
Danubius, XXXVIII, Galaţi, 2020, pp. 69-114. 

 

 

 

 

Adrian-Ionuț ADAMESCU

, Tudor MANDACHE


, Andreea Loredana PARNIC

***
 

 

O CERCETARE ARHEOLOGICĂ PREVENTIVĂ ÎN NECROPOLA 

TUMULARĂ A SITULUI ARHEOLOGIC TIRIGHINA-BARBOȘI, GALAȚI 

(CAMPANIA 2020) 

 

AN ARCHAEOLOGICAL PREVENTIVE RESEARCH IN THE TUMULAR 

NECROPOLIS OF TIRIGHINA-BARBOȘI SITE, GALAȚI  

(THE CAMPAIGN FROM 2020) 

 
- Abstract - 

 
 In 2020, researchers from “Paul Păltănea” History Museum of Galați and 
the “Lower Danube Museum” of Călărași carried out an archaeological  
preventive research in the area of Tirighina tumular necropolis, where a 
private company was developing a warehouse. The imminence of a potential 
disruption of the archaeological strata by the construction led to the excavation 
of a total area of 1960 m2, in a single dig unit called S1 (Surface 1). During the 
archaeological investigations, we were able to identify a part of the 2nd-3rd 
century Roman necropolis, a defensive ditch which protected the Roman fort 
from Barboși and a series of earth works from the First World War. 
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Complexul arheologic de la Barboși (Bărboși), cuprinzând cetățuia dacică, 

castellum-ul și castrum-ul, așezarea civilă și necropola, este de departe cel mai 

important sit de epocă romană din sudul Moldovei. Condițiile favorabile locuirii au 

fost determinate de avantajele strategice, prin poziția dominantă a dealului Tirighina 

la confluența Dunării cu Siretul și deschiderea către Dobrogea. Apoi, din antichitate, 
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până târziu în Epoca Medievală, Galațiul și, implicit, Barboșiul a fost nod de 

comunicație pe drumul care venea din Tyras (Cetatea Albă) și mergea pe valea 

Siretului și Trotușului spre Brețcu, în Dacia. Astfel că, încă din secolul XVIII, 

așezarea antică a devenit vizibilă și accesibilă fiind printre primele de pe teritoriul 

României care au intrat în atenția învățaților vremii sau a călătorilor străini. 

Pe platoul Combinatului Siderurgic Galați, aflat la nord de situl de pe 

înălțimea Tirighina, a fost delimitată o mare necropola tumulară romană, care 

deservea castrul și, mai ales, așezarea civilă. În prezent, necropola tumulară este 

constituită dintr-un grup de șapte movile funerare, la care se adaugă un număr mare 

de morminte plane de inhumație și incinerație. 

Mențiuni despre cetatea romană Caput Bovis de la Gherghina (Barboși – 

Galați) apar încă de la cronicarului și umanistului Miron Costin (1633-1691) care, în 

Letopisețul Țării Moldovei de la Aron Vodă Încoace...(1595-1691) relatează despre 

folosirea materialului de construcție extras de aici inclusiv inscripții latine, pentru 

ridicarea bisericii Precista din Galați, în anii 1643-1647. Cronicarul relatează, de 

asemenea, că o inscripție din marmură dedicată împăratului Traian a ajuns la Iași în 

timpul domniei lui Duca Voievod
1
. În primii ani ai sec. XVIII, considerații 

asemănătoare sunt transmise și de cronicarul Nicolae Costin (1660-1712), fiul 

cronicarului amintit mai sus, în Letopisețul Țării Moldovei de la începuturi până la 

1601
2
. Cetatea de la Barboși este menționată și în opera domnitorului umanist al 

Moldovei Dimitrie Cantemir (1673-1723)
3
. Mențiuni ulterioare sunt datorate 

prințului ucrainian Filip Orlik (1672-1742)
4
 și francezului F. D. Aynés

5
, în 1804. 

Ulterior, Pârcălabul de Galați, colonelul Theodor Balș și Costache Ventura, 

                                                           
1
 M. Costin, „De neamul moldovenilor”, în M. Costin, Opere, vol. II, ed. P.P. Panaitescu, 

București, Editura de Stat pentru Literatură și Artă,  1958, p. 267. 
2
 N. Costin, „Letopisețul Țării Moldovei de la zidirea lumii pînă la 1601. Letopisețul Țării 

Moldovei de la 1709 la 1711”, în M. Costin, Opere, vol. I, ed. A. Stoianide și I. Lăzărescu, 

Iași, Junimea, 1976, pp. LXVII-LXVIII. 
3
 D. Cantemir, „Hronicul vechimei româno-moldo-vlahilor”, în Operele Pricipelui Dimitrie 

Cantemir publicate de Academia Română, tom VIII, ed. G. Tocilescu, București, Institutul 

de Arte Grafice „Carol Göbl”, 1901, p. 162; Idem, Descrierea Moldovei (= Descriptio 

antiqui et hodierni status Moldaviae Ad fidem Codicum duorum in Bibliotheca Academiae 

Mosquitanae Scientiarum servatorum post Alexandrum Papiu-Ilarian iterum edita), 

Traducere după originalul latin de Gh. Gutu ; Introducere de M. Holban ; Comentariu istoric 

de N. Stoicescu; Studiu cartografic de V. Mihăilescu; Indice de I. Constantinescu; cu o nota 

asupra ediției de D. M. Pippidi, București, Editura Academiei R.S.R., 1973, p. 77. 
4
 Vezi P.P. Panaitescu, Călători poloni în Țările Române, București, Cultura Națională, 

1930, p. 174. 
5
 Vezi N. Iorga, Românii într-un dicționar de geografie franceză la 1804, „Revista Istorică”, 

tom XXVI, 1940, nr. 7-9, p. 242. 
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proprietarul moșiei Firești pe care se găseau ruinele, s-au preocupat constant de 

procurarea, chiar și prin săpături în 1836, a unor monumente și artefacte antice de la 

Barboși, pe care le-au trimis muzeului Academiei Mihăilene de la Iași: fragmente de 

inscripții și capiteluri, monede din bronz și argint, statuete din bronz, țigle și 

cărămizi ștampilate
6
. 

Acumularea unor informații din ce în ce mai bogate privind ruinele de lângă 

Galați, a determinat apariția primei micromonografii a locuirii romane de pe 

teritoriul Moldovei – Descrierea istorico-gheografică a cetății Caput Bovis (Capul 

Boului seau Ghertina) a căriia ruine se află în apropierea Galațiului. Autorul său, 

Paharnicul Gheorghe Săulescu (1799 –1875) „profesor public de istorie și 

filologhie” la Academia Mihăileană din Iași, este considerat primul arheolog român. 

În condițiile în care chiar pe plan mondial arheologia abia se contura ca știință 

auxiliară a istoriei, lucrarea lui Săulescu reprezintă un pas înainte pentru cunoașterea 

epocii romane la noi. Datorită pregătirii sale clasice, a citit și interpretat corect 

inscripțiile și legendele de pe monedele descoperite la Barboși. Dar principalul său 

merit a fost întocmirea unei plan cu dispunerea monumentelor, vizibile în anul 1836, 

când a distins trei complexe de ruine situate pe promontoriu – castrul, la poalele lui, 

spre Siret – așezarea civilă și la apus – orașul „nou”. A fost semnalată prezența unor 

catacombe și băi, traseul unui apeduct, piața așezării civile și un templu, au fost 

delimitate și descrise fortificația, așezarea urbană și cannabae
7
. 

Vasile Pârvan (1882-1927), cel care, în anul 1912, a efectuat prima cercetare 

științifică la Barboși, dar și în castrul de la Poiana, așezarea romană de la Șendreni și 

drumul roman de pe valea Siretului
8
. De altfel, prima mențiune clară privind 

necropola tumulară romană este legată tot de săpătura arheologică practicată de V. 

Pârvan în 1912, care menționează acest context funerar, pe atunci spre N și NE de 

castellum, unde se consemnează existența a 11 tumuli. Pe lângă aceștia, este 

menționată și o movilă funerară, săpată în 1904, ce conținea un sarcofag fabricat în 

Asia Mică, a cărei inscripție conținea numele asiarhului Alfinus Modestus
9
. 

                                                           
6
 Vezi Albina românească, tom VIII, nr. 79, 7/19 october 1837, p. 327; M. Galan, Cercetări 

arheologice din Țările Române din anul 1830, „Arhiva-revista de istorie, filologie și cultură 

românească din Iași”, tom 40, nr. 3-4, 1933, pp. 127-133; Gh. Săulescu Descrierea istorico-

gheografică a cetății Caput Bovis(Capul Boului sau Ghertina)a căriia ruine se află în 

apropierea Galațiului, ed. S. Sanie și V. Cristian, București, Editura Academiei Române, 

1991, p. 77. 
7
  Ibidem, pp. 61-91. 

8
 V. Pârvan, Castrul de la Poiana și drumul roman prin Moldova de Jos, „Analele 

Academiei Române. Memoriile Secțiunii Istorice”, seria II, tom XXXVI, nr. 4, 1913, pp. 93-

130. 
9
 Ibidem, p. 113. 
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Alt asemenea tumul cu sarcofag din cărămidă a fost distrus cu ocazia 

amenajării taluzului actualei şosele Galaţi-Tecuci. În 1960, o altă asemenea movilă a 

fost cercetată de către I. Mitrofan de la Muzeul de Istorie a Transilvaniei
10

.  

Cercetările arheologice sistematice la Barboși conduse de către reputatul 

arheolog din Iași, prof. univ. Nicolae Gostar (1922-1978) s-au desfășurat de-a lungul 

mai multor campanii în anii 1959-1960, 1962 și 1964-1967. Rezultatele cercetărilor 

sale au fost publicate în mai multe studii în care analizează critic și contribuțiile 

anterioare
11

. În anul 1959 „pe înălțimea de la Tirighina”, unde se găseau „cele mai 

importante urme de viață antică din epoca romană, în sudul Moldovei ….. totuși au 

mai rămas încă porțiuni intacte și apoi, chiar acolo, unde s-au făcut cercetări, nu s-a 

atins nicăieri stratul steril”
12

. Dacă la începutul săpăturilor informațiile despre 

existența castrului și a necropolei erau relativ sărace , cu totul alta a fost viziunea 

arheologilor în anul 1964, la încheierea primei mari etape de cercetări la Barboși, 

moment când au putut fi formulate și câteva concluzii bazate pe observații 

nemijlocite. 

O etapă importantă pentru cunoașterea ruinelor de la Barboși o reprezintă 

cercetările arheologice coordonate de profesorul Universității Al. I. Cuza din Iași, 

dr. S. Sanie, în colaborare cu arheologii I. T. Dragomir și M. Brudiu de la Muzeul de 

Istorie din Galați
13

.  

                                                           
10

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

târzii -mărturii arheologice-, București, Editura Printech, 2003, pp. 116-117. 
11

 N. Gostar, Săpăturile și sondajele de la Șendreni-Barboși, Materiale și Cercetări 

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

romană la nordul Dunării de Jos, „Apulum”, V, 1965, pp. 137-149; N. Gostar, I.T. 

Dragomir, S. Sanie, Ș. Sanie, Castellum și castrul roman de la Barboși, „Sesiunea de 

Comunicări Științifice a Muzeelor de Istorie”, vol. I, București, pp. 418-426. 
12

 N. Gostar, op. cit. 1962, p. 505. 
13

 S. Sanie, I.T. Dragomir, Continuitatea locuirii în castrul de la Barboși-Galați, 

„Danubius”, IV, 1970, pp. 135-160; S. Sanie, Civilizația romană la est de Carpați și 

romanitatea pe teritoriul Moldovei (sec. II î.e.n.-sec. IIIe.n.), Iași, Junimea, 1981, pp. 160-

164; I. T. Dragomir, Recente mărturii arheologice referitoare la cultura daco-romană, 

descoperite la Tirighina-Bărboşi, „Thraco-Dacica”, III, 1982, pp. 160-180; S. Sanie, 

Cetățuia geto-dacică de la Barboși (I). Introducere. 1. Schiță geografică. 2.Istoricul 

cercetărilor, „Arheologia Moldovei”, XI, 1987, pp. 103-111; Idem, Cetățuia geto-dacică de 

la Barboși (II). b. Locuințe; c. Gropi; d. Sanctuarul; e. Locuirea geto-dacică în afara 

cetățuii, „Arheologia Moldovei”, XII, 1988, pp. 53-103; S. Sanie, Ș. Sanie, Cetățuia geto-

dacică de la Barboși (III). Materiale arheologice recoltate. B. Piese de metal. b) arme; c) 

podoabe. C. Tezaure și monede izolate. D. Importuri elenistice și romane, „Arheologia 

Moldovei”, XIV, 1991, pp. 45-55; Idem, Cetățuia geto-dacică de la Barboși (IV). D. 

Importuri Elenistice și Romane. A) Amfore – a1) Amfore anepigrafice, a2) Amfore cu 
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Săpăturile arheologice întreprinse la Bărboşi de arheologii Ion T. Dragomir şi 

Silviu Sanie în intervalul 1976-1979 au pus în evidenţă un tumul funerar cu ringuri 

de piatră, în interiorul căruia au fost descoperite şaisprezece morminte (şapte de 

incineraţie şi nouă de inhumaţie), cu inventar variat
14

. Ne vom opri, în cele ce 

urmează, asupra mormântul numărul 7 de inhumaţie, 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). Fără îndoială, între 

acestea, cea mai importantă rămâne fibula de aur, care are o greutate de 21 de grame 

și poate fi  încadrată tipologic în categoria fibulelor "cu capetele în formă de bulbi 

de ceapă". Detaliul care face diferenţa între artefactul descoperit la Bărboşi şi alte 

piese similare identificate pe cuprinsul Daciei romane o face inscripţia „INN” pe 

cantul arcului port-agrafei. Descoperitorii au interpretat inscripția ca fiind 

antroponimul Innocens, care ar fi aparținut defunctului
15

. 

O serie de informații extrem de prețioase sunt legate de o serie de descoperiri 

fortuite și de unele cercetări arheologice de salvare realizate în perioada în care era 

construit Combinatul siderurgic Galați. Atât I.T Dragomir cât și M. Brudiu au 

îmbunătățit cunoașterea necropolei tumulare romane de la Tirighina printr-o serie de 

descoperiri funerare, morminte tumulare sau plane, care altfel ar fi fost pierdute 

odată cu modernizarea tot mai puternică a zonei menționate
16

. De altfel, față de cei 

11 tumuli mari menționați de V. Pârvan, la începutul anilor `80 M. Brudiu a putut 

constata existența a 19 movile funerare; cele 8 suplimentare, spune autorul, nu au 

fost luate în calcul în 1913 deoarece erau puternic aplatizate. Totuși, odată cu 

dezvoltarea Combinatului siderurgic Galați și a apariției unor hale de producție, 

zona necropolei tumulare romane a fost puternic afectată, la începutul anilor 2000 

fiind vizibili doar 7 dintre acești tumuli. 

De altfel, o evidențiere clară a distrugerilor menționate mai sus, poate fi 

evidențiată cu ajutorul unei situații din decembrie 1982, când a fost făcută 

descoperirea „fortuită” a urmelor unui mormânt de incineraţie din epoca romană. 

                                                                                                                                                      

inscripții; b) Ceramică de lux; c) Opaițe; d) Mărgele și vase de sticlă; e) Obiecte de metal, 

„Arheologia Moldovei”, XV, 1992, pp. 71-96. 
14

 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, p. 73-114. 
15

 Ibidem, p. 77 
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Mormântul a fost descoperit cu ocazia unor excavaţii pentru Combinatul Siderurgic 

Galaţi, la piciorul dealului Tirighina-Barboşi, 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-Tecuci. Acesta a fost în 

întregime distrus de excavator, însă, investigațiile din teren au evidențiat existența 

unui mic tumul aplatizat. „Cupa excavatorului” aduce la suprafață trei vase romane 

întregi, două sferoidale, cu gâtul trilobat din lut și un vas antropomorf din bronz, a 

căror caracteristici impun identificarea cu divinitatea egipteană Sarapis
17

. 

Una din cele 7 movilele funerare menționate a fost excavată în anul 2009, de 

către un colectiv de la Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galați. Cercetarea 

preventivă a dus la descoperirea a 12 morminte, patru de incineraţie şi opt de 

inhumaţie
18

. De altfel, acest tumul se află la nici 200 m de cercetarea realizată în 

2020. 

De altfel, „lucrările de sistematizare” din anii ’70 și până în prezent au dus la 

cercetarea, în regim de salvare, a unei alte zone funerare romane din arealul orașului 

Galați și anume cea din punctul Cartier „Dunărea”. În situl arheologic aflat pe 

Platoul Țiglina, la est de Tirighina-Barboși, au fost excavate, pe parcursul mai 

multor campanii, peste 90 de morminte de incinerație și înhumație
19

.  

                                                                                                                                                      
16

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

apropierea castrului de la Tirighina Barboși, „Pontica”, XXIV, 1991, pp. 237-245; Brudiu, 

Lumea de sud tumulii…,ed. cit., pp. 78-80. 
17

 Ibidem, pp. 238-239, pl. I. 
18

 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. 
19

 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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Treptat au fost acumulate informații importante despre necropola sitului 

arheologic Tirighina-Barboși, parțial cercetată prin săpături sistematice, dar și cu 

multe descoperiri fortuite. Necropola ocupă un spațiu care începe de la piciorul 

pantei vestice a promontoriului Tirighina și se întinde dincolo de latura vestică a 

zidului de incintă. O parte a necropolei se pare că a existat chiar și pe promontoriu, 

între castellum și castrum. La nord și est de castellum se găsea necropola tumulară, 

puțin cercetată înainte de distrugerea sa totală. Au fost cercetate mai multe tipuri de 

morminte de incinerație și inhumație, datate în general în sec. II-III p.Chr., ultima 

monedă datând de la Claudius II Gothicus (268-270). Importanța și puterea 

economică a sitului este semnificativ reflectată de bogăția unora dintre morminte. 

Astfel, nu lipsesc sarcofagele importate din Asia Mică, bijuteriile din aur, monedele 

și alte categorii de artefacte rare. 

 

Descrierea cercetării arheologice 

 

Din păcate, situl arheologic Bărboși (Barboși), cu toate componentele sale, a 

avut foarte mult de suferit datorită intervențiilor antropice din ultimele două secole. 

De la veritabila carieră de piatră, semnalată pe înălțimea Tirighina și în 

împrejurimile acesteia de Gheorghe Săulescu în anul 1836, la extinderea localității 

Barboși și construirea căii ferate peste așezarea civilă romană cu pământ și piatră 

pentru terasament dislocate din tot perimetrul sitului în jurul anului 1870. Acestor 

intervenții din perioada modernă li se adaugă, în perioada contemporană, construirea 

unui număr mare de hale de producție în zona necropolei tumulare romane. Această 

notorietate timpurie, ca și absența unor reglementări privind protejarea patrimoniului 

mobil și imobil, a condus, după cum vom vedea, la demantelarea aproape 

sistematică a monumentelor construite și risipirea irecuperabilă a unor artefacte 

arheologice. 

Situl, în ansamblul său, s-a degradat într-un ritm galopant până în perioada 

actuală, iar oportunitățile de cercetare arheologică a acestei zone s-au restrâns 

dramatic având în vedere faptul că cea mai mare parte a sitului este acum ocupat de 

proprietăți private. Astfel, oportunitatea oferită de firma S.C. Metalhard Activ 

                                                                                                                                                      

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

Jugănaru, A. Adamescu, V.A. Parnic, Fl. Topoleanu, Raport de cercetare arheologică 

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

– campania 2011”, București, Institutul de Memorie Culturală-CIMEC, 2003, pp. 216-219; 

G. Jugănaru, Fl. Topoleanu, A. Adamescu, V.A. Parnic, Galați – Cartier Dunărea. Raport de 

cercetare arheologică preventivă – 2011, „Danubius”, XXX, 2012, pp. 61-76. 
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S.R.L, cu ocazia construirii halei de depozitare, ne oferă posibilitatea de a cerceta 

noi complexe și, în același timp, de a recupera materialul arheologic descoperit. 

Pe platoul combinatului Siderurgic, practic la nord de situl Tirighina-Bărboși 

a fost delimitată Necropola tumulară romană – sit arheologic de importanță 

naționala, înscris în Lista Monumentelor Istorice din Galați cu indicativul GL-I-s-B-

02972. Situl conține însă pe lângă necropola tumulară și numeroase morminte de 

incinerație și inhumație plane – ceea ce presupune o suprapunere parțială a 

perimetrelor celor două arii menționate. 

Suprafaţa I (S1/Metalhard), așa cum a fost denumită, are forma unui 

dreptunghi și este orientată nord-est/sud-vest. Aceasta a avut laturile de 95,16 × 

20,60 m, cu o suprafață totală de 1960 mp. Unitatea de săpătură a fost împărţită în 

carouri de 2 × 2 m. Numerotarea carourilor a fost făcută cu litere de la N-S şi cifre 

de la V la E.  

 Din punct de vedere stratigrafic, situaţia se prezintă astfel (de sus în jos), 

nivelul actual U.S. 1001, rezultat în urma amenajărilor suprafeței. Grosimea acestuia 

este mai mare în partea de nord a suprafeței (cca. 10 cm), la limita sa sudică 

ajungând la nivelul actual de călcare (max. 5 cm).  

 U.S. 1002, sediment maroniu negricios în amestec cu resturi menajere, 

intervenție contemporană, probabil groapă de împrumut, practicată la mijlocul anilor 

`80, în zona nordică a S I. U.S. 1003 (0, 10 – 0, 35 m), sediment siltic cenușiu – 

negricios, compact și omogen, în amestec cu materii organice și pigmenți de calcar. 

Ambele reprezintă, cel mai probabil, nivelări din perioada contemporană.  

 Sediment siltic maroniu negricios, măzăros, pigmentat cu calcar - U.S. 

1004, (0, 35 – 0, 75/0, 80 m). În acest nivel au fost practicate gropile pentru 

cuiburile de mitralieră din Primul Război Mondial. La baza lui U.S. 1004 a fost 

descoperită partea superioară a unei incinte funerare romane, ale cărei laturi vestice 

(Cx. 1221) și estice (Cx. 1225) au fost surprinse în profilele de sud și nord ale SI.  

 Sediment siltic de culoare gri, compact și omogen, în amestec cu fragmente 

ceramice, oase, materii organice, urme materiale aparținând perioadei romane, 

denumit U.S. 1005 (0, 80 – 1, 00/ 1, 30 m). În acest nivel a fost descoperită cealaltă 

incintă funerară, Cx. 1220, colțul sud-vestic al acesteia fiind surprins în apropierea 

profilului de vest al SI.  

 U.S 1006 (1, 30 – 1, 60 m), sediment siltic galben – verzui, compact și 

omogen, cu foarte puține resturi materiale. Ultimul nivel reprezintă un strat de 

culoare galbenă, steril din punct de vedere arheologic – US. 1007 (1,60/ 1, 65 m). 
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 Pe timpul cercetărilor au fost identificate două incinte funerare (denumite 

Cx.1220 și  Cx. 1221, 1225), la adâncimea de -1,00m. Ambele au o formă 

rectangulară, cu o intrare dinspre partea de sud.  

 În decursul cercetărilor au fost identificate şi cercetate mai multe complexe 

arheologice din perioada secolelor II-III p.Chr. și din perioada Primului Război 

Mondial. Astfel, trebuie, mai întâi menționate complexele Cx. 1101-1119, care au 

fost surprinse pe toată suprafața S1, care au o formă rectangulară și dimensiunile 

aproximative de 0,90-0,95mx0,90-1,00m. Toate complexele aveau pereții 

aproximativ verticali și baza dreaptă. Acestea sunt urmele lucrărilor de fortificare a 

Galațiului în perioada Primului Război Mondial și reprezintă, cel mai probabil, niște 

cuiburi de mitralieră. Părți din acest sistem defensiv au fost evidențiate și în punctul 

Sentosa, despre care se poate vedea mai sus în cadrul revistei de față.  

 De asemenea, Cx. 1204, ce s-a crezut inițial ca fiind o groapă de mormânt și 

s-a dovedit a fi o groapă de gunoi contemporană. Forma gropii este rectangulară, 

având dimensiunile de 1,35 × 1,05 m, și o orientare NNV-SSE. Groapă de gunoi a 

fost surprinsă în c. 21 C-D, la adâncimea de -0,40 m față de nivelul actual, și 

conținea resturi materiale din plastic, ambalaje, cauciuc, sârme și fiare ( Fig. 3, 8). 

 Mai apoi, pentru perioada secolelor II-III, trebuie evidențiate următoarele 

complexe arheologice de factură romană: 

Cx. 1201 – Mormânt de inhumație. Identificat în profilul de Sud, c. 21-22, 

la adâncimea de -0,50 m.. Groapa mormântului este de formă rectangulară cu 

dimensiunile de 1,90 × 1,00 m și orientat ENE-VSV. Pământul de umplutură al 

gropii era de un galben amestecat cu pământ negru bătătorit, tasat. Baza a fost atinsă 

la adâncimea de -2,30 m. Complexul funerar prezintă o nișă (camera) pe latura de 

sud a gropii, reprezentată de un pământ negru-cenușiu amestecat cu galben. Din 

pământul de umplutură al gropii au fost recuperate fragmente ceramice romane, 

reprezentative fiind un gât de amforă și un fragment de opaiț. În interiorul nișei s-a 

găsit și o monedă din bronz la adâncimea de -2,20 m, în partea centrală ( Fig. 1, 4, 

26). 

Cx. 1202 – Mormânt de inhumație. Surprins în c. 18-19 B-C la adâncimea 

de – 0,50 m față de nivelul actual al solului. Groapa mormântului este de formă 

dreptunghiulară. Complexul este marcat cu pământ galben amestecat delimitat de 

pământ ciocolatiu. Mormântul este orientat NV-SE și cu dimensiunile de 1,90 × 1,15 

m. În partea de NV a mormântului, la adâncimea de -1,70 m, au fost recuperate 

resturi de lemn de la sicriu. Stratul de pământ galben steril a fost atins la adâncimea 

de -1,90 m. O pată de culoare neagră surprinsă pe peretele N al gropii sugerează o 
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posibilă depunere a defunctului în nișă. Din pământul de umplutură al gropii au fost 

recuperate câteva fragmente ceramice romane (Fig. 1, 5). 

Cx. 1203 – Mormânt de inhumație. Mormânt apărut în c. 21-22 B-C, la 

adâncimea de -0,40 m față de nivelul solului. Orientarea este ENE-VSV, cu 

dimensiunile de 2,25 × 1,50 m și de formă dreptunghiulară. Din pământul de 

umplutură au putut fi recuperate fragmente ceramice de la o căniță (-0,40 m.); o țintă 

fier, din peretele de E a gropii de mormânt, a apărut la adâncimea de -0,60 m. De 

asemenea, au mai fost recuperate și câteva oseminte umane disparate, dar într-o stare 

de conservare precară (-0,80m). Baza gropii a fost atinsă la -2,50 m ( Fig. 1, 5). 

Cx. 1205 – Mormânt de incinerație surprins în c. 25-26 B-C, la adâncimea 

de -0,40 m de la nivelul actual al solului. De formă ovală cu dimensiunile de 2,35 × 

0,70 m și orientat NNE-SSV. Complexul a fost identificat printr-un sol galben 

amestecat cu negru delimitat de un pământ de culoare ciocolatiu. Laturile gropii 

mormântului prezentau urme de arsură, în special în partea de nord. Grosimea 

crustei pe latura de vest este de 0,15 m, iar în partea de est de 0,10 m. Din pământul 

de umplutură au fost recuperate fragmente ceramice cu urme de arsură, ținte din fier 

descoperite predominant în partea de S a mormântului, cel mai probabil acestea 

provenind de la încălțăminte și cuie din fier pe latura de est a gropii (-0,30 -0,40m); 

o țintă din bronz a fost descoperită în partea de SV a gropii de mormânt. În final, 

trebuie menționat un opaiț aproape întreg, depus înaintea arderii, în zona centrală a 

gropii de mormânt, aproape de latura de vest. Baza mormântului a fost atinsă la 

adâncimea de -0,75 m ( Fig. 1, 7).  

Cx. 1206 –Mormânt de inhumație. Identificat în c. 24-C-D la adâncimea de 

-0,40 m față de nivelul solului actual. Mormântul este de formă rectangulară, marcat 

printr-un pământ galben amestecat și delimitat de un sol de culoare ciocolatie. Este 

orientat NNE-SSV și are dimensiunile de 1,90 × m 0,90 m. Mormântul a fost săpat 

pe conturul lui până la adâncimea de -1,45 m, unde se află baza sa. Mai apoi, s-a 

trecut la extinderea pe partea de vest a mormântului, deoarece, complexul funerar 

prezintă o nișă funerară. „Camera” funerară era vizibilă pe peretele de vest al 

mormântului și avea dimensiunile de 1,60×0,80 m. Din pământul de umplutură au 

fost recuperate fragmente ceramice de factură romană și fragmente din fier (în 

special cuie și ținte). Au mai fost recuperate oseminte umane, răvășite, dintre care 

cele mai bine păstrate sunt câteva vertebre. De asemenea, au fost recuperați câțiva 

dinți. O serie de piese au apărut pe latura de sud-vest a mormântului. Printre acestea 

se numără: o montură din bronz de mici dimensiuni, o mărgică de culoare albastră 

cu negru și fragmente de sticlă ( Fig. 1, 8). 
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Cx. 1207 –Mormânt de inhumație. Orientat NV-SE, mormântul a fost 

surprins în c. 24-25 D, la adâncimea de -0,40 m de la nivelul actual al solului. De 

formă dreptunghiulară și marcat printr-un sol galben amestecat cu negru, mormântul 

avea dimensiunile de 1,70 × 0,80 m. Complexul funerar a fost săpat pe conturul lui 

până la adâncimea de -1,85 m. Complexul funerar prezintă o nișă pe partea vest cu 

dimensiunile de 1,10 × 0,50 m. Din pământul de umplutură s-au recuperat cuie din 

fier, oseminte umane, o mărgică în stare fragmentară, o brățară din argint cu capetele 

răsucite, o monedă din bronz ilizibilă și fragmente de sticlă ( Fig. 1, 8, 26).  

Cx. 1208 –Mormânt de inhumație. A fost reperat în c. 18-19 J, la adâncimea 

de -0,40 m față de nivelul actual al solului. Groapa, de formă rectangulară, este 

marcată cu un sol galben amestecat cu urme de arsură pe latura de N, delimitat de 

într-un pământ de culoare neagră. Mormântul avea dimensiunile de 1,62 × 1,53 și 

era orientat NNV-SSE. Complexul funerar a fost săpat -1,30-1,40 m. Din pământul 

de umplutură au fost recuperate fragmente de cuie din fier, oseminte umane în stare 

precară de conservare, printre care și două fragmente de cranii sparte, depuse pe 

latura de vest a complexului funerar. Baza mormântului a fost atinsă la adâncimea 

de -1,40 m ( Fig. 1, 9). 

Cx. 1209 – Mormânt de înhumație. Groapa mormântului era orientată NE-

SV, dimensiunile de 2,40 × 1,40 m, și avea formă dreptunghiulară. A fost identificat 

în c. 20-21 D-E la adâncimea de -0,40 m de la nivelul actual al solului. Mormântul a 

fost săpat drept, pe conturul lui până la adâncimea de -2,10 m, unde a fost 

identificată o treaptă. Această treaptă apare pe laturile de N, NE și SE și are 

aproximativ 0,25-0,30 m lățime. Atât la baza gropii, cât și pe treapta acestuia, au 

fost surprinse urme de lemn, cel mai probabil de la un posibil sicriu. Din pământul 

de umplutură au fost recuperate oseminte umane, fragmente ceramice de factură 

romană și aproximativ 100 de ținte din fier, De asemenea, au fost identificate, pe 

latura de nord și la baza gropii, trei monede din bronz, depozitate în același loc, 

aproape lipite. În final a fost descoperit un unguentarium din sticlă, rupt în partea 

superioară, însă reîntregibil. Baza mormântului a fost surprinsă la adâncimea de -

2,80 m ( Fig. 1, 10, 26). 

Cx. 1210 – Mormânt de înhumație descoperit la adâncimea de -0,40 m în c. 

22-23 H-I. De formă dreptunghiulară, complexul are dimensiunile de 2,20 × 0,75 m 

și orientarea VNV-ESE. Pământul de umplutură al gropii este reprezentat de un sol 

galben compact amestecat cu pământ negru, bătătorit. Complexul a fost săpat drept 

până la adâncimea maximă de -1,60 m. Pe latura de sud vest s-a observat o posibilă 

nișă funerară. S-a trecut la extinderea săpăturii complexului pentru a-l surprinde în 

totalitate. La -1,30 m, pe întreaga suprafață a gropii, au fost identificate oseminte 
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umane fără o conexiune anatomică clar, astfel că a fost luată în considerare 

posibilitatea unei jefuiri. Din pământul de umplutură al gropii au fost recuperate 

fragmente ceramice de factură romană, o cataramă din bronz și alte fragmente din 

bronz sau fier, neidentificate tipologic sau utilitar (Fig. 1, 11). 

Cx. 1211 – Mormânt de înhumație orientat NNE-SSV, surprins în c. 24-25 

A, la adâncimea de -1,00 m față de nivelul actual al solului. Groapa este de formă 

rectangulară cu dimensiunile de 1,86 × 0,86 m. A fost săpat drept, pe conturul lui, 

până la adâncimea maximă de -2,30 m. Pe latura de NV a mormântului s-a observat 

o nișă cu dimensiunile de 1,26 × 0,60 m. „Camera” funerară este de formă 

rectangulară cu laturile drepte. Din pământul de umplutură al gropii au fost 

recuperate fragmente ceramice, fier și două tălpi de încălțăminte din piele, 

fragmentare. Prima talpă a fost găsită în partea centrală a mormântului, aproape de 

latura de vest a „camerei”. Cea de-a doua talpă a fost descoperită, tot în partea 

centrală a spațiului de depunere a defunctului, însă aproape de latura de sud a 

„camerei”. La baza nișei funerare, aproape de latura de vest a acesteia, a fost 

descoperit un inel din aur, cu camee ce reprezintă un personaj reliefat cu alb pe fond 

albastru. Atât tălpile de piele cât și inelul au fost descoperite la adâncimea de -2,00 

m ( Fig. 1, 2, 12, 26). 

Cx. 1212 – Mormânt de înhumație orientat NNV-SSE, identificat în c. 20-

21-J și surprins la adâncimea de -0,40 m de la nivelul actual al solului. De formă 

rectangulară, mormântul avea dimensiunile de 1,70×0,80 m. Mormântul a fost săpat 

pe conturul lui până la adâncimea maximă de -1,30 m. Pe latura de VNV a 

mormântului a fost sesizată o nișă marcată printr-un sol de culoare galben amestecat 

cu negru-cenușiu. În interiorul „camerei” funerare a fost descoperit un individ depus 

pe spate, cu capul orientat NNV și cu picioarele la SSE. Brațul stâng lipsește, iar 

brațul drept este așezat pe lângă corp până la bazin. În zona picioarelor au fost 

descoperite două căni trilobate, un opaiț și o cană globulară. Prima cană trilobată a 

fost depusă în colțul de SV al gropii, în poziție verticală (poziția inițială a depunerii), 

la picioarele defunctului. La nord de primul vas trilobat, mai exact la 7 cm, se află o 

cană globulară în poziție aproape orizontală. Aceste două vase se aflau depuse la sud 

de piciorul drept al defunctului. Cea de-a doua cană trilobată, cu gâtul mai înalt, a 

fost depus la vest de primul vas, la o distanță de 18 cm. Lângă cea de a doua cană, la 

o distanță de 9 cm, a fost descoperit un opaiț. Cea de-a doua cană și opaițul se aflau 

depuse în dreptul piciorului stâng al defunctului ( Fig. 1, 13, 25). 

Cx. 1213 – Mormânt de înhumație identificat în c. 24-25 G, la adâncimea 

de -0,40 m. De formă rectangulară, complexul avea dimensiunile de 1,90 × 0,70 m și 

era orientat ENE-VSV. Mormântul a fost săpat pe conturul lui până la adâncimea 
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maximă de -1,90 m. Nu s-a descoperit nici un individ, doar au fost sesizate câteva 

oseminte umane disparate. Din pământul de umplutură al gropii au fost recuperate 

câteva fragmente ceramice de factură romană ( Fig. 1, 14). 

Cx. 1214 – Mormânt de înhumație descoperit în c. 25-H la adâncimea de -

0,40 m de la nivelul actual al solului. Cu o formă generală rectangulară, complexul 

avea dimensiunile de 2,10 × 0,80 m și era orientat NE-SV. Mormântul a fost săpat 

pe conturul lui până la adâncimea maximă de -1,85 m. Mormântul prezintă o nișă pe 

latura de NV cu dimensiunile de 2,00 × 0,50 m. Au fost descoperite oseminte umane 

răvășite, fără conexiune anatomică, concentrate pe latura de N-V a camerei. Baza 

gropii de depunere a defunctului a fost atinsă la adâncimea de -1,95 m. Din 

pământul de umplutură al gropii au mai putut fi recuperate fragmente ceramice de 

factură romană, câteva ținte din fier și resturi de la cuie din fier ( Fig. 1, 15).  

Cx. 1215 – Mormânt de înhumație descoperit în c. 25- I-J la adâncimea de -

0,40 m de la nivelul actual al solului. Complexul avea formă rectangulară și 

dimensiunile de 2,00×1,10 m. Orientarea complexului funerar era NNV-SSE. 

Mormântul a fost săpat pe conturul lui până la adâncimea maximă de -2,40 m. 

Complexul funerar prezintă o nișă pe latura de VNV cu dimensiunile de 2,00 × 0,80 

m. Din pământul de umplutură au fost recuperate o serie de oseminte umane 

răvășite, fără conexiune anatomică, precum și câteva fragmente ceramice de factură 

romană ( Fig. 1, 15).  

Cx. 1216 – Mormânt de înhumație descoperit în c. 25-26 I. la adâncimea de 

-0,40 m de la nivelul actual al solului. Cu o formă generală neregulată, complexul 

funerar avea dimensiunile de 2,50×1,30 m și era orientat VNV-ESE. Mormântul a 

fost săpat drept, pe conturul lui, până la adâncimea de -1,80 m. Din pământul de 

umplutură au fost recuperate câteva oseminte umane, ce erau depuse în colțul de NE 

al gropii, precum și un vas castron din pastă fină, de culoare gri-cenușiu, descoperit 

în colțul de NV al gropii. Totodată, au mai fost identificate alte fragmente ceramice 

și cuie din fier fragmentare. Colțul de SE al gropii mormântului 1216 intersectează 

groapa mormântului 1214. Baza gropii a fost atinsă la adâncimea de -1,90 m ( Fig. 

1, 16). 

Cx. 1217 – Mormânt de înhumație descoperit în c. 34-35 I -J la adâncimea 

de -0,40 m de la nivelul actual al solului. Complexul, de formă rectangulară, avea 

dimensiunile de 3,40 × 2,30 m și era orientat NE-SV. Mormântul a fost săpat drept 

până la adâncimea de -3,15 m, unde a fost sesizată o treaptă, prezentă pe toate 

laturile mormântului, cu dimensiunile de 0,20-0,40 m. La adâncimea de -3,60 m, în 

colțul de NE, au fost descoperite câteva oseminte umane fără conexiune anatomică. 

Din pământul de umplutură s-au recuperate osemintele umane menționate anterior, 
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precum și o cană trilobată fragmentară. Baza gropii a fost atinsă la adâncimea de -

3,90 m ( Fig. 1, 16).  

Cx. 1218 – Mormânt de incinerație descoperit în c. 17-18 H, la adâncimea 

de -0,40 m. De formă rectangulară, complexul avea dimensiunile de 1,40 × 0,60 m și 

cu orientarea ENE-VSV. Complexul a fost parțial distrus. Din pământul de 

umplutură au fost recuperate fragmente ceramice, unele puternic vitrifiate. Baza 

gropii a fost atinsă la adâncimea de -0,80 m, reprezentată de o crustă tare (2-3 cm), 

vizibilă, mai ales, în partea de NV( Fig. 1, 17).  

Cx. 1219 – Mormânt de înhumație descoperit în c.25-26 B-C, la adâncimea 

de -0,40 m. De formă ovală, complexul avea dimensiunile de 2,05×1,00 și o 

orientare NNE-SSV. Complexul 1206 intersectează complexul 1219, distrugându-i 

latura de vest. Baza gropii a fost atinsă la adâncimea de -1,80 m. În pământul de 

umplutură nu s-a descoperit nimic, mormântul fiind jefuit din vechime și distrus în 

totalitate ( Fig. 1, 18).  

Cx. 1220 – Incintă funerară (Nr. 1) surprinsă la adâncimea de -1,00 m în 

profilul de vest al suprafeței în c. 1-3 A-C. În plan, incinta funerară 1 se prezintă 

precum un șanț, care pleacă din profilul de vest spre SE, face un cot și, apoi, 

continuă spre est. Mai apoi, are o întrerupere (intrare) în c.6-8A, continuându-se, 

apoi, pe direcția est până în c. 14-15 B-C, unde, iarăși, face un cot spre nord. În plan, 

șanțul incintei are o lățime de aproximativ 2,00 m. În profil, șanțul are laturile 

ascuțite și baza ușor albiată. Baza a fost atinsă la -1,35 m. În pământul de umplutură, 

de culoare gri și consistență compactă, au fost descoperite fragmente ceramice de 

factură romană ( Fig. 1, 18). 

Cx. 1221 – Incintă funerară (Nr. 2) Incintă funerară 2 a fost surprinsă, mai 

întâi, în profilul de sud al suprafeței 1, în c. 14-16. În plan, incinta se prezintă 

precum un șanț, care pleacă din profilul de sud, face un ușor cot spre vest și, apoi, 

continuă până în profilul de nord. Inițial, această latură vestică a incintei 1 a fost 

denumit Cx. 1221. În profil, șanțul incintei funerare 2 are laturile ascuțite și baza 

ușor albiată. Baza a fost atinsă la -1,90m (Cx. 1221). În pământul de umplutură de 

culoare gri compact, au fost descoperite câteva fragmente ceramice de factură 

romană (Fig. 1, 18). 

Cx. 1222 – Mormânt de înhumație descoperit în c. 3-4 I-J, la adâncimea de -

0,80 m de la nivelul actual al solului. De formă dreptunghiulară, complexul avea 

dimensiunile de 3,25 × 2,10 m și orientarea NV-SE. Complexul a fost săpat pe 

conturul lui până la adâncimea maximă de -2,90 m. Din pământul de umplutură, 

galben amestecat cu negru au fost recuperate câteva fragmente ceramice de factură 

romană. Mormântul intersectează complexul cu nr. 1223( Fig. 1, 19). 
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Cx. 1223 – Mormânt de înhumație descoperit în c. 5-6-I, la adâncimea de -

0,90 m de la nivelul actual al solului. De formă dreptunghiulară, complexul avea 

dimensiunile de 2,80×1,50 m și era orientat aproximativ E-V. Pământul de 

umplutură al gropii era de culoare neagru amestecat cu galben. Complexul funerar a 

fost săpat până la adâncimea de -2,35 m unde s-a observat o treaptă, care era 

prezentă atât pe latura de NE cât și pe latura de SE. Pe peretele de NE al gropii, mai 

exact pe treaptă, au fost descoperiți doi cercei din aur cu camee de culoare albă. În 

pământul de umplutură al gropii au fost găsite oseminte umane deranjate, care erau 

prezente pe întreaga suprafață mormântului. Au mai fost recuperate fragmente 

ceramice de factură romană, un fir și o plăcuță din bronz. Baza a fost atinsă la 

adâncimea de -2,80 m( Fig. 1, 19). 

Cx. 1224 – Șanț defensiv. Pe profilul de sud al suprafeței, în c. 30-34, la 

adâncimea de -0,30 – 0,35 cm, au fost identificate elementele unui șanț de apărare cu 

o deschidere maximă de aproximativ 8 m și o adâncime maximă de -2,50 m față de 

nivelul actual al solului. Șanțul de apărare a fost identificat pe toată lățimea 

suprafeței. Stratigrafic, ultima parte din umplere a șanțului datează din perioada 

Primului Război Mondial, reprezentat printr-un sol de culoare neagră cu consistență 

granuloasă. Celălalt nivel de umplere este alcătuit dintr-un pământ de culoare gri-

cenușiu, ,cu consistență compactă. În profil, pereții șanțului de apărare sunt oblici, 

iar baza se termină în unghi ascuțit. Din pământul de umplutură al șanțului au fost 

recuperate fragmente ceramice de factură romană ( Fig. 1, 2, 20). 

Cx. 1225 – Incintă funerară (Nr. 2). Cealaltă parte a Incintei Funerare 2 

(Cx. 1225) a fost identificată în partea de est a S1, c. 38-45A-I. În această zonă, 

complexul arheologic pornește de la m78 și merge drept până la m90 unde face un 

cot și, apoi, continuă pe direcția nord-vest până în profilul de nord. În plan, șanțul 

celei de-a doua incinte are o lățime de aproximativ 2,00 m. În profil, Incintei 

Funerară 2 are laturile ascuțite și baza ușor albiată. Baza a fost atinsă la -1,30 m, 

sensibil mai puțin decât cei -1,90m din Cx.1221 ( Fig. 1, 21).  

Cx. 1226 – Mormânt de înhumație descoperit în c. 18-I, la adâncimea de -

0,70 m de la nivelul actual al solului. De formă dreptunghiulară, complexul avea 

dimensiunile de 2,20 × 1,50 m și orientat NE-SV. Complexul a fost săpat drept, pe 

conturul lui, până la adâncimea de -1,90 m unde a fost sesizată o treaptă. Din 

pământul de umplutură au fost recuperate fragmente ceramice, câteva piese de bronz 

provenind probabil de la o centură, un vas ceramic întregibil și câteva fragmente din 

fier. Au fost recuperate, de asemenea, oseminte umane care nu se aflau în conexiune 

anatomică, ci se regăseau concentrate sub forma unei aglomerări pe latura de S-V a 

gropii de mormânt. Baza a fost surprinsă la adâncimea de -2,10 m ( Fig. 1, 22, 25). 
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Cx. 1227 – Mormânt de înhumație descoperit în c. 18-19 G-H, la adâncimea 

de -0,70 m de la nivelul actual al solului. De formă ovală, complexul avea 

dimensiunile de 1,75 × 1,40 m și este orientat NE-SV. Complexul a fost săpat, pe 

conturul lui, drept până la adâncimea de -1,90 m unde a fost evidențiată o mică 

treaptă, vizibilă clar pe latura de SE. Din pământul de umplutură au fost recuperate 

câteva fragmente ceramice. Oseminte umane evidențiate nu se aflau în conexiune 

anatomică și erau concentrate sub forma unei aglomerări pe latura de NV a gropii de 

mormânt. Baza a fost surprinsă la adâncimea de -1,40 m ( Fig. 1, 23). 

 

Analiza complexelor funerare și a materialului arheologic 

 

Cercetarea arheologică preventivă din punctul SC Metalhard Activ SRL a dus 

la evidențierea, mult mai clară, a necropolei din perioada romană din zona Tirighina. 

Trebuie, astfel, să menționăm că în ceea ce privește ritualul funerar în cadrul 

complexelor arheologice identificate se disting două morminte de incinerație și 20 

de morminte de înhumație. În ceea ce privește cele două morminte de incinerație, 

trebuie să menționăm că ambele par să fie morminte de incinerație în groapă arsă 

ritual
20

. În cadrul mormintelor de înhumație au fost observate două tipuri de 

complexe funerare, simple, fără cistă sau sarcofag. Primul se evidențiază printr-o 

treaptă spre est și o nișă funerară săpată oblic în peretele de vest. Lipsa oricăror 

urme de lemn sau a unor piroane de fier ne duce cu gândul la înmormântări în 

giulgiu. Al doilea tip are o treaptă îngustă (0,1-0,2m lățime) care era vizibilă pe toate 

lateralele gropii. Pentru acest tip, având în vedere urmele de lemn și piroanele din 

fier descoperite, se poate spune că este vorba de înmormântări în sicriu. 

De asemenea, pe timpul cercetărilor, au fost identificate și două incinte 

funerare (denumite în planuri Cx.1220 și Cx. 1221, 1225), la adâncimea de -1,00 m. 

Ambele au o formă rectangulară, cu o intrare dinspre partea de sud. Mai departe, în 

urma observațiilor făcute, putem constatat că Incinta Funerară 1 (Cx. 1220) 

funcționează la un moment anterior incintei funerare 2 (Cx. 1221 = Cx. 1225), 

deoarece latura vestică a Incintei 2, afectează latura estică a Incintei 1. 

Astfel de incinte funerare au fost identificate și cercetate în teritoriul Ungariei, 

dintre care le menționăm pe cele de la Nagytétény (District XXII, Budapest)
21

, 

                                                           
20

 Vezi C. Inel, Tipologia mormintelor romane din necropola de la Apulum „Stadion”, 

„Apulum”, XLVIII, 2, 2011, p. 153; 159, fig. 2. 
21

 J. Beszédes, G. Szilas, Őskori és római kori lelőhelyek feltárása az M6 autópálya 

budapesti szakaszának nyomvonalán 2005-ben, „Aquincumi Füzetek”, 12, 2006, p. 156-158; 

Idem, Ős- és római kori lelőhelyek feltárása az M6 autópálya nyomvonalán 2006-ban, 

„Aquincumi Füzetek”, 13, 2007, pp. 239-240; Z. Mráv, Graves of auxiliary soldiers and 
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Halimba (Veszprem)
22

, Nemesbőd
23

. Au fost, de asemenea, cercetate complexe 

arheologice similare la Mannersdorf am Leithagebirge (Austria)
24

. La cele 

menționate mai sus trebuie să adăugăm și complexele arheologice cercetate de către 

M. Brudiu tot în zona orașului Galați, necropola romană din Cartier Dunărea
25

. 

Autorul menționat descrie mai multe incinte funerare, pe care, le prezintă ca fiind o 

fortificație de pământ romană (castellum) și trei depozite de amfore cu ulei
26

. 

Așadar, dacă admitem că acest tip de incinte funerare sunt de tradiție celtică, 

așa cum s-a demonstrat
27

, atunci complexele funerare descoperite la Barboși ar putea 

fi puse în legătură cu soldații din Legiunea V Macedonica recrutați din Pannonia
28

. 

Prezența acestei unități militare romane fiind clar evidențiată prin numeroasele 

cărămizi ștampilate
29

. 

În ceea ce privește șanțul de apărare Cx. 1224, acesta este construit la un 

moment posterior ambelor incinte menționate mai sus. De asemenea, acesta pare să 

fie continuarea complexului Cx.5(S3) descoperit în punctul Sentosa și prezentat într-

un articol anterior din acest număr al revistei Danubius. Cx. 1224 poate reprezenta 

una din structurile defensive ale castrului roman de la Tirighina-Barboși, putând fi 

pus în conexiune și cu șanțul 1 descoperit în punctul Demcar (vezi articolul 

                                                                                                                                                      

veterans from the first century AD in the nothern part of Pannonia, „Proceedings of the 

XVIIth Roman Military Equipment Conference: Weapons and Military Equipment in a 

Funerary Context(XVII Roman Military Equipment Conference, Zagreb, 24th-27th May, 

2010)”, ed. M. Sanader, A. Rendić-Miočević, D. Tončinić and I. Radman-Livaja, Zagreb, 

2010, p. 91; p. 94, fig. 6. 
22

 É. Bónis, Römerzeitliche Gräber in Halimba (Komitat Veszprém), „Folia Archaeologica”, 

XII, 1960, p. 93, abb. 23; G. Tőrök, Rómaikori faházak nyomai Halimbám, „Folia 

Archaeologica”, 13, 1961, p. 65, 20 abra. 
23

 G. Ilon, J. Kvassay, The Early and Late Roman Rural Cemetery at Nemesbőd (Vas County, 

Hungary), Archaeopress Roman Archaeology, 5, Archaeopress, Oxford, 2015, pp. 20-21; p. 

94, fig. 3. 
24

 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 – Böhlau Verlag, Köln-Wien, 1974, p. 421. 
25

 M. Brudiu, Date preliminare despre necropola romană din cartierul „Dunărea” Galați, 

„Analele Universității Dunărea de Jos din Galați. Seria Istorie”, 03, 2004, p. 40, fig. 1. 
26

 Ibidem, p. 32. 
27

 H. Ubl, op. cit., p. 421; J. Beszédes, G. Szilas, Őskori és római kori, ed.cit., p. 158. 
28

 G. Forni, Il reclutamennto delle legioni da Augusto a Diocleziano, Fratelli Bocca Editore, 

Milan-Rome, 1953, pp. 76-78; F. Matei-Popescu, The Roman Army in Moesia Inferior, 

Conphys Publishing House, Bucharest, 2010, p. 45. 
29

 ISM V 305; C. Croitoru, Despre trupele romane din fortificațiile de la Barboși (Galați). 

Note de lectură (II), „Istros”, XI, 2004, p. 160; F. Topoleanu et alii, Raport de cercetare 

arheologică preventivă. Situl Tirighina-Barboși, Galați, manuscris, Galați, 2017, p. 17. 
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anterior), precum și cu din imediata apropiere a situl arheologic Bărboși, de pe 

înălțimea Tirighina
30

. 

Materialul arheologic roman, deosebit de bogat, dar, din păcate, fragmentar, 

se înscrie în perioada secolelor II-III p.Chr. Pe primul loc se află torțile de amfore, 

fragmentare, cele mai multe reprezentate prin amfore de tip Dressel
31

.  

Urmează, o categorie de ceramică uzuală și fină, redusă numeric, reprezentată 

prin vase de bucătărie şi de bău. Au fost descoperite câteva căni globulare, una 

întreagă și una întregibilă, patru căni trilobate, trei întregi și una întregibilă. Totuși, 

această categorie ceramică, nu permite o departajare cronologică clară, așa că le 

putem încadra cronologic tot în perioada sfârșit de secol II și început de secol III 

p.Chr.  

Cele cinci monede din bronz descoperite în cursul cercetărilor pot fi datate la 

sfârșit de secol II și început de secol III p.Chr. Cele trei opaițe, unul întreg și două 

întregibile, indică același interval cronologic.  

Perechea de cercei din aur cu camee descoperiți în Cx. 1223 fac subiectul unui 

articol separat. Totuși, se poate spune că forma acestora este constituită dintr-o bară 

în formă de cârlig pe care este sudată o placă de aur de formă ovală având în centru 

o camee, o figură feminină (Gorgona?). În partea de jos, prinse de placă, sunt două 

pandantive din fir de aur torsionat. Cerceii pot fi încadrați cronologic în perioada 

secolelor II-III p.chr. 

În același linie cu piesele de mai sus, inelul de aur, de mici dimensiuni, 

descoperit în Cx 1211 va fi documentat într-un studiu separate. Acesta, însă are o 

formă lățită la partea superioară, ovală, unde are un șaton cu o camee cu imaginea 

unui personaj masculin (Satir?) stând în picioare rezemat de un altar privind spre 

dreapta. 

Brățară de argint descoperită în Cx. 1207 este lucrată dintr-o singură bară cu 

secțiunea rotundă și cu capetele torsionate unul peste celălalt. 

 

Concluzii 

 

Campania de cercetare arheologică preventivă, din anul 2020, derulată în 

„Situl arheologic Necropola tumulară romană de la Tirighina, Galați”, Punct SC 

Metalhard Activ SRL, a avut ca rezultat descoperirea a 22 morminte, 2 de 

                                                           
30

 F. Topoleanu et alii, Raport de cercetare arheologică preventivă. Situl Tirighina-Barboși, 

Galați, manuscris, Galați, 2019, p. 26. 
31

 D. Paraschiv, Amfore romane și romano-bizantine în zona Dunării de Jos (sec. I-VII 

p.Chr), Editura Fundației AXIS, Iași, 2006, pp. 78-82; R.-O. Stănescu, AMPHORAE EX 

AEGYSSO. Fragments from older excavations, „Peuce”, S.N., XVI, 2018, pp. 210-212. 
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incinerație și 20 de înhumație din perioada romană (secolele II-III p.Chr.), a unor 

șanțuri de delimitare parcelară a necropolei romane (incinte funerare) precum și a 

unui segment de 20 m dintr-un șanț de apărare ce făcea parte, cel mai probabil, din 

sistemul defensiv al fortificațiilor de la Bărboși (Castellum și Castrum). De 

asemenea, au fost surprinse o serie de structuri militare defensive datate în perioada 

Primul Război Mondial. 
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Fig. 1. Necropola tumulară romană Tirighina-Metalhard Activ. Planul general 

al cercetării arheologice preventive. 
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Fig. 2. Necropola tumulară romană Tirighina-Metalhard Activ. Profilele de vest și 

sud ale Suprafeței 1(S1). 
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Fig. 3. Necropola tumulară romană Tirighina-Metalhard Activ. 1. Cx. 1101; 2. Cx. 

1102; 3. Cx. 1116; 4. Cx. 1115, 1110, 1111, 1116. 
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Fig. 4. Necropola tumulară romană Tirighina-Metalhard Activ. 1-2. Cx. 1201. 
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Fig. 5. Necropola tumulară romană Tirighina-Metalhard Activ. 1-2. Cx. 1202; 

3-4. 1203. 
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Fig. 6. Necropola tumulară romană Tirighina-Metalhard Activ. 1-2. Cx. 1204. 
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Fig. 7. Necropola tumulară romană Tirighina-Metalhard Activ. 1-2. Cx. 1205. 
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Fig. 8. Necropola tumulară romană Tirighina-Metalhard Activ. 1. Cx. 1206, 1207, 

1219; 2. Cx.1206, 1209; 3-4. Cx. 1207. 
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Fig. 9. Necropola tumulară romană Tirighina-Metalhard Activ. 1-2. Cx. 1208. 
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Fig. 10. Necropola tumulară romană Tirighina-Metalhard Activ. 1-4. Cx. 1209. 
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Fig. 11. Necropola tumulară romană Tirighina-Metalhard Activ. 1-2. Cx. 1210. 
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Fig. 12. Necropola tumulară romană Tirighina-Metalhard Activ. 1-4. Cx. 1211. 
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Fig. 13. Necropola tumulară romană Tirighina-Metalhard Activ. 1-4. Cx. 1212. 
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Fig. 14. Necropola tumulară romană Tirighina-Metalhard Activ. 1-2. Cx. 1213. 
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Fig. 15. Necropola tumulară romană Tirighina-Metalhard Activ. 1. Cx. 1214, 1215, 

1216; 2. Cx. 1214; 3-4. Cx. 1215. 
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Fig. 16. Necropola tumulară romană Tirighina-Metalhard Activ. 1. Cx. 1214, 1215, 

1216; 2-3. Cx. 1216; 4. Cx. 1217. 
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Fig. 17. Necropola tumulară romană Tirighina-Metalhard Activ. 1-2. Cx. 1218. 
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Fig. 18. Necropola tumulară romană Tirighina-Metalhard Activ. Cx. 1220-1221; 1. 

Conturare; 2-4. Final. 
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Fig. 19. Necropola tumulară romană Tirighina-Metalhard Activ. 1. Conturare Cx. 

1222-1223; 2. Cx. 1223-detaliu; 3. Cx. 1222 final; 4. Cx. 1223 final. 
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Fig. 20. Necropola tumulară romană Tirighina-Metalhard Activ. Cx. 1224. 1. 

Conturare; 2. Final; 3. Profil S; 4. Profil N. 
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Fig. 21. Necropola tumulară romană Tirighina-Metalhard Activ. Cx. 1225. 1. 

Conturare; 2. Profil N; 3. Final. 
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Fig. 22. Necropola tumulară romană Tirighina-Metalhard Activ. Cx. 1226. 1. 

Conturare; 2-3. Detalii; 4. Finalizare. 
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Fig. 23. Necropola tumulară romană Tirighina-Metalhard Activ. Cx. 1227. 1. 

Conturare; 2. Final. 



DANUBIUS XXXVIII   111 

 
 

Fig. 24. Necropola tumulară romană Tirighina-Metalhard Activ. 1-4. S1 (Suprafața 

1) finalul cercetării arheologice. 
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Fig. 25. Necropola tumulară romană Tirighina-Metalhard Activ. 1-2, 4-5. Cx. 1212; 

3. Cx. 1226. 
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Fig. 26. Necropola tumulară romană Tirighina-Metalhard Activ. 1. Cx. 1211; 2. Cx. 

1223; 3, 5. Cx. 1207; 4. Cx. 1201; 6-8. Cx. 1209. 


