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- Abstract - 

 
 In 2020, members of “Paul Păltănea” History Museum of Galați carried 
out a series of preventive archaeological explorations in the area outside the 
Tirighina-Bărboși Roman camp.  
 The first preventive archaeological research was organized at the 
request of S.C. SENTOSA IMPEX S.R.L., which intends to build two storage 
facilities on a plot of land located within the Roman necropolis, on the Tirighina 
plateau. The research was undertaken by opening five excavation areas: a main 
section, SM (78m/1.20m) and four digging units, Cas. 1-4, with sizes of 
17m/16m. Archaeological excavations have highlighted, for the Roman 
funerary area, a total of 12 graves, eight of inhumation and four of cremation 
and two burial sites separated by ditches. In addition, dating from the Roman 
period, the starting point of a possible defensive ditch of the castrum was 
identified. Finally, a series of defensive structures from the First World War 
were discovered. 
 The second preventive archaeological research carried out in 2020 on 
the Tirighina plateau was organized 200 m northwest of the ruins of the Roman 
camp. The investigation was commenced at the request of S.C. DEMCAR 2000 
S.R.L., which intended to build a production facility. Seven excavation areas: 
two main sections, SD1 (108m / 6m), SD2 (108 / 4m) and five digging units, 
SD3, SD4, SD5, SD6 (20 / 20m), SD7 (24m / 20m), were opened in order to 
undertake the archaeological research. Out of the five archaeological complexes 
identified in the excavation, three are tombs (one of cremation and two of 
inhumation), and the other two are ditches: one used for delimiting a funerary 
enclosure and the other used as a defensive ditch for the Bărboși Roman camp. 
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Situl arheologic daco-roman de la Tirighina-Bărboşi se află pe un platou ce 

domină valea Siretului, la confluenţa acestuia cu Dunărea şi este situat în partea de 

vest a oraşului Galați, în apropierea şoselei spre Tecuci şi Brăila, DN25. 

Situl arheologic de la Tirighina-Bărboşi cuprinde zonele în care au fost 

efectuate descoperiri din perioada dacică, aşezare datată în secolele II-I a. Chr. şi 

perioada romană, aşezarea civilă romană, castellum și castrul, datate în secolele II-

IV p.Chr. Acestea ocupă o suprafaţă destul de mare, care cuprinde partea sudică a 

platoului Tirighina, versanţii acestuia și promontoriul pe care se află zidurile de 

fundaţie ale castrului, precum şi o parte din actualul cartier Bărboşi. 

Primele cercetări de teren au fost întreprinse la Bărboşi de către Gheorghe 

Săulescu, în secolul al XIX-lea, iar cercetările arheologice sistematice au fost iniţiate 

de către Vasile Pârvan în 1912 şi continuate de Gheorghe Ştefan, în perioada 1935-

1936
1
.  

Locuirea în aşezarea dacică a fost cercetată, în anii 1959-1980, de către 

Nicolae Gostar şi continuată de Silviu Sanie (Institutul de Istorie şi Arheologie 

„A.D. Xenopol” Iaşi) şi Ion T. Dragomir (Muzeul de Istorie Galaţi)
2
. Aceste 

                                                           
1
 Gh. Săulescu, Descrierea istorico-geografică a cetăţii Caput Bovis (Capul Boului sau 

Ghertina) a cării ruine să află în apropierea Galaţiului, ed. S. Sanie și V. Cristian, 

București, Editura Academiei Române, 1991; C. Moisil, Sarcofagii de piatră, „BCMI”, III, 

1910, pp. 85-86; V. Pârvan, Castrul de la Poiana şi drumul roman la Dunărea de Jos, 

„Analele Academiei Române, Memoriile Secţiunii Istorice” (în continuare AARMSI), seria 

II, tom. 36, nr. 4, București, 1913, pp. 93-130; Idem, Începuturile vieţii romane la gurile 

Dunării, Editura Cultura Naţională, Bucureşti, 1923, nr. 181; Gh. Ştefan, Nouvelles 

decouvertes dans le „castellum” romain de Bărboşi (pres de Galaţi), „Dacia”, V-VI, 1935-

1936, pp. 341-349. 
2
N. Gostar, Săpăturile şi sondajele de la Şendreni-Bărboşi (r. Galaţi), „Materiale și Cercetări 

Arheologice”, VIII, 1962, pp. 505-511; Idem, Cetățile dacice din Moldova și cucerirea 

romană la nordul Dunării de Jos, „Apulum”, V, 1965, pp. 137-149; Idem, Unităţile militare 

din castellum roman din Bărboşi, „Danubius”, I, 1967, pp. 107-113; Idem, Cetăţile dacice 

din Moldova, Editura Meridiane, București, 1969; N. Gostar, I.T. Dragomir, S. Sanie, Ș. 

Sanie, Castellum și castrul roman de la Bărboși, „Sesiunea de Comunicări Științifice a 

Muzeelor de Istorie”, vol. I, București, pp. 418-426.; S. Sanie, Medalioane şi tipare romane 

descoperite la Tirighina-Bărboşi, „Danubius”, II-III, 1969, pp. 81-94; Idem, Civilizaţia 

romană la est de Carpaţi şi romanitatea pe teritoriul Moldovei (sec. II î. Hr.- III d. Hr.), 

Junimea, Iaşi, 1981; S. Sanie, I.T. Dragomir, Continuitatea locuirii dacice în castrul de la 
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cercetări au confirmat că, pe înălţimea Tirighina, a existat iniţial o cetăţuie dacică, 

peste ale cărei ruine, pe la începutul secolului al II-lea p.Chr. se ridică un castellum, 

o fortificaţie militară romană, la început de pământ şi apoi de piatră, precum şi o 

întinsă necropolă plană și tumulară datată în secolele II-IV p. Chr
3
. 

În aşezarea dacică au fost descoperite locuinţe de suprafaţă construite din 

stâlpi de lemn, nuiele, pomestuială de chirpic, precum şi bordeie. N. Gostar, Silviu 

Sanie şi Şeiva Sanie au descoperit, în anul 1963, o zonă cultică sesizată arheologic 

prin prezenţa a şase tamburi din lemn, dispuşi pe două alineamente, cu analogii la 

sanctuarul descoperit la Zargedava
4
.  

Castrul de piatră a fost ridicat după anul 171, când împăratul Marcus Aurelius 

era într-un greu război împotriva mai multor neamuri de pe frontiera dunăreană a 

Imperiului Roman. Castrul a fost abandonat la o dată şi în împrejurări încă 

necunoscute, în orice caz după împăratul Sever Alexandru (222—235)
5
.  

Fortificaţia de la vărsarea Siretului în Dunăre a fost abandonată la sfârşitul 

secolului al III-lea p.Chr., urme de folosire temporară fiind constatate arheologic 

pentru perioada constantiniană (300-350), când Imperiul Roman revine, prin câteva 

capete de pod, la nordul fluviului
6
. 

Pe întreg platoul Tirighina se află o mare necropolă romană care deservea 

castrul şi aşezarea civilă situate în apropiere. Necropola romană este constituită 

dintr-un grup de movile care se află la nord de castellum, precum și zone în care au 

fost descoperite morminte plane. 

Arealul respectiv a atras atenţia cercetătorilor care au consemnat prezenţa 

unor numeroşi tumuli în diferite lucrări de specialitate. Încă de la începutul secolului 

                                                                                                                                                      

Bărboşi - Galaţi, „Danubius”, IV, 1970, pp.135-160; Idem, Începuturile creştinismului în 

sudul roman al Moldovei, „De la Dunăre la Mare. Mărturii istorice şi monumente de artă 

creştină”, Editura Arhiepiscopiei Tomisului şi Dunării de Jos, Galaţi, 1979, pp. 117-122; M. 

Brudiu, Descoperiri arheologice în jud. Galaţi, „Danubius”, XIII-XIV, 1992; I.T. Dragomir, 

Descoperiri arheologice pe actualul teritoriu al Galaţiului din cele mai vechi timpuri şi până 

la întemeierea oraşului, „Danubius”, I, 1967, pp. 179-212; Idem, Cavalerul trac de la 

Tirighina- Bărboşi, „Danubius”, II-III, 1969, pp. 71-79; Idem, Morminte romane într-un 

tumul funerar cu ringuri de piatră, descoperite la Tirighina - Bărboşi, în sudul roman al 

Moldovei, „Danubius”, X, 1981, pp. 73-114; Idem, Mormântul paleocreştin din castrul 

roman de la Tirighina-Bărboşi din Galaţi, „Îndrumător bisericesc misionar şi patriotic”, 

Editura Arhiepiscopiei Tomisului şi Dunării de Jos, Galaţi, 1988, pp. 124-135. 
3
 S. Sanie, Civilizaţia romană la est de Carpaţi…, ed. cit., pp. 75-111; vezi și L. Petculescu, 

Despre cronologia fortificațiilor romane de la Bărboși, „Pontica”, XV, pp. 249-253. 
4
 S. Sanie, Cetățuia geto-dacică de la Bărboși (II). b. Locuințe; c. Gropi; d. Sanctuarul; e. 

Locuirea geto-dacică în afara cetățuii, „Arheologia Moldovei”, XII, 1988, pp. 62-64. 
5
 Sanie, Civilizaţia romană la est de Carpaţi…, ed. cit., pp. 77, 80. 

6
 Ibidem, p. 80.; Gh. Ștefan, op. cit., pp. 347-349. 
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al XX-lea, V. Pârvan consemna prezenţa a 11 tumuli
7
, iar în a doua jumătate a 

secolului XX, arheologul M. Brudiu menţiona prezenţa unui grup de 19 tumuli
8
. Una 

din movile a fost distrusă la începutul secolului XX, în el găsindu-se sarcofagul cu 

numele asiarhului Alfius Modestus
9
. Prezenţa sarcofagului lucrat dintr-un singur 

bloc de marmură albă, argumentează relaţiile comerciale cu Asia Mică şi cu cele din 

Grecia. Alt asemenea tumul cu sarcofag din cărămidă a fost distrus cu ocazia 

amenajării taluzului actualei şosele Galaţi-Tecuci. O altă movilă a fost cercetată, în 

anul 1960, de către I. Mitrofan de la Muzeul de Istorie a Transilvaniei
10

.  

În perioada 1976-1979, I.T. Dragomir și S. Sanie cercetează un „tumul 

funerar cu ringuri de piatră” în apropierea zidului de incintă al castrului. Pe 

parcursul săpăturilor arheologice sunt identificate șaisprezece morminte, șapte de 

incinerație și nouă de înhumație
11
. Dintre acestea trebuie menționat mormântul 7, un 

individ de sex masculin care deţine cel mai bogat inventar funerar compus din trei 

monede romane, piese specifice de port şi podoabă (fibulă de aur, două catarame şi o 

bentiţă provenind de la încălţăminte), dar şi alte materiale care aparţinuseră 

defunctului (pahar de sticlă, cutie metalică cu capac, cuţit de fier, căţuie dacică, opaiţ 

roman şi alte trei vase ceramice). Dintre acestea, fibula, încadrată tipologic în 

categoria fibulelor "cu capetele în formă de bulbi de ceapă", cu greutate de 21 de 

grame, este binecunoscută în literatura de specialitate datorită inscripției „INN” de 

pe cantul arcului port-agrafei. Inscripția este interpretată ca fiind numele Innocens, 

probabil numele defunctului, antroponim cert de rezonanţă creştină. Pentru 

apartenenţa acestuia la ritul creştin pledează orientarea mormântului (VNV-ESE) şi 

poziţia scheletului (întins pe spate, cu mâinile încrucişate pe abdomen). Datorită 

pieselor din inventarul său, mormântul poate fi datat undeva la începutul secolului 

IV p.Chr., punându-ne deci în faţa unuia dintre primele monumente creştine de la 

nordul Dunării de Jos
12

. 

După anul 1980, cercetătorul M. Brudiu cartografia grupul celor 19 movile
13

, 

ulterior, însă, o parte dintre aceştia fiind distruşi de diferitele lucrări la Combinatului 

                                                           
7
 V. Pârvan, op. cit., p. 113. 

8
 M. Brudiu, Lumea de sub tumulii din sudul Moldovei. De la indo-europeni la turanicii 

târzii -mărturii arheologice-, București, Editura Printech, 2003, p. 117 
9
V. Pârvan, op. cit., p. 113. 

10
M. Brudiu, Lumea de sub tumulii din sudul Moldovei, ed. cit., pp. 117-118. 

11
 S. Sanie, Civilizația romană la est de Carpați…, ed. cit., pp. 83-84; I. T. Dragomir, 

Morminte romane într-un tumul funerar cu ringuri de piatră descoperite la Tirighina-

Bărboși, în sudul roman al Moldovei, „Danubius”, X, 1981, pp. 73-114. 
12

 I. T. Dragomir, Morminte romane într-un tumul funerar…, ed.cit., p. 77. 
13

M. Brudiu, Lumea de sub tumulii din sudul Moldovei, ed. cit., p. 117. 
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Siderurgic Galaţi, micşorându-se puternic perimetrul necropolei tumulare. De altfel, 

în prezent, mai sunt vizibili 7 tumuli, cu înălţimi între 0,5 şi 2 m. 

În decembrie 1982, cu ocazia unor excavaţii pentru Combinatul Siderurgic 

Galaţi, la piciorul dealului Tirighina-Bărboşi, punct situat aproximativ 500 m nord 

faţă de zidurile de incintă ale castrului roman, mai precis, în dreptul punctului de 

control al circulaţiei de pe traseul şoselei naţionale Galaţi-Brăila-Tecuci, au fost 

descoperite urmele unui mormânt de incineraţie din epoca romană
14

. 

În anul 2009, Muzeului de Istorie Galaţi a efectuat o cercetare de salvare în 

una din movilele ce fac parte din complexul tumular Tirighina-Bărboşi. În urma 

cercetărilor au fost descoperite 12 morminte, dintre care opt morminte erau de 

înhumaţie şi patru de incineraţie. De menţionat că cercetarea a intersectat, în 

cadranele 1 şi 4, încă doi tumuli aflaţi la sud-vest şi nord-vest de tumulul studiat
15

. 

Numeroasele lucrări edilitare afectează grav existenţa celor şapte tumuli încă 

vizibili în zonă. Doi dintre acești tumuli, situați la sud-est de parcela pe care firma 

SC SENTOSA SRL intenționează a realiza două hale, au fost afectați în acest an, ca 

urmare a nivelării terenului prin mijloace mecanizate.  

Zona nefiind cercetată sistematic, ne putem aştepta ca printre aceşti tumuli să 

mai existe şi morminte plane de înhumaţie, sau chiar de incineraţie, aşa cum este 

cazul necropolei romane din vestul cartierului Dunărea
16

. 

                                                           
14

I. T. Dragomir, Descoperirea fortuită a unui mormânt roman tumular de incinerație în 

apropierea castrului de la Tirighina Bărboși, „Pontica”, XXIV, 1991, pp. 237-245. 
15

 C. Ilie, A. Adamescu, Raport de cercetare arheologică Galați, jud. Galați, punct 

Tirighina-Necropola tumulară romană (Tumul 1), „Cronica Cercetărilor Arheologice din 

România – campania 2009”, București, Institutul de Memorie Culturală-CIMEC, 2010, pp. 

265-266. 
16

 M. Brudiu, Săpăturile de salvare din castellum de pământ (sec. II – III e.n.), „Materiale și 

Cercetări Arheologice”, XIV, 1980, pp. 314-320; Idem, Un castellum roman descoperit la 

Galați și semnificația lui, „Danubius”, X, 1981, pp. 59-72; Idem, Drumul roman prin 

Moldova de Jos – Între intuiție și realitățile arheologice, „Pontica”, XXXI, 1998, pp. 217-

225; Idem, Raport de cercetare arheologică Galați, jud. Galați, punct Cartier Dunărea, 

„Cronica Cercetărilor Arheologice din România – campania 2002”, București, Institutul de 

Memorie Culturală-CIMEC, 2003, pp. 128-129; Idem, Raport de cercetare arheologică 

Galați, jud. Galați, punct Cartier Dunărea-Castellum roman, „Cronica Cercetărilor 

Arheologice din România – campania 2003”, București, Institutul de Memorie Culturală-

CIMEC, 2004, pp. 125-126; L. Petculescu, O. Țentea, S. Cleșiu, Raport de cercetare 

arheologică Galați, jud. Galați, punct Cartier Dunărea, „Cronica Cercetărilor Arheologice 

din România – campania 2004”, București, Institutul de Memorie Culturală-CIMEC, 2005, 

pp. 153-157; M.D. Liușnea, N. Dinu, Raport de cercetare arheologică Galați, jud. Galați, 

punct Cartier Dunărea, Micro 20, zona bl. C7-F1, „Cronica Cercetărilor Arheologice din 

România – campania 2006”, București, Institutul de Memorie Culturală-CIMEC, 2007, pp. 

160-162; O. Țentea, S. Cleșiu, Fortificația și necropola romană de la Galați, Cartier 
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* 

Prima cercetare arheologică preventivă, din anul 2020, a fost organizată la 

solicitarea firmei S.C. SENTOSA IMPEX S.R.L. care intenționează a realiza două 

hale de depozitare, cu dimensiunile de 35m/16m, pe un teren situat în cadrul 

necropolei romane, de pe platoul Tirighina-Galați. Acesta se află la 100m vest de 

banda transportare a minereului pentru Combinatul Siderurgic și la 400m nord de 

urmele castrului roman de pe promontoriul Tirighina. În zona sitului arheologic 

Necropola tumulară romană Tirighina(cod LMI GL-l-s-B-02972) sunt construcții 

similare, cu destinația de hale, depozite și sedii firme. 

Cercetarea s-a realizat prin deschiderea a cinci suprafeţe de săpătură, o 

secțiune magistrală SM (78m/1,20m) și patru casete, Cas. 1-4, cu dimensiunile de 

17m/16m. Suprafața celor două hale a fost acoperită prin trasarea a câte două casete. 

Cas.1 și Cas.2 acoperă suprafața halei nr.1, iar Cas.3 și Cas.4 acoperă suprafața halei 

nr.2. Între cele două hale este o suprafață de 8m ce nu a fost studiată.  

 

Descrierea săpăturii 

Secțiunea magistrală SM, orientată NE-SV, a fost trasată pe latura de nord a 

viitoarelor hale de depozitare și a avut dimensiunile de 78m/1,2m. Aceasta a fost 

deschisă pentru a evalua arheologic și zona pe care urmează a se realiza căile de 

acces spre spațiile de depozitare. În urma cercetării au fost identificate traseele a 

două șanțuri antice, a trei tranşee moderne, precum și un mormânt de incinerație din 

perioada romană(M1). 

Caseta Cas.1, a fost deschisă la sud de SM, în capătul de vest al acesteia și 

acoperă prima jumătate a Halei 1. Suprafața  avea orientarea NE-SV și dimensiunile 

17m/16m. A fost lăsat un martor de 1m față de Cas.2, care a fost demontat la 

finalizarea cercetării. 

Cercetarea acestei suprafețe a permis descoperirea a nouă morminte, șapte de 

înhumație (M.2, M.4, M.5, M.6, M7, M.8 și M10) și două de incinerație (M.3, M.9). 

Au mai fost sesizate două complexe Cx.1 și Cx.2. M.10 a fost surprins în martorul 

dintre Cas.1 și Cas.2. Cx. 2 este un șanț(S.1) ce se continuă din SM până în Cas.2 și 

în care a fost găsit material arheologic de factură romană.  

Caseta Cas.2 a fost trasată la est de Cas.1, la sud de SM1 și acoperă a doua 

jumătate a Halei 1. Suprafața a fost orientată NE-SV și avea dimensiunile de 

17m/16m. În această casetă a fost descoperit un mormânt de incinerație (M11), 

                                                                                                                                                      

„Dunărea”. Raport Arheologic, „Cercetări Arheologice”, XIII, 2006, pp. 39-88; G. 

Jugănaru, A. Adamescu, V.A. Parnic, Fl. Topoleanu, Raport de cercetare arheologică 
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continuarea Cx.2(șanțul S.1), precum și alte două complexe Cx.3 și Cx.4. Cx.3 s-a 

dovedit a fi tot un șanț(S.2) cu material arheologic de factură romană. 

Caseta Cas.3 este situată la sud de SM, la 8m est de Cas.2 și acoperă prima 

jumătate a Halei 2. Suprafața, orientată NE-SV, a avut dimensiunile de17m/16m și 

adâncimea maximă de săpare a fost atinsă în complexul Cx.5, la -3,40 m. În această 

casetă a fost surpinsă continuarea Cx.3(S.2), traseele a două tranșee din primul răzoi 

mondial(Tr.1, Tr.2), precum și capătul unui șanț de apărare, Cx.5(S.3), din perioada 

romană. 

Caseta Cas.4, orientată NE-SV, cu dimensiunile de 17m/16 m, este situată la 

sud de SM, la 1m E de Cas.3 și acoperă a doua jumătate a Halei 2. În această 

surafață a fost identificat și cercetat un mormânt de înhumație(M12) din perioada 

romană precum și conturul unor tranșee militare, din primul răzoi mondial(Tr.2, 

Tr.3). 

Stratigrafia celor cinci unități de săpătură, din zona necropolei tumulare 

romane, punct „SENTOSA”, este asemănătoare. Astfel, solul viu este constant 

suprapus de un sol galben cu concrețiuni calcaroase, cu o grosime variabilă de 

0,10m până la 0,30m, care reprezintă, de fapt, stratul din care sunt săpate, de regulă, 

complexele funerare romane. Mormintele și complexele cu material arheologic 

specific perioadei romane se află în următorul strat, un sol de culoare gri, cu o 

grosime de 0,15m-0,40m. Acest strat este clar vizibil mai ales în zona casetelor 

Cas.1-Cas.2, deoarece în Cas.3-Cas.4, nivelul roman este deranjat de un nivel de 

pământ negru granulos (0,30-0,50m), strat care corespunde structurilor defensive 

datate în perioada Primului Război Mondial. Urmează, în toate cele patru casete, un 

sol negru compact cu grosimi de 0,25m-0,70m, care reprezintă o compactare 

realizată în perioada contemporană. Suprapuse acestui nivel se află, în ordine, un 

strat cu pământ negru cu galben, de circa 0,15m-0,30m, care reprezintă o nivelare, 

un strat de zgură compactată(doar în primii 18m de la vest), cu o grosime ce variază 

între 0,10m și 0,15m, urmat de stratul vegetal. 

 

 Complexe arheologice 

 Morminte 

M.1 este un mormânt de incineraţie, în groapă rectangulară, arsă puternic, cu 

dimensiunile de: L-1,73m, l- 0,48m la V şi 0,55m la E. Orientarea gropii era pe 

direcția E-V. A apărut în SM, c.16-17, la -0,70m şi s-a adâncit până la -1,10m.  Au 

                                                                                                                                                      

Galați, jud. Galați, punct Cartier Dunărea, „Cronica Cercetărilor Arheologice din România 

– campania 2011”, București, Institutul de Memorie Culturală-CIMEC, 2003, pp. 216-219. 
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fost sesizate urme de oase calcinate, cărbune şi cenuşă. Au fost găsite fragmente 

ceramice, metal, fragmente de piroane şi ţinte. 

M.2 este un mormânt de înhumaţie, cu orientarea N-S. Groapa rectangulară, 

ce a apărut în Cas.1, c. 1-2 EF, s-a conturat încă de la -1,10m şi s-a adâncit până la -

1,80m. Ea avea dimensiunile de: L-2,30m, l-1,20m la N şi 0,70m la S. Groapa 

prezenta un prag spre NE, iar oasele nu au fost găsite în conexiune anatomică, ci 

depuse în colţul de SV,  între -1,40m -1,60m. Groapa se adâncește în zona de centru, 

de la V spre E, până la -1,60m-1,80m. Din această zonă au fost recuperate mici 

fragmente ceramice şi de metal. 

M.3 este un mormânt de incineraţie, în groapă rectangulară, arsă puternic, 

sesizată în Cas.1, c.2-3E, la adâncimea de -1,00m, cu orientarea E-V. Dimensiunile 

gropii au fost: L-1,95m, l-0,50m la V şi 0,70m la E. Ca şi M1 groapa este simplă şi 

se adânceşte până la -1,35m. În acest mormânt au fost găsite urme de oase calcinate, 

cărbune şi cenuşă, fragmente ceramice şi din metal. 

M.4 este un mormânt de înhumaţie, în groapă rectangulară, ce s-a conturat 

încă de la -0,90m, în Cas.1, c.4-5EF şi s-a adâncit până la -1,10m. Dimensiunile 

gropii au fost: L-1,90m, l-0,68m la N şi 0,40m la S, iar orientarea N-S. Mormânt, 

probabil jefuit, nu au fost găsite oase ci doar câteva fragmente ceramice. 

M.5 este un alt mormânt de înhumaţie, în groapă rectangulară, ce s-a conturat 

încă de la -1,00m, în Cas.1, c.3-4GH şi s-a adâncit până la -1,40m. Orientarea gropii 

a fost NV-SE, iar dimensiunile la conturare următoarele: L-1,95m, l-0,82m la NV şi 

0,80m la SE. Gropa prezenta un prag de 0,2m pe latura de sud între -1,20m -1,40m. 

Din colţul de NV au fost recuperate câteva fragmente ceramice și puține oase umane 

foarte friabile, posibil o mandibulă de copil. 

M.6 este un mormânt de înhumaţie, în groapă rectangulară, ce s-a conturat 

încă de la -1,00m în Cas.1, c.6-7DE, cu orientarea N-S. Baza gropii a fost surprinsă 

la -1,20m. Dimensiunile gropii la conturare au fost de: L-1,85m, l-0,60m la S, 0,90m 

la N. Groapa de depunere a defunctului avea dimensiunile de: L-1,80m, l-0,40m la 

S, 0,35m la N. Scheletul relativ bine conservat avea craniul la sud uşor orientat spre 

est, braţul drept pe lângă bazin, iar cel stâng spre piept. În zona umărului drept a fost 

găsită o monedă, iar la capătul piciorului drept era depusă o căniţă. Au mai fost 

recuperate fragmente foarte friabile dintr-un opaiţ, fragmente ceramice şi din metal. 

M.7 a fost un alt mormânt de înhumaţie, în groapă rectangulară, ce s-a 

conturat încă de la -1,00m în Cas.1, c.5-6CD, cu orientarea N-S. Baza gropii a fost 

surprinsă la -1,70m. Dimensiunile inițiale ale gropii au fost de: L-1,30m, l-0,60m la 

N și 0,55m la S. La -1,40m a apărut un prag pe latura de vest. Groapa mormântului, 

în care a fost depus defunctul, apare spre profilul de est, între -1,50m-1,70m, având 
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un contur oval. A fost identificat doar craniul la NE unde se afla şi o monedă. Nu au 

mai fost găsite alte fragmene de oase din schelet, dar aproximativ în zona pieptului a 

fost găsit un pandantiv din bronz, iar în zona picioarelor, spre est, au apărut două 

vase ceramice, un opaiț și o căniță, ambele de factură romană. Au mai fost 

recuperate câteva fragmente ceramice şi piroane din fier. 

M.8 este un mormânt de înhumaţie, în groapă rectangulară, ce s-a conturat 

încă de la -1,00,  în c. 5-6BC din Cas.1 și era orientat NV-SE. Dimensiunile gropii 

au fost: L-1,45m, l-1,08m la S, 0,90m la N. După adâncimea de -1,20m groapa avea 

un prag, pe jumătatea vestică, lat de 0,45m. Puținele resturi osoase din schelet, foarte 

friabile, au fost sesizate la -1,40m pe latura de est a gropii în care a fost depus 

defunctul. Au fost recuperate piroane și câteva fragmente metalice din groapa 

defunctului. 

M.9 este un mormânt de incineraţie, în groapă rectangulară, arsă puternic, cu 

orientarea E-V, ce a fost sesizat în Cas.1, c.6-7 CD. A fost surprins la -0,90m şi s-a 

finalizat la -1,20m. Dimensiunile la exterior au fost de: L-1,70m, l-0,65 la E, 0,50m 

la V, iar la interior de: L-1,40m, l-0,53 la E, 0,40m la V. În acest mormânt au fost 

găsite urme de oase calcinate, cărbune, cenuşă, fragmente ceramice şi din metal. 

M.10 este un mormânt de înhumaţie, în groapă rectangulară, cu orientarea 

NS, ce a apărut în martorul dintre Cas.1 şi Cas.2 şi c.8BC din Cas.1. Groapa a fost 

sesizată în profilul martor încă de la -0,80m în solul gri, nivelul antic din care plecau 

majoritatea mormintelor și s-a finalizat la -1,35m. Groapa mormântului avea în plan, 

la conturare, dimensiunile de: L-2,30m, l-1,34m la N şi 1,10m la S, iar la bază de: L-

1,88m, l-0,74m la N şi 0,54m la S. Groapa prezenta un prag pe latura de est iar 

defunctul fusese depus spre vest cu picioarele la sud. Scheletul era răvăşit doar 

membrul inferior drept păstrându-se in situ. Din groapa mormântului au fost 

recuperate fragmente de metal și ceramice, în special de amforă piriformă de culoare 

gălbuie. 

M.11 este un mormânt de incineraţie, în groapă rectangulară, arsă puternic, cu 

orientarea N-S, ce a fost sesizat în Cas.2, c.8-9FG. A fost surprins la -0,70m şi s-a 

finalizat la -0,90m. Dimensiunile la exterior au fost de: L-1,90m, l-0,67m la N, 

0,70m la S. În acest mormânt au fost găsite urme de oase calcinate, cărbune, cenuşă, 

fragmente ceramice şi din metal 

M.12 este un mormânt de înhumaţie, în groapă rectangulară, ce s-a conturat la 

-0,80m, în Cas.4, c.4-5AB şi s-a finalizat la -2,10m. La conturare a avut următoarele 

dimensiuni latura de N 1,60m, latura de S 2,20m, latura de V 1,70m şi latura de est 

0,88m. Groapa defunctului a fost jefuită, oasele fiind răvăşite. Orientarea scheletului 

a fost V-E așa cum indică forma gropii la bază ca şi prezenţa oaselor mari de la 
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picioare, femur, tibie, spre estul gropii. La vest în solul galben au fost găsite urme de 

lemn carbonizat, probabil de la sicriu. Din groapa au mai fost recuperate fragmente 

ceramice şi din metal. 

 

 Complexe, șanțuri antice, tranșeee moderne 

Cx.1 a fost surprins în Cas.1, c.4CD, la adâncimea de -0,90m, și a fost o 

groapă de formă rectangulară cu colțurile rotunjite. Complexul, cu orientarea N-S, a 

avut lungimea de 2,70m și lățimea de 0,40m.  Baza gropii a fost surprinsă la 

adâncimea de -1,10m, din ea fiind recuperate câteva fragmente ceramice provenite 

de la amfore și material tegular. Deși forma indica un mormânt, nu au fost găsite 

oase umane. 

Cx.2 (S.1) 

Surprins la adâncimea de -1,00m în profilul de nord al SM, c. 4-6, Cas.1, se 

continuă în plan pe direcția V-E în casetele Cas. 1 și Cas.2. În plan, Cx.2(S.1) are o 

formă rectangulară cu o lațime de aproximativ 3,20 m. Cx.2 este un șanț de 

delimitare a unei incinte funerare ce pornește din profilul de N al SM, continuă pe 

direcția V-E și în Cas.1 pe o lungime de 4m. Are o întrerupere de 2m care avea rol 

de culoar de intrare, după care se continuă pe aceeași direcție V-E, 4,25m până în 

profilul de E al Cas.1 și apoi în Cas.2, pe aceeași direcție încă 9,20 m. 

Atât pe profilul de N al SM, cât și pe profilul de E din Cas.1, s-au putut 

observa că laturile șanțului sunt ușor oblice iar baza este ușor ascuțită. Baza a fost 

atinsă la adâncimea de -1,80m unde avea lățimea de 0,80m. În pământul de 

umplutură, de culoare gri compact, au fost găsite fragmente ceramice de factură 

romană. 

Cx.3(S.2) este tot un șanț de delimitare a unei incinte funerare, surprins la 

adâncimea de -1,00m în profilul de nord al SM, c.11-12 și  în plan în SM și caseta 

Cas.2. În plan, Cx.3 are o formă rectangulară cu o lațime de aproximativ 2,00 m. 

Cx.3(S.2) pleacă din SM, continuă în Cas.2 pe direcția NV-SE pe o lungime de 6,20 

metri, urmează o întrerupere formată din pământ galben care avea rol de culoar de 

intrare, de 2m, apoi continuă pe aceeași direcție, încă 6,00m. Șanțul face un unghi 

drept, mergând pe direcția N-S încă 2,50m până în profilul de E al Cas.2. De 

menționat că Cx.3 apare și în Cas.3, în colțul de NV și în SM, c. 22-23, unde intră în 

profilul de nord. 

Atât pe profilul SM, cât și pe profilul de E din Cas.2, s-a putut observa că 

laturile șanțului sunt ușor oblice, iar baza este albiată. Baza a fost atinsă la 

adâncimea de -1,60 m. În pământul de umplutură, de culoare gri compact, au fost 

găsite fragmente ceramice de factură romană. 
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Cx.4 a fost surprins în Cas.2, c.2-3BC, la adâncimea de -0,90m, și a fost o 

groapă de formă rectangulară cu colțurile rotunjite. Complexul, cu orientarea N-S, a 

avut lungime de 2,50m și lățimea de 0,35m-0,40m. Baza gropii a fost surprinsă la 

adâncimea de -1,20m, din ea fiind recuperate câteva fragmente ceramice de factură 

romană. 

Cx.5(S3)  

În c.6-8AB, din Cas.3, sub stratul de pământ vegetal, au fost descoperite 

elementele unui șanț de apărare cu o deschidere de aproximativ 4 metri și o 

adâncime maximă de -3,20m față de nivelul actual de călcare. Umplutura acestuia 

este dintr-un pământ gri cenușiu, compact. Surprins în profilul de sud al Cas.3, 

complexul a fost observat de la adâncimea de -0,40m. În plan, complexul are o 

formă dreptunghiulară.  

În profil, pereții șanțului de apărare sunt arcuiți și neregulați. La adâncimea de 

-2,60, baza șanțului se îngustează formând o treaptă. La baza șanțului au fost 

descoperite urme de lemn și câteva fragmente ceramice de factură romană. 

 

 Tranșee moderne  

Cercetările arheologice au pus în evidență și o serie de structuri defensive 

datate din Primul Război Mondial. Tranșeele au fost descoperite în secțiunea 

magistrală SM și în casetele Cas.3 și Cas.4. În profilul de nord al SM cele trei 

tranșee militare(T1, T2, T3) au fost surprinse încă de la la adâncimea de -0,40m(T3) 

și -0,60m (T1, T2).  

În plan, s-a observat că T1 pleacă din profilul de nord al SM, are o direcție V-

E, aproximativ 10,5m până aproape de profilul de est al Cas.3 unde face un unghi 

drept spre nord, trecând în Cas.4. În Cas.4 păstrează direcția NS încă 2,5m după care 

schimbă direcția spre est și după 5,5m intersectează T3. În tranșeul T1 au fost 

observate și două puncte de observație, cu dimensiunile de 1,5m/1,5m, orientate spre 

sud. 

Tranșeu T2 a fost surprins în profilul de N al SM la -0,60m și merge 2m spre 

sud unde se intersectează cu T1. 

Cel de-al treilea tranșeu, T3, a fost surprins în SM și Cas.4. Aceasa pornește 

din profilul de N al SM, de la adâncimea de -0,40m pe direcția NS 10m, după care 

face un unghi drept și se îndreaptă spre est 12,5m, unde intră în profilul de E al 

Cas.4. 

În plan, ambele tranșee au o lățime de 1,30-1,40m. Profilul acestora arată că 

ele au fost săpate din stratul măzăros cu pereții oblici și cu baza dreaptă. Adâncimea 

maximă a fost atinsă la -1,90 m de la nivelul actual de călcare. 
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Material arheologic 

Întreg materialul arheologic recoltat din complexele funerare, precum și din 

șanțuri, ceramică, metal, monede se prezintă unitar din punct de vedere cronologic şi 

tipologic. El se încadrează în secolele II - IV p. Chr. şi este în întregime de factură 

romană.  

 Ceramica este de bună calitate, iar ca forme apar, mici căniţe, opaițe și 

fragmente de amfore piriforme de culoare roşie sau gălbuie. 

 Două dintre monedele care au fost curăţate, deşi greu lizibile pot fi încadrate 

în categoria bronzurilor romane din secolul II sau III p. Chr.  

 

** 

 

A doua cercetare arheologică preventivă din anul 2020 de pe platoul Tirighina 

a fost organizată de Muzeul Istorie „Paul Păltănea” din Galați în zona Sitului 

arheologic de la Bărboși-Tirighina(cod LMI GL-l-s-A-02971), la 200m nord-vest de 

ruinele castrului roman. 

Cercetarea a fost demarată la solicitarea firmei S.C. DEMCAR 2000 S.R.L. ce 

intenționează a realiza o „Hală de producție pentru module metalice containere”, cu 

dimensiunile de 104m/26m. În zona respectivă sunt deja numeroase construcții 

similare, cu destinația de hale, depozite și sedii firme, care probabil au afectat 

straturile arheologice în absența unor cercetări arheologice. Menționăm că în anii 

2017-2019, colectivul Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” din Galați a efectuat 

cercetări preventive în zona castrului roman și în punctele „RINTCOS” și 

„DOLADELA” situate la 300-400m vest de fortificația romană
17
. Zona în care se va 

realiza obiectivul investițional menționat nu a fost cercetată sistematic, însă se află 

la doar 200m NV de castrul roman și la circa 40m nord de o locuință romană 

cercetată în anii ‘80 ai secolului trecut, așa că ne aşteptam ca și în această suprafață 

să apară complexe de locuire, morminte sau structuri arheologice din perioadele 

menționate. 

Pentru a degreva de sarcină arheologică întreaga suprafață pe care se va 

construi hala au fost deschise șapte unități de săpătură, două secțiuni magistrale 

SD1(108m/6m), SD2(108/4m) și cinci casete SD3, SD4, SD5, SD6(20/20m), 

SD7(24m/20m), cu martori de un metru între ele. A fost acoperită astfel întreaga 

suprafață pe care se va realiza hala și drumul de acces de pe latura de est. La 

                                                           
17

 C. Ilie, Raport de cercetare arheologică Galați, jud. Galați, Tirighina-Bărboși, punct SC 

Rintcos SRL, manuscris, 2017; C. Ilie, Raport de cercetare arheologică Galați, jud. Galați, 

Tirighina-Bărboși, punct SC Doladela SRL, manuscris, 2019. 
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finalizarea lucrărilor, din toate cele șapte suprafețe, au fost demontați martorii dintre 

acestea. 

 

Descrierea săpăturii 

Secțiunea magistrală SD1, orientată N-S, a fost trasată pe latura de est a 

viitoarei hale de producție și avea dimensiunile de 108m/6m. 

Suprafața SD1 a fost deschisă pentru a evalua arheologic zona pe care 

urmează a se realiza fundațiile de pe latura estică a halei, precum și căile de acces 

auto. În urma cercetării au fost identificat traseul unui șanț antic din perioada 

romană(SD1-01/Șanț 1), traseele unor cabluri electrice(SD1-02) și a unui canivou al 

unei rețele de apă(SD-03). 

Secțiunea magistrală SD2, orientată N-S, a fost trasată pe latura de vest a 

viitoarei hale de producție și avea dimensiunile de 108m/4m. 

Suprafața SD2 a fost deschisă pentru a evalua arheologic zona pe care 

urmează a se realiza fundațiile de pe latura vestică a halei precum și o rigolă de 

scurgere a apelor pluviale. În urma cercetării a fost identificat traseul unui șanț antic 

din perioada romană(SD2-01/ Șanț 1), o groapă de stâlp modernă(SD02-02) și 

traseele unor cabluri electrice(continuarea a SD1-02) și a unui canivou al unei rețele 

de apă(continuarea a SD1-03). În capătul de nord au fost puse în evidență segmente 

dintr-un șanț roman(SD2-03 și SD2-04/Șanț 2) ce delimitau o zonă funerară. Șanțul 

se continuă și în suprafața SD3. A mai fost identificată și groapa unui mormânt de 

înhumație(SD2-05/M3). 

Caseta SD3 este situată între cele două magistrale, în capătul de nord al 

acestora, spre șoseaua națională DN25 și avea dimensiunile de 20m/20m. În această 

suprafață au fost surprinse două complexe: SD3-01/Șanț 2 ce constituia continuarea 

segmentelor de șanț din SD2 și SD3-02/M1, un mormânt de incinerație ce intra și 

sub profilul de V al casetei. 

Caseta SD4 este situată între cele două magistrale, la sud de SD3 și avea 

dimensiunile de 20m/20m. În această casetă a fost surprinsă groapa unui mormânt 

de înhumație(SD4-01/ M2), traseul canivoului(continuarea a SD1-03) și a șanțului 

aferent surprins și în SD1 și SD2. 

Caseta SD5 este situată între cele două magistrale, la sud de SD4 și avea 

dimensiunile de 20m/20m. În această suprafață nu au fost găsite complexe 

arheologice, fiind surprinse doar o parte din traseul canivoului(continuarea a SD1-

03), precum și cele două trasee de cabluri electrice(continuarea a SD1-02)  apărute și 

în SD1 și SD2. 
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Caseta SD6 este situată între cele două magistrale, la sud de SD5 și avea 

dimensiunile de 20m/20m. În această suprafață nu au fost surprinse complexe 

arheologice, dar au apărut sporadic fragmente ceramice de factură romană. 

Caseta SD7 este situată între cele două magistrale, în capătul de sud al 

acestora, spre panta ce coboară înspre Bărboși și avea dimensiunile de 24m/20m. În 

această suprafață a fost surprins continuarea șanțului roman (Șanț 1) care apăruse 

atât în SD1(notat SD1-01) cât și în SD2(notat SD2-01). Șanțul străbate caseta în 

diagonală pe direcția NE-SV. 

 Stratigrafia celor 7 unități de săpătură, din zona sitului arheologic Tirighina-

Bărboși, punct SC DEMCAR 2000 SRL Galați, comportă aceleași principii generale 

de depunere. Astfel, solul viu este constant suprapus de un sol galben cu concrețiuni 

calcaroase, cu o grosime variabilă de 0,10m până la 0,40m, care reprezintă, de fapt, 

stratul în care sunt săpate, de regulă, complexele funerare romane. Mormintele și 

complexele cu material arheologic specific perioadei romane se află în următorul 

strat, un sol de culoare gri, cu o grosime de 0,15m-0,40m. Acest strat este clar vizibil 

mai ales în zona suprafețelor SD1-3 și SD6-7, iar în SD4-5, nivelul roman este 

deranjat de traseul unui canivou și a șanțurilor unor cabluri electrice din perioada 

contemporană. Urmează, în toate cele șapte suprafețe cercetate, un sol negru 

compact cu grosimi de -0,25m-0,50m, care reprezintă o compactare realizată în 

perioada contemporană și din care, de altfel, pornesc lucrările edilitare menționate 

mai sus. Suprapuse acestui nivel se află, în ordine, un strat cu pământ galben cu 

cărămidă spartă, de circa 0,15m-0,30m, vizibil mai ales în SD1, SD3-4 și SD7, care 

reprezintă o nivelare contemporană. Mai apoi, situația stratigrafică se încheie cu 

stratul vegetal, cu o grosime de 0,05-0,10m. 

 

 Complexe arheologice 

 Morminte 

M.1 – Groapa mormântului a fost surprinsă în c.4-5A din SD3 la adâncimea 

de 0,80m și se continua în profilul de V al casetei. Complexul a fost notat inițial 

SD3-02. După demontarea martorului a fost dezvelit în totalitate complexul funerar 

care s-a dovedit a fi un mormânt de incineraţie, în groapă rectangulară, arsă puternic 

și orientată SV-NE. La conturare, la -0,60m, groapa mormântului avea dimensiunile 

de 2,10m/1,25m. Zona rugului avea o lungime de 1,90m, la sud-vest o lățime de 

1,30m, iar la nord-est de 0,90m. Groapa, prezenta un mic prag de 0,10m - 0,15m, la 

0,15m de la conturare, după care se adâncea cu încă 0,35m până la bază, unde era o 

crustă cenușie cu o grosime de 0,05m. Crusta apare și pe pereții gropii. Difuziunea 
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la roșu în sol era de 0,04-0,05m. Din acest complex au fost recuperate câteva 

fragmente de oase umane calcinate, mici fragmente ceramice și de metal. 

M.2 – Groapa acestui mormânt de înhumaţie a fost surprinsă în SD4, c.1-2A, 

la -0,80m și a fost parțial deranjată spre sud-vest de lucrările de amenajare a 

canivoului rețelei de apă. Complexul a fost notat inițial SD4-01. Groapa, orientată 

SV-NE, cu dimensiunile de 2,20m/1,60m, s-a adâncit până la -1,20m. Forma 

neregulată a gropii poate fi urmare a jefuirii mormântului, încă din vechime. Au fost 

găsite doar două mici fragmente de oase umane și câteva fragmete ceramice. 

M.3 – Groapa acestui mormânt de înhumaţie, notat inițial SD2-05, a fost 

surprinsă în SD2, c.49A, la -0,60m și intra sub profilul de vest al casetei. Groapa, 

orientată NV-SE, cu dimensiunile surprinse de 1,60m/0,80m, s-a adâncit până la -

1,50m. Nu au fost recuperate oase umane sau materiale arheologice. Lipsa 

inventarului ne determină să credem că și acest mormânt a fost jefuit.  

  

 Șanțuri antice, intervenții moderne 

Șanțul 1 a fost surprins în SD1, SD2 și SD7 încă de la adâncimea de 0,60m în 

toate suprafețele și are o orientare NE-SV.Este un șanț de apărare a castrului roman 

aflat la circa 200 m spre est. Lungimea surprinsă în cele trei suprafețe este de 38m. 

Șanțul a fost surprins inițial în SD1, în profilul de est, în c.19-12, la 

adâncimea de -0,60 m. În plan avea o deschidere de 3,80 m cu un pământ de 

umplutură negru albicios compact. Şanţul continuă pe direcţia sud-vest prin unitatea 

de cercetare denumită SD7, cu o deschidere de 4m-4,50 m şi mai apoi, în SD2, unde 

în profilul de sud are o deschidere de 5,5m. În SD7 șanțul a fost surprins, tot în 

profilul de est, în c.7-9, iar în SD2 în c.1-2. Șanțul de apărare roman se continuă şi în 

afara suprafeţei afectate de proiectul de construcție, cu încă 10m, fapt vizibil în cele 

două sondaje efectuate la sud-vest de SD2. Capătul dinspre versantul de sud al 

promontoriului nu a putut fi verificat întrucât terenul aparține unui alt proprietar. 

 Din punct de vedere stratigrafic, şanţul de apărare are la partea sa superioară 

un strat de pământ negru granulos care era vizibil doar pe traseul său și care 

reprezintă etapa finală a umplerii sale. Sub stratul menționat anterior, și din nivelul 

specific perioadei romane, a fost evidențiat un pământ de umplutură gri cenușiu cu o 

consistență compactă. Adâncimea maximă a fost surprinsă la -2,55m. Din pământul 

de umplutură au fost recoltate materiale tegulare, fragmente ceramice romane 

provenind de la amfore şi castroane, dar şi un fragment de opaiţ. 

 În SD1, peretele dinspre sud al șanțului de apărare este înclinat și ușor tras 

spre interior în partea inferioară, iar peretele dinspre nord este oblic. Baza şanţului 
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se închide făcând un unghi ascuţit. În SD7 și în SD2, un perete este arcuit spre 

exterior, celălalt este înclinat, iar baza este uşor neregulată.  

 În campania arheologică din anul 2019, în cadrul proiectului de punere în 

valoare a sitului arheologic Tirighina-Bărboşi, a fost descoperit pentru prima dată un 

segment din şanţul de apărare a castrului de la Bărboşi. Traseul şanţului de apărare 

descoperit în campania anului 2020 pare să continue pe aceeaşi direcţie (nord-est) cu 

cel identificat în Secţiunea SIII din campania 2019.  

 Tot în campania anului 2020, în urma unei cercetări preventive din zona 

necropolei tumulare de la Tirighina Bărboşi, punct „Sentosa” a fost descoperit un alt 

segment de şanţ de apărare roman. Nu excludem faptul ca acest segment de şanţ din 

punctul „Demcar” să fie în conexiune cu celelalte două segmente descoperite în anii 

2019 – 2020. 

Șanțul 2 a fost surprins în suprafețele SD2 și SD3 și se constituie într-un șanț 

de delimitare a unei incinte funerare. De altfel mormintele M1 și M3 se aflau în 

interiorul acestei suprafețe delimitată de șanț. 

Șanțul (notat inițial SD2-03) a fost surprins în SD2 în c. 47-48AB, pe direcția 

NV-SE și în c.51-52AB (notat inițial SD2-04), pe direcția SV-NE, Ambele segmente 

se continuau sub profilele de est și vest ale casetei. Cele două segmente au apărut 

încă de la -0,60m și se adânceau până la -1,50m -1,60m.  

Continuarea acestui șanț parcelar a fost surprinsă în suprafața SD3. 

Complexul a fost notat inițial SD3-01. În această suprafață șanțul ce vine din profilul 

de vest al casetei se închide în c.5-6EF. În profil s-a putut observa că laturile 

șanțului sunt ușor oblice iar baza este ușor alveolat. Baza a fost atinsă la adâncimile 

de -1,50m -1,80m. În pământul de umplutură de culoare gri compact au fost găsite 

fragmente ceramice de factură romană. 

  

 Intervenții moderne  

Cercetările arheologice au pus în evidență și o serie de structuri realizate în a 

doua jumătate a secolului al XX-lea, care posibil să fi afectat complexe arheologice 

mai vechi. 

Construirea Combinatului Siderurgic a afectat situl de la Bărboși prin 

realizarea unor șanțuri de diferite dimensiuni ce au avut ca scop alimentarea cu 

electricitate a stației de pomparea a apei din Siret spre combinat și unei rețele de apă 

montată în subteran și protejată de un canivou din beton. Parte din traseele 

respective au fost surprinse în suprafețele cercetate în SD1, SD4, SD5 și în SD2. 
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Material arheologic 

Întreg materialul arheologic descoperit atât în complexele funerare, cât și din 

șanțuri sau nivel, se prezintă unitar din punct de vedere cronologic şi tipologic. El se 

încadrează în secolele II - IV p. Chr. şi este în întregime de factură romană. 

Ceramica descoperită este fragmentară și provine de la o gamă variată de 

forme cum ar fi opaiţe, amfore şi castroane sau boluri. Din punct de vedere al 

realizării lor, putem spune că recipientele au fost modelate dintr-o pastă de bună 

calitate, arse secundar, având în compoziţie nisip şi pietricele.  

Materialul tegular este reprezentat prin descoperirea a trei piese, o cărămidă 

întreagă și două fragmentare. Nici una nu prezintă ștampile, însă cea întreagă este 

decorată cu două registre de valuri. 

** 

Concluzii 

Cele două cercetări aduc elemente noi privitoare la sistemul defensiv din 

vecinătatea castrului de la Tirighina-Bărboși, precum și la practicile funerare ale 

coloniștilor romani stabiliți în sudul Moldovei în secolele II-IV p. Chr. 

În ceea ce privește sistemul defensiv al castrului roman săpăturile au permis 

punerea în evidență a unui segment dintr-un șanț de apărare (48m), orientat N-S, 

situat la 200m nord-vest de promontoriu pe care se afla castrul roman, în punctul 

„Demcar”, precum și a unui punct terminus de șanț de apărare (2m), cu aceiași 

orientare NS, situat la 400m nord de castru, în punctul „Sentosa”. La începutul 

secolului XX, V. Pârvan menționa existența a trei astfel de șanțuri dar care nu au 

fost sesizate arheologic până la cercetare din anul 2019
18

. 

Cercetările arheologice de la Tirighina-Bărboși în cele două puncte, „Sentosa” 

și „Demcar”, au permis și studierea a trei incinte funerare, delimitate prin șanțuri, în 

interiorul cărora au fost descoperite atât morminte de înhumație cât și de incinerație. 

Practica delimitării parcelare a zonelor funerare prin șanțuri este prezentă în tot 

spațiul roman și se folosea încă din epoca fierului
19

. 

                                                           
18

 V. Pârvan, Castrul de la Poiana, ed.cit.; F. Topoleanu et alii, Raport de cercetare 

arheologică preventivă. Situl Tirighina-Barboși, Galați, manuscris, Galați, 2019, p. 26. 
19

 H. Ubl, Das römerzeitliche Gräberfeld un die zugehörige Siedlung von Mannersldorf a. 

Leithagebirge, Flur Hausfelder am Arbach, „Actes du IX Congrés International d’Études sur 

les Frontières Romaines, Mamaia, 6-13 septembre 1972”, București, Editura Academiei 

Republicii Socialiste România – B hlau Verlag, K ln-Wien, 1974, p. 421; J. Beszédes, G. 

Szilas, Őskori és római kori lelőhelyek feltárása az M6 autópálya budapesti szakaszának 

nyomvonalán 2005-ben, „Aquincumi Füzetek”, 12, 2006, pp. 156-158. 
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În peisajul funerar din necropola romană de la Tirighina avem depuneri în 

tumuli, în interiorul unor incinte funerare delimitate prin șanțuri sau ringuri de 

piatră
20
, și depuneri în afara acestor incinte.  

                                                           
20

 S. Sanie, Civilizația romană la est de Carpați…, ed.cit., pp. 83-84; I. T. Dragomir, 

Morminte romane într-un tumul funerar cu ringuri de piatră descoperite la Tirighina-

Barboși, în sudul roman al Moldovei, „Danubius”, X, 1981, pp. 73-114. 
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Planșa 1.Ortofotoplan cu încadrarea în zonă a suprafețelor cercetate  

în situl Tirighina-Bărboși, punctele „Sentosa” și „Demcar”. 
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Planșa 2. Punctul „Sentosa”. Planul general al suprafețelor deschise în punctul(jos).  

Profilul de nord al SM(sus). 
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Planșa 3. Punctul „Sentosa”. Grundul și profilul de nord al Secțiunii Magistrale. 

 
Planșa 4. Punctul „Sentosa”. Aspect din timpul cercetării, vedere spre est. 



  DANUBIUS XXXVIII 60 

 

Planșa 5. Punctul „Sentosa”. Grund și profil al complexului Cx.5 din Cas.3, desen 

(stânga) și imagini de șantier (dreapta). 

 
Planșa 6. Punctul „Sentosa”. 1-3. Cx.2(S.1); 4. Cx3(S.2). 
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Planșa 7. Punctul „Sentosa”. Morminte de incinerație. 1-2 M.1; 3. M.9; 4. M.11.  

 
Planșa 8. Punctul „Sentosa”. Morminte de înhumație. 1. M.2; 2. M.6; 3-4 M.7. 
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Planșa 9. Punctul „Sentosa”. Morminte de înhumație. 1-2. M.10;  3-4. M.12. 

 

 
 

Planșa 10. Punctul „Sentosa”. Material arheologic descoperit în morminte. 
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Planșa 11. Punctul „Demcar”.  

Ortofotoplanul zonei în care se află terenul firmei S.C. DEMCAR S.R.L. 

 
Planșa 12. Punctul „Demcar”.  

Imagine de ansamblu asupra zonei cercetate, vedere spre NV. 
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Planșa 13. Punctul „Demcar”.  

1. Planul obiectivului investițional; 2. Planul general al cercetării arheologice. 
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Planșa 14. Punctul „Demcar”.  

1. Profilul de E al suprafeței SD1; 2. Profilul de V al suprafeței SD3; 3. Profilele de N ale 

suprafețelor SD2, SD3 și SD1; 4. Profilele de S ale suprafețelor SD1, SD7 și SD2. 
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Planșa 15. Punctul „Demcar”. 1.Imagine de la începutul cercetării;  

2.Vedere spre sud a zonei cercetate; 3-4. Șanțul de apărare(S.1) în suprafața SD7. 

 
Planșa 16. Punctul „Demcar”. 1. S.1 în suprafețele SD1, SD7, SD2;  

2. Șanțului S.1 în SD2; 3. Profilul șanțului S.1 în SD1; 4. Profilul șanțului S.1 în SD2. 
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Planșa 17. Punctul „Demcar”. 1.Șanțul S.2 la conturare în SD2;  

2. Profilul șanțului S.2 în SD3; 3-4. Șanțul S2 în suprafața SD3. 

 
Planșa 18. Punctul „Demcar”. 1-2 Mormântul de incinerație M.1;  

3.M.1 și mormântul de înhumație M.3; 4. M.3 în suprafața SD2. 
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Planșa 19. Punctul „Demcar”.  

Material ceramic și tegular, secolele II-III, descoperit în șanțul de apărare S.1. 


