Han.  
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Figura 19. 
Poartă Han, mun. Galați. Profilul de vest al secţiunii S5. 
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Figura 20. 

Poartă Han, mun Galați. 1. Profilul de vest al secţiunii S5; 2. Vedere dinspre sud a 

zidului nr.2 (S5), -2,10 m; 3. Traseu tirant zid 2 din S5. 
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Figura 21. 

Poartă Han, mun. Galați. Plan al secţiunii S6,  0,15 – 2,00 m. 
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Figura 22. 
Poartă Han, mun. Galați. 1-2. Locuinţa L2 la conturare şi la final. 
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Figura 23. 

Poartă Han, mun. Galați. Profilul de vest al secţiunii S6. 
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Figura 24. 
Poartă Han, mun Galați. Vedere dinspre sud a zidurilor nr.2 şi 3(S6), -2,00 m; 2. 

Profilul de vest al secţiunii S6. 
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Figura 25. 

Poartă Han, mun. Galați. Pipe descoperite în campania 2018: 1. S2; 2. S4; 3-6, 8. S6 

(L2); 7. S5. 
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Figura 26. 

Poartă Han, mun Galați. Materiale ceramice descoperite în campania 2018:  

1,3,5. S1; 2,4. S6. 
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Figura 27. 
Poartă Han, mun. Galați. Materiale arheologice descoperite în campania 2018: 1-4 ceramică 

şi porţelan, 5. sticlă.  
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Figura 28. 
Poartă Han, mun. Galați. Materiale arheologice descoperite în campania 2018: 1-4. S6, L2, 5. 

S1; 6. S1, pe zidul Z1  


