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NECROPOLA DE LA TECUCI,
FABRICA DE AMBALAJE METALICE1
-RezumatÎn oraşul Tecuci au fost descoperite două necropole, una în 1970, în urma săpăturilor
pentru turnarea fundaţiilor blocurilor ce s-au construit pe strada Gheorghe Petraşcu. În anul
următor, 1971, la sud de Tecuci, a fost descoperită cea de-a doua necropolă, cu prilejul
turnării fundaţiilor pentru Fabrica de Ambalaje Metalice (F.A.M.). Apariţia mormintelor a
fost semnalată Muzeului Mixt de către directorul fabricii, inginerul C. Ionescu. Datorită
sprijinului efectiv acordat atunci s-au putut recupera un număr de nouă morminte, cu
valoroase observaţii în teren. Din aceste nouă morminte două sunt de incineraţie (M. 3, 7)
şi şapte de înhumaţie (M. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9). Proporţia este de 77,78% pentru înhumaţi
respectiv 22,22% pentru incineraţi.
Stratigrafia mormintelor este simplă, nivelul de locuire din secolul IV p. Chr. fiind
singurul nivel vechi, urmând un sol argilos. Nu s-a observat nicio suprapunere de
morminte. Două morminte au fost deranjate din vechime (M. 5, 9) iar 4 înhumaţi erau
adulţi şi 2 copii. În cazul mormintelor de incineraţie numai groapa M 7 a fost observată, iar
în a celor de înhumaţie numai două gropi au putut fi observate în teren, celelalte cinci fiind
descoperite de către muncitorii ce săpau fundaţia fabricii. Scheletele erau foarte prost
conservate din cauza umidităţii excesive, datorită acestui fapt foarte multe vase au avut de
suferit. Două morminte au fost deranjate din vechime (M. 5, 9) iar 4 înhumaţi erau adulţi şi
2 copii.
Orientarea mormintelor era în jurul axei N-S, cu deviaţiile spre E şi V, în funcţie,
probabil, de timpul din zi când au fost înmormântaţi.
Inventarul descoperit în necropola de la Tecuci, F. A. M., totalizează un număr de
61 obiecte, care pot fi grupate în următoarele categorii: a) accesorii vestimentare; b) obiecte
de podoabă; c) obiecte de toaletă; d) obiecte de uz casnic; e) pandantive, f) recipiente de lut.
Mormintele de incineraţie erau în urnă cu capac, se aflau grupate în partea de SV a
necropolei iar groapa nu au putut fi observată decât la M. 7, fiind de formă circulară şi
având fundul bătut. Adâncimea acestor morminte variază între - 0,80 m (M. 3) şi - 1,10 m
(M. 7), de la suprafaţa actuală a solului. Ca urnă funerară a fost folosită o oală lucrată cu
mâna din pastă grosieră (M. 3) şi o cană lucrată la roată din pastă fină de culoare cenuşie
(M. 7). Ambele urne erau acoperite cu capace, reprezentate prin oale fragmentare, lucrate
cu mâna din pastă zgrunţuroasă şi aşezate cu gura în jos (scopul evident fiind acela de a
proteja resturile cinerare).


Muzeul Mixt Tecuci (paulciobotaru2008@yahoo.com).
Mulţumesc domnului Mircea NICU pentru că mi-a permis să studiez şi să prelucrez
rezultatele cercetării din necropola de la Tecuci - F. A. M.
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Mormintele de înhumaţie, în număr de 7, erau orientate în jurul axei NS cu anumite
deviaţii spre E şi V: două morminte orientate NNV-SSE (M. 1, 4); două morminte orientate
N-S (M. 2, 9); un mormânt orientat NV-SE (M. 6); un mormânt orientat NNE-SSV (M. 8)
iar în cazul M. 5 nu s-au putut face observaţii privind orientarea. Forma gropilor nu a putut
fi determinată, excepţie face M. 1 care avea groapa rectangulară cu colţurile rotunjite.
Adâncimea mormintelor de înhumaţie variază între - 1,00 m (M. 1, 2, 6, 8, 9) şi - 1,20 m
(M. 4), în cazul M. 5 nu s-au putut face observaţii privind adâncimea. S-a observat că toţi
înhumaţii erau aşezaţi în poziţia pe spate, picioarele uşor depărtate (M. 1) sau alăturate (M.
2, 4, 5) şi mâinile întinse pe lângă corp (M. 1, 4).
Cercetările efectuate în necropola de la Tecuci, F. A. M., prin cele 9 morminte nu
dau posibilitatea ca să se stabilească limitele exacte, în timp, între care s-au făcut
înmormântări, deoarece numărul mormintelor descoperite şi cercetate este prea mic pentru
a se face o asemenea încadrare. Totuşi, pe baza inventarului funerar (fibule, cataramă,
vase), se poate stabili că necropola de la Tecuci - F. A. M. îşi are începuturile în a doua
jumătate a secolului IV, existenţa ei ajungând până la începutul secolul V.
Cuvinte cheie: necropolă, morminte, înhumaţie, incineraţie, inventar.

THE NECROPOLIS FROM TECUCI, THE METAL PACKAGES FACTORY
-AbstractIn the town of Tecuci, two necropolises were discovered, one in 1970, on the street
Gheorghe Petraşcu, during the digging works required for building the foundations of the
blocks of flats. Next year, in 1971, a little southern from Tecuci, a second necropolis was
discovered, as the result of the construction works carried at the Factory of Metal Packages
(F.A.M.). The director of the factory, engineer C. Ionescu, informed the Mixed Museum
about the apparition of the tombs. The following archaeological investigations succeeded in
recovering nine tombs and in making some important remarks about the archaeological
condition of the area. Among these nine tombs, two are incineration tombs (tombs no. 3, 7)
while seven are inhumation tombs (tombs no. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9). The percentage is of
77,78% inhumation, respectively 22,22% incineration.
The stratigraphy of the tombs is quite simple, the cultural layer from the IV-th
century A.D. being the only ancient layer, covered by a layer of clay. No superposition of
tombs was noticed. Two tombs had been deranged from ancient times (tombs no. 5 and 9).
Five of the inhumation tombs could be determined as belonging to adults and two to
children. In case of the incineration tombs, only the pit of tomb no.7 could be noticed; in
case of the inhumation tombs, only two pits could be noticed, the other five tombs having
been discovered by the workers, prior to the archaeological research. The bones were in a
very poor condition as a result of the excessive humidity, that also incurred damages to
many of the pottery items.
The direction of the tombs was around the NS axis, with deviations towards E and
W, probably depending on the time of the burial.
The inventory of the necropolis from Tecuci, F.A.M., comprises a number of 61
objects, that fall under the following categories: a) clothing items; b) jewelry items; c)
toilette items; d) objects of daily use; e) pendants; f) pottery.
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The incineration tombs were in urns covered by a lid; they were gathered in the SW
of the necropolis. The pit of the tomb could be noticed only in case of tomb no. 7, being of
a round shape and having a hardened bottom. The depth of these tombs varies between –
0.80 meters (tomb no.3) and – 1.10 meters (tomb no.7) from the present surface level. As
urns served a pot worked by hand, made from gross clay (tomb no.3) and a cup worked by
wheel, made from fine clay of grey color (tomb no.7). Both urns were covered by lids
consisting in fragments of pottery, worked by hand, made from rough clay. The lids were
placed with their mouths downwards, with the aim of protecting the ashes.
The seven inhumation tombs were oriented on the direction NS, with some
deviations towards E and W: two tombs were oriented NNW – SSE (tombs no. 1,4), two
tombs were oriented NS (tombs no. 2,9), one tomb was oriented NW – SE (tomb no. 6),
one tomb was oriented NNE – SSW (tomb no. 8) and, in case of tomb no. 5, no remarks
regarding its orientation could be done. The shape of the pits couldn’t be determined,
except for tomb no 1, that had a rectangular pit, with rounded angles. The depth of the
tombs varies between – 1.00 meters (tombs no. 1,2,6,8,9) and – 1.20 meters (tomb no. 4).
In case of tomb no.5, the depth couldn’t be determined. All the bodies laid on their back,
with the legs a bit widened (tomb no. 1) or closed (tombs no.2,4,5) and the hands stretched
along the body (tombs no.1,4).
The researches done upon this necropolis don’t allow a precise chronological
framing of the tombs since their number is too small for such an attempt. Nevertheless,
based on the funerary inventory (fibulas, clasps, pottery), it was established that the
necropolis started in the second half of the IV-th century and lasted until the beginning of
the V-th.
Keywords: necropolis, tombs, inhumation, incineration, inventory.


Urme de locuire specifice epocii migraţiilor (cultura Sântana de MureşCerneachov) au fost descoperite pe întreg arealul Moldovei. Purtătorii acestei
culturi locuiau în aşezări apropiate, înşiruite de-a lungul principalelor căi de
comunicaţie sau concentrate în preajma unor adevărate porţi ale traficului acelor
vremi.
În oraşul Tecuci au fost descoperite două necropole, una în 1970, în urma
săpăturilor pentru turnarea fundaţiilor blocurilor ce s-au construit pe strada
Gheorghe Petraşcu. În anul următor, 1971, la sud de Tecuci, a fost descoperită cea
de-a doua necropolă, cu prilejul turnării fundaţiilor pentru Fabrica de Ambalaje
Metalice (F.A.M.). Apariţia mormintelor a fost semnalată Muzeului Mixt de către
directorul fabricii, inginerul C. Ionescu. Un colectiv de la Muzeul Mixt, condus de
arheologul Nicu Mircea, s-a deplasat în teren şi a recuperat inventarul celor 7
morminte descoperite în momentul săpăturilor pentru fundaţia F. A. M. Pe lângă
mormintele descoperite de muncitori au mai fost dezvelite încă 2 morminte prin
realizarea unei secţiuni. Cercetarea în necropolă nu a putut fi continuată, deoarece
lucrările de construcţie nu au putut fi întrerupte. Datorită sprijinului efectiv acordat

276

DANUBIUS XXXI - Supliment

atunci s-au putut recupera un număr de nouă morminte, cu valoroase observaţii în
teren. Din aceste nouă morminte două sunt de incineraţie şi şapte de înhumaţie.
Stratigrafia mormintelor este simplă, nivelul de locuire din secolul IV p. Chr.
fiind singurul nivel vechi, urmând un sol argilos. Nu s-a observat nicio suprapunere
de morminte. În cazul mormintelor de incineraţie numai groapa M 7 a fost
observată, iar în a celor de înhumaţie numai două gropi au putut fi observate în
teren, celelalte cinci fiind descoperite de către muncitorii ce săpau fundaţia fabricii.
Scheletele erau foarte prost conservate din cauza umidităţii excesive, datorită
acestui fapt foarte multe vase au avut de suferit.
Orientarea mormintelor era în jurul axei N-S, cu deviaţiile spre E şi V, în
funcţie, probabil, de timpul din zi când au fost înmormântaţi.
Morminte:
Mormântul 1: Înhumaţie. Adâncimea 1, 00 m. Orientarea NNV-SSE.
Forma gropii a fost greu de determinat, posibil dreptunghiulară, cu colţurile
rotunjite. Scheletul, bine conservat, era în poziţie întinsă pe spate, picioarele uşor
depărtate, mâinile pe lângă corp şi aparţine unui adult. Inventarul era alcătuit
dintr-o fibulă, un pieptene, un cuţit, un ghioc, o cataramă şi patru vase.
1. fibulă de bronz, inv. 2801/8630, H = 0,050 m., stare fragmentară, cu
piciorul întors şi înfăşurat, corpul din bandă lată, cu arcuire pronunţată pe mijloc,
acul rupt şi resortul lipsă. A fost depusă pe omoplatul stâng. (Pl. 2/4); 2. pieptene,
inv. 2807/8628, H = 0,048 m., stare fragmentară, os, cu mâner semicircular, înălţat,
patru nituri de bronz, placa mediană este întreagă pe înălţime, este alcătuită din
patru segmenţi asimetrici, dinţii sunt tăiaţi egal, cei marginali sunt mai laţi şi tăiaţi
oblic spre interior, la bază mânerul este decorat cu două caneluri orizontale, a fost
depus lângă braţul stâng (Pl. 2/3); 3. cataramă, inv. 2804/6358, H = 0,031 m.,
bronz, cu veriga ovală, rotundă în secţiune, mult subţiată la baza spinului, spin
masiv cu prag ascendent şi nervură mediană, aflată pe osul drept al bazinului (Pl.
2/2); 4. murex, inv. 2806/8629, H = 0,038 m., melc perforat, depus lângă palma
stângă (Pl. 2/1); 5. cuţit, inv. 2815/8674, L = 0,086 m., stare fragmentară, fier, cu
lama lată şi ceafa dreaptă, depus într-un castron la picioare (Pl. 2/5); 6. castron, inv.
2756/4436, H = 0,064 m., lucrat la roată, pastă fină de culoare cenuşie, buza uşor
îngroşată, rotunjită şi uşor evazată, corp bitronconic, carenat, pereţii subţiri, fundul
drept, cu început de picior scund, ardere secundară, depus la picioare, în partea
stângă (Pl. 2/7); 7. castron, inv. 2749/4413, H = 0,078 m., lucrat la roată, pastă fină
cu nisip în compoziţie, culoare cenuşiu deschis, buza tăiată oblic la exterior şi
evazată, corp bitronconic, fund inelar, depus lângă laba piciorului drept (Pl. 2/9); 8.
castron, inv. 2753/4437, H = 0,061 m., lucrat la roată, pastă fină, culoare cenuşie,
buza evazată, corp scund, tronconic rotunjit, fund inelar, umărul marcat printr-o
carenă slabă, depus lângă laba piciorului stâng (Pl. 2/6); 9. supieră, inv. 2754/7718,
H = 0,170 m., lucrată la roată, pastă fină, culoare cenuşiu deschis, gura largă, buza
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uşor îngroşată şi evazată, corpul globular, fundul drept, uşor tălpuit, pe umăr are
două caneluri, depusă deasupra umărului drept (Pl. 2/8).
Mormântul 2: Înhumaţie. Adâncimea 1, 00 m. Orientarea N-S. Groapa nu a
putut fi observată. Scheletul, prost conservat, probabil că aparţinea unui adult;
poziţie întinsă pe spate; picioarele alăturate. Inventarul era alcătuit dintr-o fibulă, o
pensetă, o fusaiolă, un colier şi două vase.
1. fibulă, inv. 2800/8633, H = 0,055 m., bronz, corpul lat, secţiune
triunghiulară şi cap perforat, arcuire largă, mult înălţată şi carenă mediană uşor
turtită, cu piciorul lung din placă romboidală întors şi înfăşurat de trei ori, acul
rupt, aflată în zona superioară a mormântului (Pl. 3/2); 2. pensetă, inv. 2794/8632,
bronz, prevăzută cu două braţe din tablă subţire cu capetele ascuţite (Pl. 3/4); 3.
fusaiolă, fără inv., H = 0,024 m., lut, bitronconică, rotunjită, decor din împunsături
rare, adânci şi ovale, dispuse spre una dintre baze, imediat deasupra diametrului
maxim, aflată lângă femurul stâng, piesa nu se mai păstrează (Pl. 3/3); 4. colier,
inv. 2805/8631, opt mărgele de sticlă din care cinci tubulare şi trei sferice, aflate în
partea superioară a mormântului (Pl. 3/1); 5. oală, inv. 2762/7727, H = 0,126 m.,
lucrată la roată, pastă zgrunţuroasă cu pietricele în compoziţie, culoare cărămiziu cenuşie, gura strâmtă, buză uşor îngroşată, faţetată şi evazată, corp globular, fund
drept, ardere secundară, pe umăr un prag slab, urmat de o canelură largă, foarte
slabă şi ea, depus lângă femurul drept (Pl. 3/6); 6. cană, inv. 2757/4435, H = 0,074
m., lucrată la roată, pastă fină, culoare cenuşie, gura largă, buza subţire, faţetată şi
uşor evazată, gât larg şi scurt, marcat printr-o nervură, corp bitronconic, carenat,
fund inelar, o toartă din bandă groasă, ovală în secţiune, cu canelură mediană
interioară, care porneşte din buză şi se termină pe diametrul maxim, aflată în zona
superioară a mormântului (Pl. 3/5).
Mormântul 3: Incineraţie. Adâncimea 0,80 m. Groapa nu a putut fi
observată. Oasele calcinate, împreună cu mici fragmente de cărbuni, erau depuse
într-o oală şi acoperită cu o altă oală aşezată cu gura în jos. Inventarul era alcătuit
dintr-o amforetă depusă la aproximativ 0,30 m. de urna funerară.
1. oală, inv. 2748/8634, H = 0,122 m., stare fragmentară, lucrată cu mâna,
pastă zgrunţuroasă cu ceramică pisată şi calcar în compoziţie, culoare cărămizie,
partea superioară a vasului lipseşte, corpul este globular, fundul drept cu picior
înalt uşor tălpuit. Toată suprafaţa exterioară a vasului este decorată prin impresiune
cu unghia. Vasul a fost folosit drept capac pentru urna funerară, ardere secundară
(Pl. 4/2); 2. oală, fără inv., H = 0,120 m., lucrată cu mâna, pastă grosieră, culoare
gălbuie, gura largă, buza evazată şi tăiată oblic la exterior, corp globular, fund
drept cu picior scund, uşor tălpuit. Vasul a fost folosit ca urnă funerară, nu se mai
păstrează (Pl. 4/3); 3. amforetă, inv. 2750/8635, H = 0,225 m., lucrată la roată,
pastă fină, culoare cenuşie, gura largă, buza verticală, uşor îngroşată, rotunjită, gât
scurt, larg, cilindric, marcat prin două nervuri, corp globular, fund inelar, două
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toarte din bandă lată cu secţiune ovală, canelură mediană interioară şi exterioară.
Pe gât are, ca decor, două caneluri orizontale, iar pe diametrul maxim prezintă
patru caneluri orizontale, spaţiul dintre ele fiind decorat cu incizii uşoare paralele şi
verticale, depusă alături de urna funerară cu capac (Pl. 4/1).
Mormântul 4: Înhumaţie. Adâncimea 1,20 m. Orientarea NNV-SSE.
Groapa nu a putut fi determinată. Scheletul aparţine unui adult, era aşezat în poziţie
întinsă pe spate, mâinile pe lângă corp, picioarele întinse şi alăturate. Inventarul era
alcătuit din două fibule şi trei vase.
1. fibulă, inv. 2799/8637, H = 0,051 m., stare fragmentară, bronz, piciorul
lung îngustat treptat, întors şi înfăşurat de două ori, praguri laterale, acul şi resortul
lipsesc, corpul din bandă lată, praguri laterale şi arcuire largă pe mijloc, pe corp şi
pe picior, imediat lângă zona de înfăşurare, apare un decor incizat în X, precedat de
câte două cerculeţe mici, dispuse oblic, aflată pe coaste în partea stângă (Pl. 5/2); 2.
fibulă, inv. 2803/6357, H = 0,052 m., bronz, stare fragmentară, capul turtit şi
perforat, corpul din bandă lată cu praguri înguste laterale, arcuire largă, înălţată,
piciorul lung, uşor lăţit la capăt, întors şi înfăşurat de două ori, acul şi resortul
lipsesc, aflată spre umărul drept (Pl. 5/1); 3. cană, inv. 2751/7719, H = 0,073 m.,
lucrată la roată, pastă fină, culoare cenuşie, gura largă cu buza mult rotunjită şi
evazată, gât scurt, corp bitronconic rotunjit, turtit, fund drept cu picior scurt. Cana
este prevăzută cu o toartă scurtă şi largă din bandă lată, ovală în secţiune, care
porneşte de sub buză şi se termină deasupra diametrului maxim. Pe partea
superioară a corpului, cana este decorată cu două caneluri slabe, depusă la picioare
(Pl. 5/3); 4 cană, inv. 2760/7709, H = 0,172 m., lucrată la roată, pastă fină, culoare
cenuşiu - închis, buza subţire, faţetată şi uşor evazată, gât înalt şi lărgit progresiv
spre corp, cilindric, corp globular şi turtit spre bază, fund inelar. Cana are o toartă
din bandă groasă, rectangulară în secţiune, cu canelură mediană pe toate cele patru
laturi. Este decorată cu două caneluri orizontale pe umăr şi una sub buză, depusă la
picioare (Pl. 5/5); 5. amforă, inv. 2761/8636, H = 0,290 m., lucrată la roată, pastă
de culoare roşiatică cu urme de vopsea roşie, buza dreaptă şi subţire, uşor adusă
spre interior, gât scund şi lărgit spre bază, cilindric, corp alungit terminat cu un
buton. Amfora este prevăzută cu două toarte scunde din bandă groasă
semicirculară, cu şănţuire mediană interioară. Decorul este format din trei caneluri
pe umăr, cinci caneluri largi pe corp şi, la partea inferioară, trei caneluri,
reprezentând o spirală terminată în vârf ascuţit, depusă la picioare (Pl. 5/4).
Mormântul 5: Înhumaţie. Nu s-au făcut observaţii privind adâncimea,
orientarea şi forma gropii. Scheletul era prost conservat, probabil deranjat din
vechime, deoarece se păstrau în poziţie anatomică, întins pe spate, doar picioarele
până la genunchi, alăturate. Inventarul era alcătuit din trei vase.
1. castron, fără inv., H = 0,068 m., stare fragmentară, lucrat la roată, pastă
fină, culoare cenuşie, buza uşor îngroşată, faţetată şi evazată, corp bitronconic,
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carenat, sub buză are o nervură pronunţată, nu se mai păstrează, depus în zona
picioarelor (Pl. 6/3); 2. oală, inv. 2755/8638, H = 0,162 m., lucrată cu mâna, pastă
grosieră, culoare gălbui-cenuşie, gura largă cu buza subţiată, rotunjită şi uşor
evazată, corp cu asimetrie pronunţată, fund drept, masiv, ardere secundară, depusă
în zona picioarelor (Pl. 6/2); 3. oală, inv. 2763/7712, H = 0,160 m., lucrată cu
mâna, pastă zgrunţuroasă cu ceramică pisată şi pietricele în compoziţie, culoare
cărămizie, gura largă, buza rotunjită şi evazată, corp cu umăr înalt, fund drept,
ardere secundară, depusă în zona picioarelor (Pl. 6/1).
Mormântul 6: Înhumaţie. Adâncimea 1, 00 m. Orientarea NV-SE. Groapa
nu a putut fi observată. Scheletul era prost conservat, probabil al unui copil; poziţie
întinsă pe spate. Inventarul era alcătuit din cinci vase.
1. castron, inv. 2746/4384, H = 0,031 m., stare fragmentară, lucrat la roată,
pastă fină, culoare cenuşiu - închis, buza mult îngroşată, rotunjită şi evazată, corp
bitronconic, carenat (Pl. 7/5); 2. castron, fără inv., H = 0,030 m., stare fragmentară,
lucrat la roată, pastă fină, culoare cenuşie, buza în formă de T asimetric, braţul mai
lung înafară, mai îngroşat şi faţetat, iar cel mai scurt de la interior îngroşat mai
puţin şi rotunjit, corp bitronconic, carenat, (trei toarte din bandă lată cu câte două
caneluri) (Pl. 7/4); 3. oală, inv. 2764/7725, H = 0,162 m., stare fragmentară, lucrată
cu mâna, pastă grosieră, culoare cărămiziu-gălbuie, gura largă cu buza subţiată,
rotunjită şi evazată, corp globular alungit, urme de ongobă cenuşiu - închis (Pl.
7/3); 4. castron, inv. 2759/7721, H = 0,140 m., lucrat la roată, pastă zgrunţuroasă
cu nisip şi pietricele în compoziţie, culoare cenuşie, buza uşor îngroşată, rotunjită
şi evazată, corp bitronconic, carenat, fund inelar (Pl. 7/2); 5. castron, inv.
2758/7714, H = 0,118 m., lucrat la roată, pastă fină, culoare cenuşie, buza verticală
uşor îngroşată şi slab faţetată, uşor evazată, gât scund, cilindric, corp bitronconic,
rotunjit, picior inelar. Pe umăr are o nervură pronunţată sub care se află un şir de
caneluri oblice, urmate de două caneluri largi, orizontale (Pl. 7/1).
Mormântul 7: Incineraţie. Adâncimea 1,10 m. Forma gropii este rotundă,
fundul bătut, având diametrul de 0,40 m. Oasele arse au fost depuse într-o urnă cu
capac.
1. oală, fără inv, H = 0,054 m., stare fragmentară, lucrată la roată, pastă
zgrunţuroasă, culoare negricioasă, urme de ardere secundară, fundul drept, picior
scund, uşor tălpuit, a fost folosită drept capac pentru urna funerară, vasul nu se mai
păstrează (Pl. 7/2); 2. cană, inv. 2777/4408, H = 0,140 m., stare fragmentară,
lucrată la roată, pastă fină, culoare cenuşie, lipsesc gâtul şi toarta, corp globular, se
observă urma unei toarte, fund drept (cu inel aplatizat), perforat asimetric din
vechime. Pe partea superioară a corpului prezintă un registru decorativ alcătuit din
trei linii punctate sub formă de dreptunghiuri egale, alăturate, fiecare dintre ele
tăiate de o aceeaşi diagonală. Cana a fost folosită drept urnă funerară (Pl. 7/1).
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Mormântul 8: Înhumaţie. Adâncimea 1,00 m. Orientarea NNE-SSV.
Forma gropii nu a putut fi determinată. Scheletul era prost conservat, probabil
aparţinea unui copil; poziţia scheletului a fost greu de stabilit, probabil era întins pe
spate. Inventarul era alcătuit din două fibule, o fusaiolă şi şase vase.
1. fibulă, inv. 2792/8640, H = 0,043 m., bronz, capul turtit şi perforat, corpul
din bandă lată, cu slabă carenare mediană şi arcuire largă pe mijloc, piciorul de
aceeaşi lăţime cu corpul, întors şi înfăşurat o dată, resortul scurt cu câte patru spire
laterale, pe corp, deasupra înfăşurării decor incizat în X, aflată în partea superioară
a gropii (Pl. 8/1); 2. fibulă, fără inv, H = 0,051 m., bronz, capul turtit şi perforat,
corpul îngust, puternic carenat, arcuire largă, înălţată, piciorul îngust, întors şi
înfăşurat o dată, resortul scurt cu câte patru spire laterale, pe corp, deasupra
înfăşurării, decor incizat în X, aflată în partea superioară a gropii (Pl. 8/2); 3.
fusaiolă, fără inv., H = 0,02 m., lut ars, bitronconică, turtită, faţetată pe diametrul
maxim (Pl. 8/4); 4. oală, fără inv., H = 0,092 m., lucrată cu mâna, pastă grosieră,
culoare gălbuie, gura foarte largă, buza lipseşte, probabil slab evazată, corp
asimetric, globular turtit, fundul drept, cu picior înalt. Sub buză se pot observa
urme de degete. Piesa nu se mai păstrează (Pl. 8/6); 5. castron, inv. 2774/7717, H =
0,078 m., lucrat la roată, pastă fină, culoare cenuşie, buza muchiată, uşor îngroşată
şi evazată, corp bitronconic, carenat, fund inelar (Pl. 8/7); 6. cană, inv. 2778/4412,
H = 0,081 m., lucrată la roată, pastă fină, culoare cenuşiu-gălbuie, gura largă în
formă de pâlnie, buza subţire şi rotunjită, gât scund, la baza gâtului o nervură, o
toartă, corp bitronconic, carenat, fund inelar (Pl. 8/5); 7. oală, fără inv., H = 0,072
m., stare fragmentară, lucrată la roată, pastă zgrunţuroasă, culoare cenuşie, corpul
globular cu pereţii groşi, fundul drept, masiv cu picior scund, uşor tălpuit, afumat
la interior. În oală se afla fusaiola. (Pl. 8/3); 8. oală, inv. 2767/7756, H = 0,180 m.,
lucrată cu mâna, pastă zgrunţuroasă, culoare cenuşiu-gălbuie, gura largă cu buza
evazată, uşor îngroşată şi muchiată, corpul globular (probabil alungit), afumată la
interior, fund drept (Pl. 8/8); 9. cană, inv. 2766/8639, H = 0,118 m., lucrată la
roată, pastă fină, culoare cenuşie, gura largă, uşor adusă în formă de pâlnie, buza
verticală mult îngroşată, gâtul scund, corpul bitronconic, carenat, fund inelar; de
sub buză pe diametrul maxim o toartă în bandă foarte groasă, dreptunghiulară în
secţiune; gâtul marcat de un prag slab coborât şi o nervură proeminentă; pe partea
inferioară a corpului trei caneluri slabe, largi (Pl. 8/9).
Mormântul 9: Înhumaţie. Adâncimea 1,00 m. Orientarea N-S. Forma gropii
nu a putut fi determinată. Scheletul era prost conservat, probabil a fost deranjat,
aparţinea unui adult. Inventarul era alcătuit din patru vase.
1. supieră, inv. 2769/7710, H = 0,153 m., lucrată la roată, pastă fină, culoare
cenuşie, gura foarte largă, buza este subţire, rotunjită şi evazată, corp globular,
mult înălţat, fund inelar (Pl. 9/4); 2. oală, inv. 2776/7724, H = 0,118 m., lucrată la
roată, pastă zgrunţuroasă cu pietricele în compoziţie, culoare cenuşie, gura largă,

DANUBIUS XXXI - Supliment

281

buza uşor evazată, uşor îngroşată şi rotunjită, corp globular, fund drept cu picior
uşor profilat, angobă cenuşie (Pl. 9/3); 3. castron, inv. 2771/7711, H = 0,142 m.,
lucrat la roată, pastă fină, culoare cenuşie, buza îngroşată şi trasă mult în afară,
corp bitronconic carenat, fund inelar (Pl. 9/1); 4. castron, inv. 2772/4953, H =
0,160 m., lucrat la roată, pastă fină, culoare cenuşie, buza evazată, corp bitronconic
carenat, o nervură pe umnăr, fund inelar (Pl. 9/2).
Obiecte din strat: Din perimetrul necropolei au fost recuperate mai multe
obiecte şi vase, provenind probabil tot din morminte; piese de inventar, care vor fi
descrise în continuare, pentru a întregi tabloul descoperirilor din această necropolă.
Este vorba de două fibule şi 13 vase, unele din categorii de o importanţă deosebită
în estimarea de ansamblu a descoperirilor din zona est-carpatică a României.
1. fibulă, inv. 2798/8642, H = 0,078 m., stare fragmentară, fier, capul plin,
rotunjit în secţiune, îndoit, cutându-se în resort scurt, cu câte o spiră laterală, corpul
lung, masiv, cu arcuire largă pe mijloc, piciorul subţiat, întors şi probabil înfăşurat,
lipseşte acul, resortul şi o parte din picior (Pl. 10/2); 2. fibulă, inv. 2797/8641, H =
0,051 m., stare fragmentară, bronz, capul turtit şi perforat, corpul din bandă
îngustă, arcuire slabă, mult înălţată, cu piciorul carenat median, întors şi înfăşurat
de trei ori, resortul scurt cu trei spire laterale, acul şi o parte din resort lipseşte (Pl.
10/1); 3. castron, inv. 2770/8645, H = 0,060 m., lucrat la roată, pastă fină, culoare
cenuşie, buza îngroşată, rotunjită şi evazată, corp globular turtit, fund inelar (Pl.
11/2); 4. castron, inv. 2775/7715, H = 0,082 m., lucrat la roată, pastă fină, culoare
cenuşie, buza îngroşată şi evazată, faţetată, corp bitronconic carenat, fund inelar
(Pl. 10/8); 5. oală, inv. 2779/7729, H = 0,070 m., lucrată la roată, pastă fină,
culoare cenuşie, gura largă, buza subţire rotunjită şi uşor evazată, gât scund, corp
globular turtit, fund drept (Pl. 10/4); 6. oală, inv. 2765/8643, H = 0,098 m., lucrată
la roată, pastă zgrunţuroasă cu pietricele şi calcar în compoziţie, culoare cenuşie,
gura largă, buza uşor evazată, subţiată, faţetată, corp globular turtit, fundul drept,
gâtul scund marcat printr-un prag slab ridicat, iar pe diametrul maxim o bandă
reliefată, lată, cuprinsă între două şănţuiri slabe (Pl. 11/1); 7. oală, fără inv., H =
0,086 m., lucrată la roată, pastă zgrunţuroasă, culoare gălbuie, gura îngustă cu buza
evazată, subţiată, rotunjită, cu şanţ interior, corp înălţat, pe umăr are trei caneluri
înguste alăturate, fundul drept. Piesa nu se mai păstrează (Pl. 11/4); 8. cană, inv.
2773/8644, H = 0,248 m., lucrată la roată, pastă fină, culoare cenuşie, gura nu prea
largă, buza dreaptă mult îngroşată şi rotunjită, gât înalt cilindric marcat de două
nervuri proeminente, corp bitronconic rotunjit, o toartă din bandă lată cu canelură
mediană, ovală în secţiune, fund inelar, pe partea superioară a corpului caneluri
largi şi slabe (Pl. 11/5); 9. cană, inv. 2768/7728, H = 0,316 m., lucrată la roată,
pastă fină, culoare cenuşie, gura lărgită mult, în formă de pâlnie, buza uşor evazată,
muchiată, gât înalt care se lărgeşte treptat spre bază, marcat cu o nervură îngustă,
corp bitronconic carenat, o toartă înaltă din bandă lată dreptunghiulară, o nervură
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mediană pe toartă, toată suprafaţa superioară a corpului este lucrată în nouă faţete
trapezoidale, fund cu picior înalt, inelar (Pl. 11/3); 10. castron cu trei torţi, inv.
5556, H = 0,079 m., stare fragmentară, lucrat la roată, pastă fină, culoare cenuşiuînchis, buza în formă de T, corp bitronconic, carenat, trei torţi din care se mai
păstrează doar una, dreptunghiulară în secţiune şi cu câte două caneluri mediane
(Pl. 10/6); 11. oală, inv. 5557, H = 0,023 m., stare fragmentară, lucrată la roată,
pastă fină, culoare cenuşiu-închis, pereţi subţiri, fundul drept, lipseşte partea
mijlocie şi cea superioară (Pl. 10/3); 12. oală, inv. 5558, H = 0,031 m., stare
fragmentară, lucrată cu mâna, pastă grosieră cu pietricele în compoziţie, culoare
cărămiziu-gălbuie, corp piriform, fundul drept (Pl. 10/5); 13. oală, inv. 5560, H =
0,080 m., lucrată cu mâna, pastă grosieră cu pietricele în compoziţie, culoare
cărămizie, corp piriform, fund uşor tălpuit (Pl. 10/9); 14. oală, inv. 5559, H = 0,066
m., stare fragmentară, lucrată cu mâna, pastă grosieră cu pietricele în compoziţie,
culoare cărămizie, corp globular alungit, fund drept 10/7); 15. oală, fără inv., H =
0,08m., stare fragmentară, lucrată la roată, pastă grosieră, culoare cenuşiu închis,
corp globular, buza evazată (Pl. 11/6).
Tipologia inventarului
Inventarul descoperit în necropola de la Tecuci, F. A. M., totalizează un
număr de 61 obiecte, care pot fi grupate în următoarele categorii: a) accesorii
vestimentare; b) obiecte de podoabă; c) obiecte de toaletă; d) obiecte de uz casnic;
e) pandantive, f) recipiente de lut.
A) Accesorii vestimentare
Din această categorie fac parte următoarele categorii de piese: 1) Fibule; 2)
Catarame.
1) Fibule
În necropola de la Tecuci F. A. M. s-au descoperit un număr de 8 fibule (7
exemplare de bronz şi 1 exemplar de fier), din care 6 au fost găsite în morminte şi 2
în strat. Starea de conservare a pieselor este satisfăcătoare şi pot fi incluse în tipul
cu piciorul întors şi înfăşurat cu patru variante:
a) Fibule cu placă romboidală la picior (Pl. 3/2). Acest tip de fibulă a fost
descoperit în necropolele de la Fântânele2, Mihălăşeni3, Barcea4, Polocin5 şi sunt datate
în a doua jumătate a secolului IV p. Chr.
2

G. Marinescu, G. Gaiu, Die Nekropole bei Fantanele "Rât", Gem. Matei, Kr BistritaNasaud aus dem 4. Jahrhundert u. Z., în "Dacia", XXXIII, 1-2, 1989, p. 139, fig. 3/1, 2;
3B/2; 4/1; C. Gaiu, Noi descoperiri şi consideraţii asupra cimitirului de la Fântânele "Rât"
(comuna Matei, judeţul Bistriţa - Năsăud), în "Revista Bistriţei", IX, 1995, Pl. V/1, p. 162.
3
O. L. Şovan, Necropola de tip Sântana de Mureş-Cernjachov de la Mihălăşeni (judeţul
Botoşani), Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2005, Pl. 49C/1; Pl. 248A/1.
4
S. Ţau, M. Nicu, Accesorii vestimentare, fibule din necropola de la Barcea, cultura
Sântana de Mureş-Cernjahov, secolul al IV-lea d. Chr., în "ActaMT", V, 2010, Pl. 3/1.
5

M. Mamalăucă, Studiu asupra fibulelor descoperite în necropola de secol IV p. Chr. din punctul
"Islaz", sat Polocin, Comuna Pogoneşti (Judeţul Vaslui"), în "Acta MT", VIII, p. 76, Pl. IV/3.
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b) Fibule cu corpul din bandă lată, cu praguri înguste laterale, cu arcuire
largă, înălţată, picior lung, lăţit la capăt şi înfăşurat de două ori. Fibule de acest tip
sunt documentate în necropola de la Mihălăşeni6 (Pl. 2/4; 5/1).
c) Fibule asemănătoare ca descriere cu cele de la punctul b, cu piciorul întors
şi înfăşurat o singură dată, cu resort scurt, deasupra înfăşurarii având un decor
incizat sub formă de X. Analogii pentru această fibulă găsim în necropola de la
Mihălăşeni7 (Pl. 8/1, 2; 5/2).
d) Fibulă din fier cu capul plin în secţiune, rotund îndoit, care se continuă cu
un resort scurt cu o spiră laterală, corp lung, masiv, cu arcuire largă, picior subţiat,
întors şi probabil înfăşurat. Tipul acesta de fibulă a fost descoperit în M. 220 şi 231
de la Mihălăşeni8 (Pl. 10/2).
2) Catarame
În cuprinsul necropolei a fost descoperită o singură cataramă din bronz.
Această cataramă este de tipul cu veriga ovală simplă, rotundă în secţiune, mult
subţiată la baza spinului. Spinul este masiv, cu prag ascendent şi carenă mediană
(Pl. 2/2). Catarama a fost descoperită în mormântul 1 situat în partea de sud-est a
necropolei. Acest tip este răspândit pe întreg arealul culturii, demonstrând,
oarecum, o preferinţă a purtătorilor culturii pentru acest tip de cataramă, putând fi
datat în a doua jumătate a secolului IV p. Chr. Piese identice s-au descoperit în
necropolele de la Sântana de Mureş9, Târgşor10, Mogoşani11, Izvorul12, Kosanovo13,
Miorcani14, Leţcani15, Copuzu16, Fântânele-Rât17, Lunca18, Valea Seacă 19,
6

O. L. Şovan, op. cit., p. 152, Pl. 302/8
Ibidem, p. 151, Pl. 301/4.
8
Ibidem, p. 153, Pl. 303/17.
9
I. Kovács, A marossentannai népvándorláskari temetö, în "Dolgozotok. Travaux de la
section numismatique et archéologique du Musée National de Transylvanie", III, Cluj,
1912, pp. 250-324.
10
Gh. Diaconu, Târgşor. Necropola din sec. II-IV e.n., Târgovişte, 1965.
11
Idem, Mogoşani. Necropola din secolul IV e. n., Târgovişte, 1970, fig. 13, 4, 5; 14, 15.
12
B. Mitrea, C. Preda, Necropole din sec. al-IV-lea în Muntenia, Bucureşti, 1966.
13
N. M. Kravcenko, Kosanovskij mogilnik, în "MIA", 139, 1967, pp. 77-139, fig. X, 7, 8,
14, 5.
14
I. Ioniţă, Necropola din sec. IV de la Miorcani (jud. Botoşani), în "CI" N. S., 1974, pp.
81-92.
15
C. Bloşiu, Necropola din secolul al-IV-lea e.n. de la Leţcani (jud. Iaşi), în "ArhMold",
VIII, 1975, pp. 203-280, fig. 17, 2; 23, 2.
16
C. Muşeţeanu, Necropola din secolul al-IV-lea de la Copuzu, în "Cultură şi civilizaţie la
Dunărea de Jos", II, Călăraşi, 1986, p. 215.
17
G. Marinescu, C. Gaiu, op. cit., pp. 125-143, Abb. 3, A3; Abb. 7, A3.
18
I. T. Dragomir, Necropola birituală Sântana de Mureş-Černeahov (sec. III-IV), de la
Lunca, în "Danubius", XIX, 2001, pp. 5-193.
19
V. Palade, Aşezarea şi necropola de la Bârlad-Valea Seacă, Editura Arc 2000, Bucureşti,
2004.
7
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Mihălăşeni20, Budeşti21, Barcea22.
B) Obiecte de toaletă
Din această grupă fac parte următoarele categorii de obiecte: 1) piepteni; 2)
pensete.
1) Piepteni
Pieptenii au avut o largă răspândire în cadrul culturii şi erau realizaţi din
corn de cerb în ateliere specializate precum cele de la Bârlad-Valea Seacă23,
Fedeşti-Vaslui, Dodeşti şi Iveşti24. În cadrul necropolei s-a descoperit un singur
exemplar, în mormântul 1 şi este de tipul cu mâner semicircular înalt şi marginile
exterioare ale plăcilor cu dinţi tăiate oblic (Pl. 2/3). Această variantă este mai puţin
folosită, exemplare de acest tip fiind descoperite la Fântânele25, Târgşor 26,
Mihălăşeni27, Bârlad-Valea Seacă28. După formă, pieptenele se poate încadra în
secolul IV p. Chr.
2) Pensete
Acestei grupe de obiecte îi aparţine un singur exemplar, descoperit în
mormântul 2. Piesa a fost lucrată din tablă de bronz, rectangulară, îndoită, formând
două braţe simple (Pl. 3/4). Descoperiri de asemenea piese avem la Izvoare29,
Botoşani30, Huţani31, Mălăeşti32 dar şi în lumea romană la Callatis33. Se pare că
originea acestor piese trebuie căutată în secolele anterioare, asemenea obiecte fiind
20

O. L. Şovan, op. cit., Pl. 304/23.
V. Vornic, Aşezarea şi necropola de tip Sântana de Mureş-Černeahov de la Budeşti,
Chişinău, 2006.
22
S. Ţau, M. Nicu, Necropola din secolul al - IV -lea e.n. de la Barcea (jud. Galaţi), în
"MCA", Bucureşti, 1983, fig. 2, 2, 4; M. Nicu, S. Ţau, Necropola birituală din secolul al
IV-lea e.n. de la Barcea, jud. Galaţi, în "MCA", Tulcea, 1980, fig. 7, 4.
23
V. Palade, Centrul meşteşugăresc de prelucrare a cornului de cerb de la Bârlad-Valea
Seacă, datând din secolul al-IV-lea e.n., în "Studii şi Comunicări de istorie a civilizaţiei
populare din România", 1, Sibiu, 1981, pp. 179-215.
24
Idem, Un nou centru de prelucrare a cornului de cerb în secolul al -IV-lea e.n. de la
Fedeşti, comuna Şuletea (jud. Vaslui), în "Carpica", II, 1971, pp. 207-214.
25
G. Marinescu, C. Gaiu, op. cit., p. 141, fig. 6A, 2.
26
Gh. Diaconu, op. cit., pp. 102-104, Pl. LXXIX, 10; CIX, 12.
27
O. L. Şovan, op. cit., p. 155, fig. 304, 29; 331, 1b.
28
V. Palade, op. cit., p. 208, fig. 163, 3.
29
R. Vulpe, Izvoare. Săpăturile din 1936-1948, Bucureşti, 1957.
30
I. Ioniţă, Contribuţii cu privire la cultura Sântana de Mureş-Cerneahov, în "ArhMold",
IV, 1966, pp. 189-259.
31
M. Marcu, N. Ungureanu, Cercetările arheologice de la Huţani (judeţul Botoşani), în
"Hierasus", VII-VIII, 1989, pp. 222-234, fig. 6, 5.
32
G. B. Feodorov, Malaeštskij mogil'nik, în "MIA", 1960, pp. 253-302, fig. 19, 9.
33
C. Preda, Callatis. Necropola romano-bizantină, Bucureşti, 1980, p. 62, Pl. XXIX,
passim, 2.
21
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descoperite în cadrul culturii Przeworsk, la Drochlin34, cât şi la est şi sud de
Carpaţi, în necropola dacilor liberi de la Podeni-Buneşti35 sau la Mătăsaru, pe
Argeş, fiind considerate ca instrumente folosite în medicină36.
C) Obiecte de podoabă
Din această categorie fac parte mărgelele. În necropolă au fost descoperite 8
mărgele, tubulare şi sferice turtite, în mormântul 2. Sunt din sticlă, puternic irizate,
albicioase, de mai multe mărimi (Pl. 3/1). Mărgelele cunosc o largă răspândire în
aşezările şi necropolele culturii Sântana de Mureş-Cerneachov, analogii găsim la
Bârlad-Valea Seacă37, Mihălăşeni38.
D) Pandantive
În necropolă a fost descoperit un singur pandantiv, în mormântul nr. 1.
Acesta este un pandantiv scoică din specia Murex, care nu îşi mai păstrează veriga
de atârnare (Pl. 2/1). Pandantivele din scoici se găsesc destul de rar şi se pare că au
fost vehiculate din regiunile Golfului Persic până în Centrul Europei39. Scoici
marine au fost identificate la Leţcani40, Lunca41, Bârlad-Valea Seacă42, Barcea43
precum şi în Ungaria, în mediile sarmatice44.
E) Obiecte de uz casnic
Din această grupă fac parte cuţitele şi fusaiolele.
1) Cuţite. În necropolă s-a descoperit un singur exemplar de fier în
mormântul nr. 1, depus într-o strachină. Piesa este fragmentară, aflându-se într-o
34

P. Kaczanowski, Drochlin. Ciatopalne cmentarzysko kultury przeworskiej z okresu
wplýwów rzymskich, Kraków, 1987, fig. II, 9; XV, 8.
35
M. Ignat, Un cimitir dacic de epocă romană la Podeni-Buneşti (judeţul Suceava), în
"Suceava", VI-VII, 1979-1980, p. 63, fig. 3, 2.
36
Gh. Bichir, Geto-dacii din Muntenia în epoca romană, Bucureşti, 1984, p. 59, Pl. LVII,
6, 7, 8.
37
V. Palade, op. cit., p. 211, fig. 157, 4; 238, 4; 243, 8; 253, 1; 276, 3.
38
O. L. Şovan, op. cit., Pl. 265, 268, 275, 278.
39
Ibidem, p. 161.
40
C. Bloşiu, op. cit., p. 214, fig. 11, 5; 30, 6.
41
I. T. Dragomir, Necropola din sec. IV e.n. de la Lunca (judeţul Galaţi), în "Sesiunea de
comunicări a muzeelor de istorie", 1964, II, Bucureşti, 1971, p. 63, fig. 7, 16.
42
V. Palade, op. cit., fig. 161, 1; 172, 4; 218, 4; 234, 2; 268, 3; 277, 3; 288, 11.
43
M. Nicu, S. Ţau, op. cit., fig. 4, 8; 6, 4.
44
A. H. Vadaj, Die sarmatichen Denkmäler des Komitats Szolnok. Ein Beitrag zur
Archäologie und Geschichte des sarmatischen Barbaricums. Antaeus. Communicationes ex
Instituto Archaeologico Academiae Scientarum Hungaricae, 17-18, Budapesta, 1989,
p. 267, 281, 288.
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stare de oxidare avansată şi face parte din tipul cu lamă şi ceafă dreaptă (Pl. 2/5).
Cuţitele erau folosite în gospodărie dar este posibil să fi fost folosite şi în
activitatea meşteşugărească. Piese similare au mai fost descoperite şi la BârladValea Seacă45, Mihălăşeni46şi Barcea47.
2) Fusaiole. La Tecuci au fost descoperite doar 2 exemplare, lucrate din lut,
bitronconice, în mormintele nr. 2 şi 8. Exemplarul din M 2 are ca decor un şir de
nouă împunsături rare, adânci şi ovale, dispuse pe una din baze (Pl. 3/3); iar cea din
M 8 are ca decor o bandă îngustă pe diametrul maxim (Pl. 8/4). Se pare că
depunerea acestora în morminte constituie un obicei generalizat în aria culturii
Sântana de Mureş-Cerneachov, obiceiul fiind preluat din lumea nordică48.
F) Recipiente de lut
În necropola de la Tecuci F. A. M., a fost descoperit un număr de 45 de vase
întregi şi fragmentare. După tehnica de realizare a vaselor, avem un număr de 10
exemplare lucrate cu mâna iar 35 sunt lucrate la roată. După tipul pastei avem: A)
vase din pastă grosieră şi zgrunţuroasă lucrate cu mâna; B) vase lucrate la roată din
pastă zgrunţuroasă; C) vase din pastă fină lucrate la roată; D) vase romane de
import.
1) Vase din pastă zgrunţuroasă lucrate cu mâna
Au fost descoperite un număr de 10 vase, dintre care 7 vase în morminte şi 3
vase în stratul de cultură. Ceramica lucrată cu mâna este reprezentată prin 10 oale,
dintre care 2 în morminte de incineraţie (M3), 5 în morminte de înhumaţie (M5,
M6, M8) şi 3 în stratul de cultură. În cazul mormântului 3, o oală a fost folosită ca
urnă iar cealaltă a fost folosită drept capac. Aceasta din urmă este o piesă cu decor
cu impresiuni dese, realizate cu unghia, prezenţa lui în necropolă aminteşte de
influenţa culturii Przeworsk asupra purtătorilor culturii Sântana de MureşCerneachov. Celelalte oale, lucrate cu mâna, sunt des întâlnite în necopolele din
sec. IV p. Chr. din ţara noastră.
Oalele sunt de dimensiuni mici şi mijlocii, varietatea acestora nu îngăduie
stabilirea unor serii tipologice exacte, profilele lor variind de la aspect globular sau
uşor alungit (Pl. 4/2; 6/1; 7/3; 8/8; 10/5, 7, 9), corp bombat şi scund (Pl. 4/3; 8/6) şi
corp mai puţin bombat cu gât relativ înalt. Oale de aceste tipuri s-au descoperit în
toate necropolele din România49 (Pl. 6/2).
45

V. Palade, op. cit., p. 206.
O. L. Şovan, op. cit., p. 163.
47
S. Ţau, M. Nicu, op. cit., fig. 2; M. Nicu, S. Ţau, op. cit., fig. 3
48
M. Ignat, Dacii liberi din Moldova. Contribuţii arheologice. Necropolele de la Podeni şi
Zvărâştea, Iaşi, 1999, p. 62.
49
S. Ţau, M. Nicu, op. cit., Fig. 4; M. Nicu, S. Ţau, op. cit., Fig. 7; O. L. Şovan, op. cit., Pl.
311; V. Palade, op. cit., pp. 183-185.
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2) Vase din pastă zgrunţuroasă lucrate la roată
Ceramica lucrată la roată este mai puţin numeroasă decât cea lucrată cu
mâna şi formează un inventar bogat şi variat. Din această categorie fac parte 9
vase, din care 2 sunt castroane şi 7 oale. Oalele sunt variate, cu profil de la globular
(Pl. 3/6; 9/3; 11/1, 4 ) până la forme zvelte (Pl. 7/2; 8/3; 10/3), de dimensiuni
diferite. Unele oale sunt simple, fără decor, iar altele au un grup de caneluri slabe
pe umăr sau o bandă lată. Analogii găsim în necropolele de la Barcea50 şi
Mihălăşeni51. Castroanele sunt de dimensiuni mici şi medii, cu corp tronconic,
carenat şi fund inelar. Aceste tipuri au fost descoperite şi în necropola de la
Mihălăşeni52 (Pl. 6/3; 7/2).
3) Vase din pastă fină lucrate la roată
Această grupă este variată şi numeroasă, cuprinzând un număr de 25 de vase.
Din această categorie fac parte castroanele, care sunt cele mai numeroase (12),
canile (8), 2 supiere, o amforetă şi o oală.
a) Castroane
Au fost descoperite 12 exemplare care se împart în 2 categorii: a) cele mici
şi medii; b) cele de mari dimensiuni, cu trei toarte şi buza în formă de T. Din prima
categorie fac parte castroanele de formă tronconică, scunde şi buza răsfrântă (Pl.
2/6;); castroane scunde cu umărul rotunjit (Pl. 2/7; 11/2); castroane cu corp
bitronconic (Pl. 2/9; 7/1; 8/7; 9/1; 10/8;) şi castroane cu umărul ridicat şi buza
evazată (Pl. 7/5). Din a doua categorie fac parte castroanele de dimensiuni mari cu
corp bitronconic (Pl. 9/2) şi castroanele cu trei toarte şi cu pereţii la partea
inferioară oblici (Pl. 7/4; 10/6). Castroane similare s-au descoperit şi în necropolele
de la Barcea53, Mihălăşeni54 precum şi în aşezarea de la Negrileşti55 (judeţul
Galaţi).
În cazul castronului din M6 (Pl. 7/1), cu corp bitronconic carenat inelar, baza
gâtului este marcată printr-o nervură proeminentă, iar sub carenă apar două incizii
circulare, apropiate. Spaţiul dintre nervură şi incizii este umplut cu un sirag de 12
caneluri oblice. Canelurile oblice, dispuse pe umărul vasului, reprezintă unul din
motivele ornamentale mai rare dar răspândite în aria culturii Sântana de MureşCerneachov.
50

S. Ţau, op. cit., Fig. 4.
O. L. Şovan, op. cit., Pl. 321.
52
Ibidem, Pl. 320.
53
M. Nicu, S. Ţau, op. cit., Fig. 9; 11; S. Ţau, M. Nicu, op. cit., Fig. 5; 6.
54
O. L. Şovan, op. cit., Pl. 316; 317; 318; 319; 320.
55
P. Ciobotaru, C. Ilie, Aşezarea Sântana de Mureş-Cerneachov de la Negrileşti (jud.
Galaţi)(I), în "ActaMT", VIII, 2013, Pl. 8.
51
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b) Căni
Mai puţin numeroase, decât castroanele, sunt lucrate din pastă fină de
culoare cenuşie. Din punct de vedere al formei putem distinge mai multe tipuri:
cană de formă sferoidală cu gâtul cilindric înalt şi buza uşor evazată (Pl. 11/5); căni
cu o toatră, cu gâtul scurt, uşor arcuit şi corp bitronconic (Pl. 3/5; 5/3; 8/5, 9); cană
cu corpul bitronconic aplatizat, gâtul cilindric, marginea dreaptă şi fundul inelar
(Pl. 5/5); cană cu corpul globular şi gâtul cilindric îngust, foarte înalt şi marginea
dreaptă (Pl. 7/1); cană cu corpul bitronconic, aplatizat spre bază, gura în formă de
pâlnie şi corpul faţetat (Pl. 11/3). Pentru aceste tipuri de căni găsim analogii în
majoritatea necropolelor Sântana de Mureş-Cerneachov, dintre care amintim pe
cele de la Barcea56 şi Mihălăşeni57.
c) Supierele
Această categorie a putut fi separată de castroane după dimensiuni şi formă.
Astfel avem două tipuri: supiere înalte, svelte, cu umărul ridicat (Pl. 9/4). Acest tip
îşi are originea în mediile germanice, în cultura Przeworsk, după cum o atestă
descoperirile din necropolele de la Choyne 258, Piaski 159 sau în necropola gotică
de la Brest - Trišin60. În arealul culturii Sântana de Mureş-Cerneachov asemenea
vase au analogii la Hăneşti61, Spanţov62, Târgşor63. Al doilea tip este reprezentat de
o supieră globulară, cu corpul uşor alungit şi buza uşor evazată (Pl. 2/8).
d) Amforete
În necropolă a fost descoperită şi o amforetă cu corpul oval, gura largă, gâtul
scurt şi fundul inelar (Pl. 4/1). Aceste amforete au la bază pe acelea cunoscute în
mediul dacilor liberi din sec. III-IV64.
e) Oale
A fost descoperită o singură oală din pastă fină cenuşie, cu corpul bombat,
gâtul scurt, buza evazată şi baza dreaptă (Pl. 10/4).
4) Vase de import romane
În necropolă a fost descoperită o singură amforă de import, roşiatică, cu
urme de angobă roşie, înaltă, cu umărul ridicat, gura largă şi fundul inelar, fiind
56

M. Nicu, S. Ţau, op. cit., Fig. 12; 13; S. Ţau, M. Nicu, op. cit., Fig. 7.
O. L. Şovan. op. cit., Pl. 313.
58
E. Kaszewska, Z. A. Rajewski, H. A, Zabkiewicz-Koszańska, Bronze II/III (Mont.) Période romaine. InvArch, XXVII (PL165-PL167), Warszawa, 1971, Pl. 166. 3, 36, 42.
59
T. J. Horbacz, M. Olędzki, Cimetière de la période romaine à Piaski (Pologne Centrale).
InvArch, LI, (PL307-312), Warszawa - Łódź, 1983, Pl. 310. 1, 1.
60
I. V. Kucharenko, Mogil'nik Brest-Trišin, Moscova, 1982, Pl. IX, 17v; XIX, 62b.
61
N. Zaharia, Em. Zaharia, O. L. Şovan, Necropola din secolul al IV -lea d. Chr. de la
Hăneşti (judeţul Botoşani), în "ArhMold", XVI, 1993, Fig. 9A, 1.
62
B. Mitrea, C. Preda, op. cit., Fig. 259, 4.
63
Gh. Diaconu, op. cit., Pl. XXX, 2; XLIV, 3; LVII, 1.
64
O. L. Şovan, op. cit., p. 170.
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decorată cu şănţuiri pe corp (Pl. 5/4). O amforă apropiată ca formă a fost
descoperită în necropola de la Mihălăşeni65.
Concluzii
Cercetările efectuate în necropola de la Tecuci, F. A. M., prin cele 9
morminte nu dau posibilitatea ca să se stabilească limitele exacte, în timp, între
care s-au făcut înmormântări, deoarece numărul mormintelor descoperite şi
cercetate este prea mic pentru a se face o asemenea încadrare. Totuşi, pe baza
observaţiilor făcute asupra inventarului, a ritului şi ritualului funerar, vom încerca
să stabilim o cronologie relativă pentru mormintele cercetate.
Dintre cele 9 morminte descoperite, 7 erau morminte de înhumaţie (M. 1, 2,
4, 5, 6, 8, 9) şi 2 de incineraţie (M. 3, 7), ceea ce reprezintă o proporţie de 77,78%
pentru înhumaţi şi respectiv 22,22% pentru incineraţi. Riturile funerare practicate
în necropolă erau incineraţia şi înhumaţia.
Mormintele de incineraţie erau în urnă cu capac, se aflau grupate în partea de
SV a necropolei iar groapa nu a putut fi observată decât la M. 7, fiind de formă
circulară şi având fundul bătut. Adâncimea acestor morminte variază între - 0,80 m
(M. 3) şi - 1,10 m (M. 7), de la suprafaţa actuală a solului. Ca urnă funerară a fost
folosită o oală lucrată cu mâna din pastă grosieră (M. 3) şi o cană lucrată la roată
din pastă fină de culoare cenuşie (M. 7). Ambele urne erau acoperite cu capace,
reprezentate prin oale fragmentare, lucrate cu mâna din pastă zgrunţuroasă şi
aşezate cu gura în jos (scopul evident fiind acela de a proteja resturile cinerare).
Mormintele de înhumaţie, în număr de 7, erau orientate în jurul axei NS cu
anumite deviaţii spre E şi V: două morminte orientate NNV-SSE (M. 1, 4); două
morminte orientate N-S (M. 2, 9); un mormânt orientat NV-SE (M. 6); un mormânt
orientat NNE-SSV (M. 8) iar în cazul M. 5 nu s-au putut face observaţii privind
orientarea. Forma gropilor nu a putut fi determinată, excepţie face M. 1 care avea
groapa rectangulară cu colţurile rotunjite. Adâncimea mormintelor de înhumaţie
variază între - 1,00 m (M. 1, 2, 6, 8, 9) şi - 1,20 m (M. 4), în cazul M. 5 nu s-au
putut face observaţii privind adâncimea. S-a observat că toţi înhumaţii erau aşezaţi
în poziţia pe spate, picioarele uşor depărtate (M. 1) sau alăturate (M. 2, 4, 5) şi
mâinile întinse pe lângă corp (M. 1, 4).
Nu au fost observate suprapuneri de morminte, două morminte au fost
deranjate din vechime (M. 5, 9) iar 4 înhumaţi erau adulţi şi 2 copii.
Pe baza inventarului funerar (fibule, cataramă, vase), se poate stabili că
necropola de la Tecuci - F. A. M. îşi are începuturile în a doua jumătate a secolului
IV, existenţa ei ajungând până la începutul secolul V.

65

Ibidem, p. 79, Pl. 324/223.
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