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VECHIUL PROIECT DE ACOPERIRE A CAVOULUI ROMAN
THE OLD PROJECT FOR COVERING THE ROMAN CHARNEL
- Abstract In 1974, during the construction of Micro 21 locality, between the D14
and D16 blocks of flats, on Parcului Boulevard (the present Oţelarilor Street), a
Roman tomb belonging to a Roman military commander of Sarmat origin was
discovered. The discovery was dated to the 4th century AD .
The importance of the discovery led the authorities classify the Roman
tomb as a historic monument in 1975. Local authorities took some measures to
protect and cover it, planning to build an edifice for the purpose of establishing
an archaeological museum on the spot. Although three projects were proposed
in 1976, 1977 and 1984, none of them was put into practice. The historical
monument was eventually covered with soil and preserved in situ. Cement was
poured over it and the area was set up as a car parking and a garbage deposit.
Through this paper, we are bringing to the fore, all the three projects from
1976, 1977, and 1984, with the agreement of PROIECT S.A. Company of Galați.
The projects contain different solutions, depending on the conditions imposed
by the political regime during that period, in order to protect this historical
monument.
Keywords: historical monument, charnel house, Roman tomb, Galati, 4th
century AD, Roman military commander.

După anul 1965, municipiul Galaţi cunoaşte o dezvoltare remarcabilă atât pe
orizontală, cât şi pe verticală, impusă de prezenţa unui număr crescând de locuitori
sosiţi pe teritoriul oraşului, datorită, mai ales, construcţiei şi dării în folosinţă al celui
mai mare complex siderurgic din ţară, promotor al unor posibilităţi noi de afirmare a
individului, într-un context al programelor generate centralizat de către regimul
politic impus după anul 1945.
*

Direcţia Judeţeană de Cultură, Galaţi, România (marius.mitrof@gmail.com).

Danubius, XXXV, Galaţi, 2017, pp. 197-212.

198

DANUBIUS XXXV

Pentru această masă uriaşă de populaţie sosită în Galaţi, mai ales din mediul
rural al judeţelor Moldovei, era necesară asigurarea de locuinţe şi, prin aceasta, o
nouă sistematizare a oraşului, prin extinderea acestuia, utilizându-se la maximum
terenurile libere şi realizarea unor compoziţii arhitectural-urbanistice
corespunzătoare unui oraş reşedinţă de judeţ şi important centru al industriei
siderurgice. 1 Astfel, în deceniul opt al secolului al XX-lea, pe terasa superioară,
mărginită la vest de lacul Cătuşa, la sud de confluenţa Siretului cu Dunărea, la est cu
faleza Dunării, a început construirea unor blocuri de locuinţe care să creeze
adevărate fronturi de arhitectură, vizibile de la mare distanţă, în condiţiile în care
zona constituia poarta de intrare dinspre vest în oraş. A luat naştere, în aceste
condiţii, un nou cartier, intitulat „Dunărea”. Construcţia acestui nou cartier a
însemnat rezolvarea unor probleme de ordin locativ şi urbanistic, în dauna unor
repere ale istoriei antice, prin distrugerea şi dispariţia definitivă a unor tumuli şi a
vestigiilor acestora.2
Blocurile s-au înălţat, într-o concepţie urbanistică modernă, bulevardele din
cartierul „Dunărea” fiind străjuite de construcţii înalte, pe 11 nivele, care adăpostesc
locuinţe colective, în spatele cărora se află alte construcţii, mai scunde, pe cinci
nivele, cu aceeaşi funcţiune. Din loc în loc, la parterul blocurilor dinspre stradă, se
află spaţiile comerciale menite a deservi cerinţele de consum ale locuitorilor din
zonă.
Bulevardul Oţelarilor este o arteră de circulaţie care desparte două
microraioane, denumire generică, tipică regimului de dinainte de 1990, Micro 19, la
nord şi Micro 20, la sud.
Pe acest bulevard, la sud, după o suită de blocuri de 10 etaje, pot fi văzute
construcţii pe două nivele, parter şi etaj, după care urmează o altă suită de blocuri
de 10 etaje. Construcţiile pe două nivele sunt amplasate la stradă, au funcţiunea de
spaţii comerciale, fiind executate în jurul anului 1994, la patru ani după înlăturarea
regimului totalitar aflat la putere din 1947.
Arhitectura acestor construcţii este improprie locului iar în partea sudică a
acestora a fost amenajată o parcare şi un punct de colectare a deşeurilor menajere.
Privită în ansamblu, armonia frontului stradal este întreruptă de aceste
construcţii simpliste, coerenţa arhitecturală fiind astfel distrusă.
Spaţiul extins dintre cele două blocuri cu 10 etaje, ocupat acum de aceste
construcţii scunde, de parcare şi de locul de depozitare a deşeurilor, este inexplicabil
pentru ochiul unei persoane cu un minim simţ estetic. Acest spaţiu, situat între
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blocurile D 14 şi D 15 de pe bulevardul Oţelarilor, face obiectul studiului de faţă,
deoarece, sub acest teren, se află un cavou de secol IV d. Hr., conservat in situ.
În iarna anului 1974, în timp ce lucrările de fundare a blocului D 14 se aflau
în faza de execuţie, pe terenul din imediata vecinătate a acestuia utilajele erau puse
în funcţiune pentru excavarea pământului în vederea pregătirii fundaţiei unui nou
bloc de locuinţe. La un moment dat, lama buldozerului se izbeşte de un corp dur, iar
cum prin zonă s-au mai întâlnit cazemate din timpul războiului, buldozeristul a
insistat asupra obstacolului. Cărămizi amestecate cu pământ au umplut lama
buldozerului iar o groapă circulară şi întunecată şi-a făcut apariţia. Buldozeristul
distrusese calota cupolei unei construcţii subterane din piatră şi cărămidă.
Construcţia subterană a fost cercetată de către o echipă de arheologi din care
făcea parte şi profesorul Mihalache Brudiu, acesta publicând rezultatele cercetărilor
în anul 1976, în „Studii şi Cercetări de Istorie Veche şi Arheologie”, sub titlul Un
cavou roman descoperit la Galaţi, astfel încât nu vom insista asupra descoperirii.
Dintr-un referat al profesorului Brudiu, aflăm că edificiul funerar avea o
formă rectangulară, cu dimensiunile de 12 m x 9 m şi înălţime de 4 m, era
confecţionat din piatră şi cărămidă, cu zidurile de pe laturile de est şi vest groase de
1,30-1,70 m, ceilalţi pereţi având grosimi între 0,70-1 m. Axul longitudinal al
construcţiei era orientat NS. Cavoul avea două încăperi, intrarea fiind pe latura
sudică în încăperea mai mare, iar din aceasta se trecea într-o încăpere mai mică,
aflată în partea de nord. 3
Întrucât cavoul roman constituia o descoperire unicat la nordul Dunării
inferioare, în referatul menţionat se preciza faptul că s-a hotărât, de către Comisia de
avizare din cadrul Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste, restaurarea,
conservarea şi valorificarea muzeistică a acestui obiectiv, emiţându-se în acest sens
Decizia nr. 5744 din 13 aprilie 1975, Muzeul Judeţean de Istorie propunând
utilizarea spaţiului din construcţia de protecţie a cavoului, ca muzeu tematic. 4
La 13 iunie 1975, după cum reiese dintr-un referat asupra proiectului nr.
7129/1976, aparţinând probabil vreunui birou din cadrul Consiliului Popular
Judeţean Galaţi, Comisia Centrală de Stat a Patrimoniului Culturii Naţionale a
declarat cavoul roman monument istoric şi de artă, incluzându-l în Lista
monumentelor istorice, regimul juridic conferit construcţiei impunând luarea unor
măsuri de protecţie, conservare şi punere în valoare. Astfel, Secţia Tehnică de
Investiţii a Consiliului Popular Judeţean Galaţi a emis, la 21 aprilie 1976, comanda
pentru proiectarea unei construcţii de protecţie a cavoului, alocând pentru aceasta,
suma de 500.000 lei. Aceeaşi Secţie Tehnică a stabilit, la 16 iulie 1976, tema-
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program ca urmare a aprobării în şedinţa Comitetului Executiv din data de 15 iulie
1976 a machetei de studiu privind protejarea cavoului roman (Foto 1).
În tot acest răstimp, cavoul rămăsese decopertat, după cum reiese din
Memoriul de rezistenţă din cadrul proiectului de acoperire a cavoului roman: „ca
urmare a lucrărilor începute cât şi cercetărilor efectuate, în jurul monumentului
arheologic se găseşte o escavaţie cu adâncimea de cca 2,5 metri.” (Foto 2).
Echipa constituită pentru executarea proiectului, compusă din şeful de
proiect, arhitect Grosu A., directorul tehnic, Florea D., şeful de atelier, arhitect Pop
A., verificator, arhitect Radi I., au ales soluţia construirii unei clădiri, compusă din
două volume. Clădirea, de formă patrulateră, era amplasată de-a lungul bulevardului
Parcului, astăzi Oţelarilor (Foto 3, 4). Din exterior, cele două volume erau unite
direct de terasele de expunere în aer liber. Corpul de la intrare avea o deschidere de
12 metri, fiind realizat din beton armat monolit şi având un acoperiş frânt. Corpul
principal avea o deschidere de 24 de metri, aceasta urmând a fi realizată în cadre
monolite cu planşee prefabricate.
În interior, spaţiul a fost conceput ca o trecere telescopică de la nivelul de
călcare, interpusă de o gradenă de expunere, legătura dintre nivele efectuându-se
prin intermediul unor scări „ce sunt punctate din loc în loc în jurul obiectului ce
reprezintă punctul prim de interes.”
Într-un plan hexagonal, la cota +1,50 m, o pasarelă asigura vizitarea
cavoului.
Soluţia constructivă a rezultat din necesarul de spaţiu acoperit. În interiorul
corpului principal, pardoseala urma să fie realizată în trei terase cu dirijarea
circulaţiei spre punctul de interes major. Prin intermediul unei pasarele perimetrale,
construită din beton monolit armat, cu balustrade din elemente prefabricate, se putea
vizita cavoul roman.
Faţă de soluţia propusă, şeful Secţiei Tehnice de Investiţii a Consiliului
Popular Judeţean Galaţi, cu adresa nr. 10931 din 19 august 1976, comunică
Institutului de Proiectări că „finanţarea contractului de proiectare nr. 7129 urmează
regimul prevăzut la punctele 1.3 şi 1.4 din Ordinul CSEAL nr.6/1973, solicitând
predarea proiectului în vederea avizării de către CSP şi recalcularea preţului
proiectării, asumându-şi totodată „toată răspunderea pentru plata proiectului la
valoarea investiţiei.”5
La 21 septembrie 1977, în cadrul consfătuirii de lucru a Comitetului Central
al P.C.R., proiectul de acoperire a cavoului roman a fost discutat şi, după cum reiese
dintr-o adresă a Secţiei Tehnice de Investiţii, datată 21 decembrie 1976, către

5

Suma este ilizibilă datorită aplicării ştampilei.

DANUBIUS XXXV

201

Institutul de Proiectări Galaţi, proiectul nu a fost acceptat6, fiind returnat pentru
refacerea sa, urmând ca diferenţa de plată către Institutul de Proiectării, în valoare de
51.959 lei să nu mai fie achitată.7
În primăvara anului 1977, Secţia Tehnică de Investiţii comandă
reproiectarea lucrării intitulate „Acoperire cavou roman”, cu condiţia reducerii
consumului de oţel-beton şi ciment, iar valoarea investiţiei, inclusiv cota de
proiectare, să nu depăşească alocaţia de plan stabilită la 646.000 lei „în preţuri
1977”8, faţă de 1.500.000 lei cât fusese iniţial.9 Reproiectarea lucrării cu reducerea
cu peste 50% a valorii investiţiei a determinat Institutul de Proiectări să solicite o
întâlnire cu „organul de specialitate de la Comitetul Judeţean de Cultură şi educaţie
socialistă” pentru ca împreună cu reprezentanţii Secţiei Tehnice de Investiţii să
analizeze situaţia existentă şi, de comun acord, să stabilească o soluţie care să se
încadreze în suma alocată în plan. 10 Întâlnirea a fost programată pentru ziua de
miercuri, 27 aprilie 1977, la ora 8.00.
Nu cunoaştem, din lipsa documentelor, dacă întâlnirea a avut loc. Cert este
că, la 25 mai 1977, printr-un referat, directorul D. Florescu, de la Institutul de
Proiectări, atrăgea atenţia că termenul de predare a documentaţiei pentru cavoul
roman fiind 30 iunie 1977, întrucât întreaga capacitate a institutului era utilizată
pentru asigurarea documentaţiilor de execuţie aferente locuinţelor, trebuia să se
solicite o prelungire a termenului de la 30 iunie la 30 septembrie. 11 Secţia de
planificare nu a fost de acord cu această propunere, astfel încât, în luna iunie 1977,
echipa de proiect, având ca director tehnic, de această dată, pe inginerul Coşovliu
Octavian, propunea în locul clădirii patrulatere, de dimensiuni monumentale, o
clădire circulară, de dimensiuni mai reduse (Foto 5), care simboliza tumulul sub care
a fost acoperit timp de 15 veacuri cavoul roman. Clădirea, cu un diametru de 24 de
metri, răspundea cerinţelor impuse în ceea ce privea reducerea consumului de betonarmat şi ciment (Foto 6). Privită în secţiune, construcţia mai păstra doar pasarela de
deasupra cavoului, precum şi scara, în spirală, cu ajutorul cărora vizitatorii coborau
la cavou (Foto 7).
Procesul-verbal din 21 octombrie 1976, conţine următoarele: „Proiectul, necesitând
revizuiri, conform indicaţiilor de la Consfătuirea din 21 septembrie 1976, nu poate fi
considerat ca terminat. Odată cu revizuirea se va reduce valoarea de 1,5 mil. lei”.
7
Adresa nr. 15868 din 21 decembrie 1976, a Secţiei Tehnice de Investiţii a Consiliului
Popular Judeţean Galaţi către Institutul de Proiectări Galaţi.
8
Adresa nr. 3933 din 8 aprilie 1977, a Secţiei Tehnice de Investiţii a Consiliului Popular
Judeţean Galaţi către Institutul de Proiectări Galaţi.
9
Tarifare pentru actul adiţional, întocmit la 29.06.1977.
10
Adresa nr. 3436 din 25 aprilie 1977, a Institutului de Proiectări Galaţi către Serviciul
Tehnic de Investiţii al Consiliului Popular Judeţean Galaţi, trimisă spre înştiinţare
Comitetului Judeţean de Cultură şi Educaţie Socialistă Galaţi.
11
Referat nr. 5008 din 25 mai 1977.
6

202

DANUBIUS XXXV

La 25 iulie 1977, Direcţia Patrimoniului Cultural Naţional din cadrul
Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste, printr-o adresă înaintată Institutului
Judeţean de Proiectări Galaţi, spre înştiinţarea Comitetului de Cultură şi Educaţie
Socialistă al judeţului Galaţi şi Muzeului Judeţean de Istorie Galaţi, îşi exprima
acordul de principiu faţă de documentaţia privind construcţia de protecţie a Cavoului
roman conform planşelor prezentate, urmând ca documentaţia finală să fie trimisă
Direcţiei, la Bucureşti, pentru avizul final.
Secţia Tehnică de Investiţii a Consiliului Popular Judeţean Galaţi solicita,
prin scrisoarea 8617 din 1977, Băncii de Investiţii, Sucursala Galaţi, avizul pentru
investiţia „Acoperirea cavoului roman”, anexând la scrisoare şi documentaţia
necesară obţinerii avizului.12
La 20 octombrie 1977, Comitetul Executiv al Consiliul Judeţean Galaţi
emitea Acordul unic cu privire la „Acoperirea cavou roman-Cartier Dunărea”. Prin
acest document, Consiliul Popular Judeţean Galaţi era de acord cu realizarea
acoperirii şi restaurării monumentului. Acoperirea urma să se execute printr-o
construcţie circulară (radială) impusă atât de sistemul constructiv, cât şi din rațiuni
funcţionale, cu un aspect corespunzător. Se menţineau condiţiile cu privire la
economiile de metal şi ciment.
Corespondenţa ulterioară cu referire la costurile care nu puteau fi încadrate
în cerinţele stabilite, ele depăşind din ce în ce mai mult costurile planificate pe
măsura trecerii timpului, au stat la baza reproiectării. Astfel, în luna septembrie
1984, la un deceniu de la descoperirea monumentului, se revine la proiectul iniţial,
cel din 1975, cu construcţia din două volume, patrulatere. Trecerea timpului,
modificarea preţurilor la materialele de construcţii, revenirea la conducerea tehnică a
Institutului de Proiectări a inginerului D. Florea şi, cu siguranţă, alţi factori au
constituit suficiente argumente pentru menţinerea proiectului iniţial (Foto 8, 9, 10).
Însă niciuna dintre variantele propuse şi aprobate nu s-au realizat. Cavoul
roman, rămas descoperit prea mulţi ani, ajunsese să fie depozit de deşeuri menajere
şi loc de aprovizionare cu piatră sau cărămizi. Riscul distrugerii devenise iminent în
condiţiile în care lucrările de acoperire nu începuseră. S-a convenit conservarea
acestuia in situ prin acoperire cu pământ peste care să se toarne plăci din beton.
Între timp, s-a aşternut uitarea, însă circumstanţele au făcut ca proiectele de
acoperire a cavoului să iasă, din nou, la lumină, în anul 2015, şi, cu aprobarea
conducerii S.C. PROIECT S.A. Galaţi, fostul Institut de Proiectări (pentru care ne
exprimăm gratitudinea faţă de d-na director Mariana State), putem să publicăm date
din documentele acestui proiect, precum şi reproduceri ale planşelor, pentru a veni
în sprijinul protejării şi punerii în valoare a Cavoului roman.
12
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Foto. 1. Macheta de studiu privind protejarea cavoului roman

Foto 2. Ridicare topo a Cavoului roman.
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Foto 3. Plan clădire, septembrie 1975.
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Foto 4. Fațade clădire, septembrie 1975.
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Foto 5. Planul din 1977.

DANUBIUS XXXV

DANUBIUS XXXV

Foto 6. Fațadă clădire, 1977.
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Foto 7. Secțiune.
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Foto 8. Plan 1984.
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Foto 9. Fațade clădire, 1984.
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Foto 10. Secțiune clădire, 1984
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