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- Abstract - 

 
The article deals with the restoration and conservation process of several 

archaeological items dating from the XVII-th-XIX-th centuries, discovered 
during the investigations carried by “Paul Păltănea” History Museum in the 
protection area of St. Nicolae Church of Galați. The restaured items are several 
Turkish, Hungarian and Polish coins, earrings, rings, a clasp, several buckles, 
buttons, nails, spikes. 
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 Biserica cu hramul „Sf. Nicolae” este situată în partea centrală a orașului 

Galați (fig.1), zonă istorică a oraşului, unde au fost descoperite numeroase hrube, 

fundaţii de la vechi edificii şi materiale arheologice. Actuala Biserica „Sf. Nicolae” 

este construită între anii 1839-1845, pe fundaţiile vechiului lăcaș de cult, ce fusese 

zidit de domnitorul Mihail Racoviţă, în anul 1776. Biserica de la 1776 a avut un plan 

trilobat şi era mai mică decât cea actuală. 

 Cercetarea arheologică preventivă din zona de protecţie a monumentului 

istoric Biserica „Sf. Nicolae” din Galaţi a fost efectuată pe latura de nord a clădirii 

Protoieriei, de la gardul limită de proprietate dinspre est până la colțul de nord-vest 

al construcției menționate. Cercetarea a fost efectuată de Muzeul de Istorie „Paul 

                                                           

 Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi (ce_moraru@yahoo.com). 
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Păltănea” din Galați prin arheologii Costel Ilie,Tudor Mandache, Adrian-Ionuț 

Adamescu și studentul Nicu Bute.  

 Cea mai importantă categorie de complexe descoperite ține de necropola 

medievală și modernă ce a deservit biserica Sf. Nicolae. Aici au fost descoperite 47 

de morminte, înhumări de rit creștin și 22 de reînhumări, încadrate cronologic între 

secolele XVII-XIX. Pe lângă aceste complexe funerare au mai fost sesizate două 

locuințe, două gropi menajere, cinci vetre și un cuptor de olar, datate între secolele 

XVII-XX, precum și structuri constructive de la finalul secolului al XIX-lea și 

începutul celui de-al XX-lea.
1
 

 Mormintele cercetate au avut un inventar bogat compus din monede turcești, 

ungurești și poloneze emise în perioada secolelor XVII-XIX (fig.2), obiecte de port 

și podoabă (cercei, inel, pafta, aplice decorative, cataramă, butoni și copci) (fig.3). 

Din zona gropilor de mormânt au mai fost prelevate cuie, piroane, ținte, bucăți de 

lemn și material textil. 

 

 Lucrări de restaurare efectuate 

 Tehnicile de execuţie au fost baterea, cizelarea, ambutisarea, lipirea. 

 Mediul de zacere, pământul, era compus din acizi, baze, săruri, oxigen şi 

hidrogen sulfurat, la care se adaugă apa, care a dizolvat toate aceste substanţe 

chimice, rezultând astfel o degradare pronunțată a obiectelor. 

 Piesele din argint sau cele argintate erau acoperite cu o crustă de compuşi 

rezultaţi în urma coroziunii. Aceasta era de culoare gri închis (Acantit, Ag2S), având 

zone neregulate de verde prăfos (Atacamit). Cele din cupru sau alamă erau acoperite 

de cuprit (Cu2O), de culoare roșie-cărămizie. 

 Degresarea s-a realizat cu soluţie de apă distilată şi cu detergent neionic de 

tip Romopal, 20%, pentru îndepărtarea prafului, a depunerilor de produşi anorganici 

şi a depunerilor mecanice. A fost urmată de perieri mecanice succesive, cu perii cu 

fir moale. 

 S-a trecut la imersia în soluţie de apă distilată şi alcool, 20%, urmată de 

începerea tratamentului chimic, pentru îndepărtarea produşilor de coroziune 

specifici. 

 Tratamentul chimic stabilit pentru aceste obiecte a constat, în primă fază, 

din imersia în soluţie de Complexon III 0,1 cu pH corectat 9-10, în serii de câte 15 

minute. 

                                                           
1
 Costel Ilie, Tudor Mandache, Adrian-Ionuț Adamescu, Situl arheologic biserica „Sf. 

Nicolae” Galați. Cercetare arheologică preventivă în punctul Protoierie, „Danubius”, 
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 În paralel, s-a executat o curăţare cu bisturiul, perieri mecanice succesive cu 

perie cu fir moale, pentru înlăturarea produşilor de coroziune activi. 

 După îndepărtarea în totalitate a produşilor de coroziune, a urmat 

neutralizarea soluţiilor chimice, prin imersia în apă distilată. Băile au fost repetate 

până când pH-ul apei de spălare a devenit neutru - Ph=7. 

 Verificarea eficienţei neutralizării s-a făcut folosind testul clorurilor, prin 

prelevarea unei probe de soluţie, în prezenţa azotatului de argint. 

 S-a continuat cu uscarea pieselor în etuvă, la 105°C, urmată de uscarea 

liberă, pe hârtie de filtru. 

 Conservarea s-a făcut printr-o pelicurizare repetată cu lac incolor. 
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Figura1. 



DANUBIUS XXXVII   463 

 
Figura2. 
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Figura3. 
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Figura 4. 
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Figura 5. 
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Figura 6. 
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Figura 7. 
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Figura 8. 


