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- Abstract – 

 
The perimeter of the historical monument “St. Nicholas” Church is 

located in the old town of Galaţi, an area that has undergone many 
interventions in modern and contemporary times. St. Nicholas Monastery was 
situated on the space occupied in present times by the Deanery of Galaţi and 
“St. Nicholas” Church in the Late Middle Ages, as early as the 17th century. 
Various public works have revealed traces of the necropolis, around the church, 
that functioned as a burial place in Late Medieval and Modern times. 

 In 2013, a preventive archaeological research was carried out on the 
northern side of “St. Nicholas” Church. The research led to the discovery of 15 
graves (burials, reburials, disturbed tombs) and a medieval dwelling with a 
household oven dug directly into the yellow earth. 

 In 2017, seven digging units were opened on the northern side of the 
Deanery building, which allowed the research of a large part of the “St. 
Nicholas” Church necropolis. The archaeological dig revealed 47 tombs, 22 
reburials, two dwellings, two pits, five hearths and a potter’s furnace, dating 
from the 17th to the 20th century. 

 The existence of a potter’s furnace, the remains of the two dwellings 
and of the hearths, dating from the 17th-18th centuries, prove the existence of 
medieval habitation, that precedes the late medieval necropolis and the 
building of church from the time of Mihai Racoviță. 
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Considerații generale 

Biserica cu hramul „Sf. Nicolae” este situată în partea centrală a orașului 

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

fundaţii de la vechi edificii şi materiale arheologice. Această zonă se remarcă prin 

construcţii edilitare, ridicate începând cu finalul secolului al XIX-lea şi până în 

perioada interbelică, care au suprapus parțial vatra veche a orașului. Încă din anul 

1893 primăria oraşului aprobase regulamentul pentru urbanism, astfel că la sfârşitul 

secolului al XIX-lea, dar mai ales după începutul secolului al XX-lea, se va construi 

foarte mult la Galati, în special în zona centrală. Parte din clădirile ridicate atunci 

mai există, dar multe au fost distruse în timpul celui de-al doilea război mondial. 

Actuala Biserica „Sf. Nicolae” este construită între anii 1839-1845, pe 

fundaţiile vechiului lăcaș de cult ce fusese zidit de domnitorul Mihail Racoviţă, în 

anul 1776. Biserica de la 1776 a avut un plan trilobat şi era mai mică decât cea 

actuală.  

La începutul secolului al XX-lea, pe latura nordică a bisericii „Sf. Nicolae”, 

a fost clădită actuala Protoierie Galați care a afectat straturile arheologice medievale 

și moderne. Clădirea Protoieriei Galați a suprapus o parte din necropola medievală a 

bisericii „Sf. Nicolae”, cercetată pentru prima dată în anul 2013 când au fost 

descoperite un număr de 15 înhumări datate în secolele XVIII-XIX(fig. 4). 

Mormintele cercetate au avut un inventar extrem de sărac, remarcându-se doar un 

inel de argint descoperit în M5. Sub nivelul de înhumări a fost pusă în evidență 

podeaua unei locuințe adâncite, precum și un cuptor casnic, datate în secolul al 

XVII-lea pe baza ceramicii smălțuite descoperită în complexe
1
. 

Cercetarea arheologică preventivă  din anul 2017 a fost determinată de 

necesitatea realizării obiectivului investiţional „Instalație pentru colectarea și 

evacuarea apelor meteorice”, propus de Protoieria Galați, care se putea derula doar 

în condițiile degrevării de sarcină arheologică a zonei ce urma a fi afectată de 

canalul colector(Fig.1-2). Locul în care se realizează obiectivul investiţional este 

situat în zona de protecţie a monumentului istoric Biserica „Sf.Nicolae”, înscris în 

                                                        
1 Costel Ilie, Raport de cercetare arheologică Biserica „Sf. Nicolae”, mun. Galați, jud. 

Galaţi, în Cronica Cercetărilor Arheologice din România – campania 2013, cIMeC, 2014, 

p.182-183. 
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LMI/2015 - cod - GL-II-m-B-03005. Menționăm faptul că firma executantă a 

proiectului începuse săparea șanțului necesar realizării canalului colector, dar 

lucrările au fost stopate, în momentul apariției unor oase umane, de către preotul 

protopop, care a anunțat Direcția Județeană pentru Cultură Galați. Cercetarea a fost 

efectuată de Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” din Galați prin arheologii Costel Ilie, 

Tudor Mandache, Adrian-Ionuț Adamescu și studentul Nicu Bute. 

 

Cercetarea arheologică din Punctul Protoierie 

 

Cercetarea arheologică preventivă din zona de protecţie a monumentului 

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

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

al construcției menționate(fig. 1-2). Locul ales pentru deschiderea casetelor a fost 

determinat cerințele proiectului investițional. Având în vedere necesitatea 

descărcării de sarcină arheologică a suprafeței de 44 m
2
 ce va fi afectată de 

realizarea canalului colector au fost deschise un număr de șapte casete, cu 

dimensiuni diferite, amplasate pe latura nordică a clădirii Protoierii, între aceasta și o 

altă clădire învecinată, de care nu ne-am apropiat mai mult de 1m din motive de 

securitatea muncii (fig.5). Suprafața totală cercetată în cele șapte casete a fost de 

76,27 m
2
. 

Cas.1/2017 a fost trasată în partea de nord a clădirii Protoieriei, pe traseul 

șantului săpat pentru realizarea canalului de colectare a apelor, la 0,50 m de gardul 

limită de proprietate din partea de vest și la nord de intrarea laterală înspre clădirea 

Protoieriei Galaţi(fig.6-9).Caseta orientată N-S, cu dimensiunile de 4m/ 3m, a 

permis punerea în evidenţă a unei zone intens utilizate pentru înhumări în epoca 

modernă, având în vedere identificarea a patru morminte în conexiune anatomică 

(M4, M8, M12 și M18), un mormânt deranjat de lucrările edilitare contemporane 

(M2) și trei reînhumări (R2, R3 și R7). De asemenea, au fost surprinse o locuinţă 

(L1) și patru vetre (V1-4) din perioada Evul Mediu Târziu, precum şi colțul de sud-

est al unui fost beci al Protoieriei dezafectat în perioada contemporană. 

Cas.2/2017 având aceeași orientare și aceleași dimensiuni precum unitatea 

de cercetare precedentă, a fost trasată la 0,50 m spre vest de Cas.1/2017, în 

încercarea de a urmări, mai departe, traseul șantului săpat de constructor, precum și 

latura de sud a fostului beci al Protoieriei(fig. 11-12).  

În urma cercetării s-a constatat că jumătatea de Nord a Cas.2 a fost afectată 

atât de intervenții moderne și contemporane, precum și de construcția fostului beci 

identificat și în Cas.1/2017. În jumătatea de sud a casetei au fost identificate un 

număr de șapte morminte în conexiune anatomică (M1, M5, M7, M10, M11, M13 și 

M18) și șașe reînhumări (R1, R4, R5, R6, R8 și R9). Sub nivelul de înhumări din 
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epoca modernă, în Cas.2/2017 a fost identificată o locuință (L2) din perioada Evului 

Mediu, care intră în profilul de est.  

Cas.3/2017 orientată pe direcția Est-Vest, cu dimensiunile de 7,40m/ 2,75m, 

a fost trasată la 0,50 m spre vest de Cas.2/2017 și la 1 m de latura de nord a clădirii 

Protoieriei, în încercarea de a urmări, mai departe, traseul șantului săpat de 

constructor, precum și latura de sud a fostului beci al Protoieriei (fig. 14).  

Spațiul destul de mic dintre latura de nord a clădirii Protoieriei și zidul 

proprietății învecinate, a impus îngustarea Cas.3/2017 față de suprafețele 

arheologice anterioare. Astfel, latura de nord a acestei casete reprezintă peretele 

nordic al șantului realizat de constructor, situație care va fi continuată și în casetele 

următoare (Cas.4-6/2017). Asemănător situației din Cas2/2017, în jumătatea de nord 

a casetei Cas.3/2017 nu au fost identificate complexe arheologice. Pe jumătatea 

sudică a fost evidențiată existența unei zone utilizate pentru înhumări în epoca 

modernă, în care au fost identificate 3 morminte în conexiune anatomică (M3, M9 și 

M19), precum și a unui număr de 4 reînhumări (R10-11, R14-15). Sub acest nivel de 

înhumări a putut fi evidențiată continuarea locuinței medievale L2, precum și 

existența unei vetre. De asemenea, în zona de Est a Cas.3/2017 a fost evidențiată o 

structură din cărămidă de formă circulară, probabil un puț. 

Cas.4/2017 a fost trasată la 0,50 m spre vest de Cas.3/2017 și la 1 m de 

latura de nord a clădirii Protoieriei. Dimensiunile casetei au fost de 7,60m/1,82m iar 

orientarea Est-Vest(fig. 16). 

Anterior venirii echipei de arheologi, în zona în care a fost trasată caseta 

Cas.4/2017, constructorul a observat existența unei posibile înhumări pe traseul 

șanțului noului canal de colectare a apelor pluviale. La adâncimea de un metru a fost 

evidențiată, atât în Cas.4/2017, cât și în Cas.5-6/2017, o conductă metalică pentru 

apele uzate menajere, dezafectată, care nu a deranjat zona de înhumări. 

Caseta a permis punerea în evidenţă a unei noi zone cu multiple înhumări, 

identificându-se 12 morminte în conexiune anatomică (M14, M20-27, M35-36 și 

M40), un mormânt deranjat de lucrările edilitare contemporane (M6), precum și trei 

reînhumări (R12, R16 și R19). De asemenea, au fost surprinse mai multe intervenții 

antropice moderne, care au bulversat stratigrafia și au deranjat nivelul de înhumări. 

Cas.5/2017 orientată Est-Vest, cu dimensiunile de 5,20m/1,84m, a fost 

trasată la 0,50 m spre vest de Cas.4/2017 și la 1,00 m de latura de nord a clădirii 

Protoieriei(fig-18-19). 

Această casetă a permis evidențierea existența unui număr de 12 morminte 

în conexiune anatomică (M16-17, M28-34, M38, M41 și M46), un mormânt în 

conexiune anatomică, însă deranjat de lucrări edilitare contemporane (M15), precum 

și o reînhumare (R17). În zona de N-E a Cas.5/2017 a putut fi evidențiat un cuptor 

pentru ars ceramica (C1), relativ bine păstrat, însă afectat de o înhumare. 
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Cas.6/2017 cu dimensiunie de 2,70m/1,50m și orientată Est-Vest, a fost 

trasată la 0,60 m spre vest de Cas.5/2017 și la 1,30 m de latura de nord a clădirii 

Protoieriei(fig. 21). Lățimea casetei Cas.6/2017 este mai mică față de cea anterioară 

deoarece a fost evidențiată existența unei plăci din ciment cu plasă de fier-beton, 

care urmărea peretele de Nord al clădirii Protoieriei, pe o lățime de 30 cm.  

Și în această casetă a fost evidențiată, deasupra nivelului de înhumări, o 

conductă pentru apele uzate menajere, care își continuă traseul din Cas.4-5/2017. De 

asemenea, au fost surprinsă o intervenție antropică, care a deranjat nivelul de 

înhumări din partea vestică a castei Cas.6/2017. 

În jumătatea de est a casetei au fost identificate un număr de cinci morminte 

în conexiune anatomică (M39 și M42-45 ) și a trei reînhumări (R13, R18 și R21).  

Cas.7/2017 cu dimensiunile de 5,60m/0,80m, orientată Est-Vest, a fost 

trasată la 0,50 m spre vest de Cas.6/2017 și la 1,40 m de latura de nord a clădirii 

Protoieriei (fig. 22). Caseta Cas.7 este singura care a fost extinsă spre nord de șanțul 

realizat de constructor, deoarece peretele sudic urmărea marginea unei plăci din 

ciment cu plasă de fier-beton care nu a putut fi eliminată. Latura de nord a casetei 

urmărea temelia unei clădiri din proprietatea învecinată. De asemenea, au fost 

surprinse mai multe intervenții antropice, care au bulversat stratigrafia și au deranjat 

nivelul de înhumări 

Caseta a permis punerea în evidenţă a două morminte în conexiune 

anatomică (M37 și M47), precum și a două reînhumări (R20 și R22). 

 

* 

 

În ceea ce privește stratigrafia casetelor menționăm că aceasta a fost 

bulversată de diferitele lucrări edilitare, efectuate la clădirea Protoieriei și la clădirile 

din proprietatea învecinată. Astfel sub nivelul vegetal, gros de circa 0,10-0,20m, se 

poate observa un strat 0,20-0,80m, de moloz, un amestec de cărămidă spartă, piatră, 

mortar și pământ galben. Următorul strat, gros de aproximativ 1,00m, conține 

nivelul de înhumări și reînhumări. Penultimul strat evidențiat aparține perioadei 

medievale târzii, are o grosime maximă de 0,60m și este identificat prin cele două 

locuințe și cuptorul de ars ceramică. Sub acest pământ, negru granulos, se găseşte 

solul viu, steril din punct de vedere arheologic(vezi fig. 10, 13, 15, 17, 20, 21, 22 și 

29). 

 

Complexe arheologice 

Cercetarea celor șapte casete a permis punerea în evidență a mai multor 

categorii de complexe și structuri arheologice din perioada evului mediu și a epocii 

moderne, precum și numeroase intervenții antropice contemporane. 
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Cea mai importantă categorie de complexe descoperite este evident cea care 

ține de existența necropolei medievale și moderne ce a deservit biserica Sf. Nicolae. 

Astfel au fost descoperite 47 de morminte, înhumări de rit creștin și 22 de 

reînhumări, încadrate cronologic în secolele XVII-XIX.  

Pe lângă aceste complexe funerare au mai fost sesizate două locuințe, două 

gropi menajere, cinci vetre și un cuptor de olar, datate în secolele XVII-XX, precum 

și structuri constructive de la finalul secolului al XIX-lea și începutul celui de al 

XX-lea. 

 

Complexe funerare 

Încă de la adâncimea de 0,60m-0,90m au apărut, în toate casetele excavate, 

fragmente osteologice umane deranjate de lucrări edilitare din diferite perioade 

istorice. Primele grupaje de oase umane, identificate anterior venirii echipei de 

arheologi, au primit indicativele M2 și M6 și s-au dovedit a fi înhumări complete 

deranjate de lucrările edilitare contemporane. De la început s-a luat decizia de a 

separa morminte în conexiune anatomică de reînhumări și, astfel, pentru primele s-a 

folosit indicativul M, iar pentru celelalte indicativul R. De altfel, pe parcursul 

cercetării am constat existenţa unor situaţii diferite în care a fost surprinsă prezenţa 

oaselor umane: răvăşite, reînhumate accidental(R6-R8, R10, R12-17, R19-20 și 

R22), reînhumări propriu-zise(R1-R4, R5, R9, R11, R18 și R21), morminte 

deranjate (M2, M3-M4, M6, M9, M15,M17, M23-24, M27-29, M31-33, M37, M38-

40, M44) şi înhumări (M1, M5, M7-8, M10-14, M16, M18-21, M22, M25-26, M30, 

M34-36, M41-43, M45-47). Urmele gropilor de mormânt au fost surprinse pentru 

majoritatea complexelor funerare, un număr mic de complexe (M2, M6, M15, M31-

33 și M38) având solul de umplutură afectat de lucrările edilitare. Acestea mai 

păstrau urme de lemn şi piroane de la sicriile depuse în gropi și orientate, conform 

ritului creştin, pe direcţia vest-est. 

 

Morminte 

 M1/2017(Cas.2/2017) a fost descoperit la adâncimea de -0,90m, aproape de 

profilul de vest și între 0,60m(la umărul drept) și 1,00m(la falangele piciorului 

drept) de profilul de sud(fig. 24/a). Este un individ adult în conexiune anatomică, 

căruia, însă, îi lipsește craniul. Are o lungime de 1,55 m între umeri și falange, 

precum și 0,42 m la nivelul umerilor. Au fost observate urme ale sicriului, mai ales 

în zona oaselor lungi ale picioarelor, precum și 2 piroane. Lângă piciorul stâng al 

individului din M1 a fost evidențiată o reînhumare a unui copil denumită R1. 

Scheletul este orientat est-vest, cu o mică deviație spre sud, și cu mâinile așezate pe 

piept. În groapa lui M1 au fost descoperite piroane din fier, o verigă din bronz, 

precum și o monedă sub vertebrele cervicale.  
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 M2/2017(Cas.1/2017) a fost surprins la adâncimea de -1,20m, la 1,10m de 

profilul de nord şi cu oasele mici ale picioarelor aflate în profilul de est. M2 

constituie o înhumare în conexiune anatomică, însă deranjată de lucrările edilitare. 

De altfel, această perturbare este evidențiată clar de poziția craniului, care era 

amplasat deasupra coastelor. Lungimea individului adult din M2, de la umeri până la 

profilul de vest, este de 1,28m, iar la nivelul umerilor și a bazinului are 0,42m, 

respectiv 0,30m. Este orientat est-vest, cu mâinile așezate pe abdomen. În ceea ce 

privește inventarul, a putut fi recuperată o monedă din zona umărului drept. 

 M3/2017(Cas.3/2017) a fost descoperit la adâncimea de -1,40m, la 0,50m de 

profilul de sud. Este un mormânt deranjat de către construcția zidului fostului beci, 

din care s-a păstrat doar jumătatea superioară a unui individ adult. Deși nu au fost 

identificate urme ale sicriului, groapa de mormânt era clar vizibilă. Orientarea 

scheletului este pe axa est-vest, cu mâinile așezate pe piept. Fără inventar. 

 M4/2017(Cas.1/2017) este un mormânt deranjat al unui individ adult, din 

care s-au păstrat femurele, părți din bazin, vertebrele lombare și două din vertebrele 

toracice, radiusul și ulna mâinii drepte, humerusul mâinii stângi, precum și câteva 

coaste. A fost descoperit la adâncimea de -1,20m, la 1,50m de profilul de sud și cu 

partea inferioară a femurelor în profilul de est. Orientare este pe axa est-vest și nu 

are inventar. 

 M5/2017(Cas.2/2017) este o înhumare nederanjată, descoperită la 

adâncimea de -1,10m și aflată la 0,40m de profilul de sud și la 0,30m, față de tibia 

dreaptă a individului din M1(fig. 24/a). Scheletul de copil este orientat est-vest, cu o 

mică deviație spre sud și mâinile așezate pe abdomen. Dimensiunile înregistrate sunt 

de 0,38m lungime și 0,15 m la nivelul coatelor. Groapa mormântului a fost 

delimitată foarte clar, fiind descoperite, de asemenea, și urme din parțile laterale ale 

sicriului de lemn. Inventarul mormântului M5 este compus din două monede, una în 

zona capului și una aflată pe piept între metacarpienele celor două mâini. 

 M6/2017 (Cas.4/2017) a fost descoperit la adâncimea de -1,00m, la 1,20m 

de profilul de est și iese din profilul de nord 0,30m. Deși conturul gropi s-a păstrat 

foarte bine, scheletul a fost deranjat, păstrându-se doar femurele, bazinul și unele 

oase mici. Fără inventar. 

M7/2017(Cas.2/2017) reprezintă o înhumare aflată la sud-vest de M5. 

Mormântul a fost descoperit la adâncimea de -1,15m, la 0,40m de profilul de sud și 

la 0,30m față de cel de est(fig. 24/a,b). Conturul sicriului s-a evidențiat foarte clar, 

fiind descoperit inclusiv capacul acestuia la adâncimea de -1,10m. Au fost 

recuperate bucăți de lemn cu o grosime de 3-4cm și piroane. Scheletul de copil, cu o 

lungime de 42 cm, era orientat est-vest, cu aceeași mică deviație spre sud observată 

și la M5. Individul are mâinile așezate pe abdomen și picioarele mult depărtate în 

zona genunchilor. Alături de scheletul bine păstrat au fost recuperate 4 monede, trei 
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din zona capului și una din zona pieptului, precum și o piesă din bronz aflată lângă 

capătul superior al tibiei drepte. 

 M8/2017(Cas.1/2017) reprezintă o înhumare descoperită la adâncimea de -

1,35m, la 0,30m de profilul de sud și la 0,50m față de cel de vest. Groapa 

mormântului este de formă rectangulară și prezintă clar urme ale sicriului din lemn. 

Scheletul, aflat în conexiune anatomică, este într-o stare precară de păstrare, craniul 

fiind deformat de la presiunea pământului. Ca dimensiuni, a fost măsurată o lungime 

de 0,95 m și 0,30m la nivelul coatelor. Orientarea lui M8 este est-vest, iar ca 

inventar au fost recuperate două monede din zona pieptului. 

 M9/2017(Cas.3/2017) reprezintă un mormânt deranjat, deoarece a fost 

afectat de construcția unei structurii circulare din cărămidă(puț). Astfel, a putut fi 

observat faptul că lipsesc craniul și oasele din zona toracică, fiind descoperite doar 

vertebrele lombare, oasele bazinului și oasele picioarelor. M9/2017 a fost descoperit 

la adâncimea de -1,30m, la 0,30m de profilul de sud și la 2,00m față de cel de est. 

Mormântul de copil era fără inventar, însă au fost evidențiate clar urmele sicriului de 

lemn și piroanele acestuia. 

 M10/2017(Cas.2/2017) reprezintă o înhumare deranjată, ce a fost 

descoperită la adâncimea de -1,20m, la 1,05m de profilul de sud și la 0,45m față de 

zidul sudic al fostului beci al Protoieriei. Conturul sicriului nu a putut fi evidențiat, 

însă groapa s-a definit destul de clar. Scheletul de copil este incomplet, fiindcă îi 

lipsește craniul. Orientarea individului este pe axa est-vest și nu a avut inventar. 

 M11/2017(Cas.2/2017) a fost surprins la adâncimea de -1,40m, lângă 

profilul de sud. Groapa s-a conturat foarte bine, indicând orientarea est-vest a 

mormântului, cu o mică deviație spre nord. Totuși, după degajarea pământului, s-a 

observat faptul că peste coaste și bazinul lui M11/2017 se află oasele mari de la 

brațul unui alt individ, care a fost denumit M13. Scheletul de copil este în conexiune 

anatomică, însă, craniul se află într-o stare precară de păstrare. Individul are mâinile 

așezate pe abdomen, iar ca inventar a fost descoperită o pereche de cercei.  

M12/2017(Cas1/2017) a fost sesizat la -1,50m, la 0,30m față de profilul de 

sud și 0,20m de profilul de vest(fig. 24/c). Groapa s-a conturat foarte bine, indicând 

orientarea est-vest a mormântului, însă nu au fost descoperite urme ale sicriului. 

Scheletul de adult este întreg, în conexiune anatomică și cu mâinile aduse în zona 

lombară; craniul pare să fi fost tasat de presiunea pământului. Măsurătorile au 

evidențiat o lungime de 1,65m între craniu și metatarsiene, precum și 0,30m la 

nivelul umerilor. Inventarul mormântului a constat dintr-o pereche de cercei cu 

pietre semiprețioase de mari dimensiuni. 

 M13/2017(Cas.2/2017) este o înhumare ce a fost surprinsă la adâncimea de -

1,40m, care iese din profilul de sud și este la 0,80m față de cel vestic. M13 a fost 

cercetat parțial întrucât cea mai mare a scheletului se află sub profilul de sud. 
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Orientarea este similară cu cea a M11/2017, est-vest, cu o mică deviație spre nord. 

De altfel, cele două morminte, partea stângă a mormântului M13 suprapun zona 

toracică și cea lombară a M11. Scheletul, atât cât a putut fi evidențiat, este în 

conexiune anatomică, cu mâinile așezate pe zona inferioară a toracelui. Ca inventar 

au fost evidențiate o monedă și mai multe copci din bronz folosite pentru închiderea 

hainelor.  

 M14/2017(Cas.4/2017) a fost sesizat la adâncimea de -1,30m, la 0,52m de 

profilul vestic și, respectiv, 0,70m față de profilul de sud. Scheletul întreg, în 

conexiune anatomică, este orientat pe axa est-vest și are mâinile așezate pe piept. 

Individul adult are o lungimea de 1,65 m, iar la nivelul umerilor are 0,38m. În zona 

coastelor superioare din partea stângă a fost evidențiată prezența unui fragment 

ceramic, o țiglă cu însemne creștine(fig. 33). Fără alt inventar. 

 M15/2017(Cas.5/2017) s-a evidențiat la adâncimea de -1,30m, la 1,47m 

distanță față de profilul de sud și cu partea inferioară în martorul dintre Cas.4/2017 

și Cas.5/2017. Mormântul este deranjat și scheletului îi lipsește craniul și oasele din 

partea dreaptă a toracelui. Individul pare să fi avut mâinile așezate pe piept, și o 

orientare est-vest cu o mică deviație spre nord. Fără inventar. 

 M16/2017(Cas.5/2017) este o înhumare ce a fost surprinsă la adâncimea de -

1,30m, care iese din profilul de est și este la 0,36m față de cel sudic. Lungimea 

individului, între craniu și profilul de est, este de 1,45m, iar la nivelul umerilor a fost 

măsurată o dimensiune de 42 cm. M16 este orientat est-vest, cu o mică deviație spre 

sud. Scheletul de adult, cu mâinile așezate pe abdomen, este în conexiune 

anatomică, însă starea de păstrare a oaselor, mai ales a craniului, este precară. De 

asemenea, lângă mormânt, în apropierea oaselor mici ale mâinii stângi, a fost 

evidențiat un alt craniu, precum și unele oase de mici dimensiuni. Fără inventar. 

 M17/2017(Cas.5/2017) a fost evidențiat la adâncimea de -1,30m, la 1,68m 

distanță față de profilul de sud și cu partea inferioară a tibiilor în profilul de est. Este 

vorba despre o înhumare deranjată, care are o orientare est-vest, cu o mică deviație 

spre nord la fel ca M15. Oasele scheletului de adult din M17 se află într-o stare bună 

de păstrare, însă, din nefericire, nu a putut fi identificat craniul. Inventarul 

mormântului este compus dintr-un inel de bronz, o monedă întreagă și fragmente de 

monede. 

 M18/2017(Cas.1-2/2017) este un mormânt nederanjat care a fost descoperit 

la adâncimea de -1,30m. Partea inferioară a picioarelor se află la 1,10m de profilul 

sudic al Cas.1/2017, apoi femurele și bazinul se află în martorul dintre Cas.1 și 

Cas.2/2017, iar partea superioară a scheletului apare în Cas.2, la 1,40m distanță față 

de profilul de sud. Scheletul este în conexiune anatomică, însă, îi lipsesc partea 

superioară a craniului și oasele mici ale piciorului drept. Orientarea individului adult 

din M18 este est-vest, cu o mică deviație spre nord. M18 are mâinile așezate pe 
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piept, iar ca inventar au fost descoperite o monedă și mai multe piese din bronz 

folosite pentru închiderea hainelor. 

 M19/2017(Cas.3/2017) a fost surprins la adâncimea de -1,30m, lângă 

profilul de sud. Sicriul s-a conturat foarte bine, indicând orientarea est-vest a 

mormântului, cu o mică deviație spre nord. Scheletul de adult este în conexiune 

anatomică, însă, craniul se află într-o stare precară de păstrare, fiind, de altfel, 

aproape zdrobit. Lungimea înregistrată pentru individul din M19 este de 1,60m, iar 

la nivelul umerilor are 0,38m. Individul are mâinile așezate pe piept, iar ca inventar 

au fost descoperite o monedă la piciorul stâng și un fragment ceramic pe piept. 

 M20/2017(Cas.4/2017) reprezintă o înhumare descoperită la adâncimea de -

1,20m, la 0,60m de profilul de sud și la 2,20m față de cel de est. Groapa 

mormântului este de formă rectangulară și prezintă urme ale colțurilor sicriului din 

lemn, precum și piroanele de fier. Scheletul, aflat în conexiune anatomică, este într-o 

stare bună de păstrare, craniul fiind căzut pe lateral înspre nord. Ca dimensiuni, a 

fost măsurată o lungime de 1,80 m, de la craniu la tarsiene, și 0,40m la nivelul 

coatelor. Orientarea lui M8 este est-vest, cu mâinile așezate în zona pieptului. Ca 

inventar, a fost descoperit doar un fragment ceramic așezat peste vertebrele 

cervicale. 

 M21/2017(Cas.4/2017) este o înhumare ce a fost surprinsă la adâncimea de -

1,50m, care iese din profilul de sud cu 0,30m și este la 2,70m față de cel estic(fig. 

25/a). Întrucât un procent de 50% din schelet se află sub profilul de sud M21 a fost 

cercetat doar parțial. Orientarea este similară cu cea a M20/2017, est-vest, cu o mică 

deviație spre sud a craniului. Scheletul, atât cât a putut fi evidențiat, este în 

conexiune anatomică, cu mâinile așezate pe zona toracelui. Inventarul mormântului 

M21 conține o monedă, o copcă din bronz folosită pentru închiderea hainelor 

precum și un vârf de săgeată din zona picioarelor. 

 M22/2017(Cas.4/2017) reprezintă o înhumare aflată la vest de M20(fig. 

25/a). Mormântul a fost descoperit la adâncimea de -1,35m, la 0,40m de profilul de 

nord și la 2,30m față de cel de vest. Groapa mormântului s-a evidențiat destul de 

clar, însă latura de nord a fost afectată de către o altă înhumare (M25) și de către o 

serie de oase umane disparate. Scheletul de copil, cu o lungime de 1,20 cm, era 

orientat est-vest, cu o mică deviație spre nord. Individul are mâinile așezate pe zona 

toracică și îi lipsesc oasele din partea dreaptă a zonei toracice, humerusul mâinii 

stângi, precum și ulna și radiusul mâinii drepte. Alături de scheletul bine păstrat au 

fost recuperate 4 monede, trei din zona capului și una din zona pieptului, precum și 

o piesă din bronz aflată lângă capătul superior al tibiei drepte. 

 M23/2017(Cas.4/2017) reprezintă o înhumare deranjată descoperită la 

adâncimea de -1,40m, la 0,50m de profilul de sud și la 1,30m față de cel de est. 

Groapa mormântului este deranjată atât de o intervenție contemporană, cât și de o 
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altă înhumare. Scheletul de adult, aflat în conexiune anatomică, este într-o stare 

precară de păstrare, fiind evidențiată doar zona toracică, și oasele mari ale mâinii 

drepte. Atât la nord, cât și la nord est de M23 au fost identificate oase disparate 

dintr-un schelet de copil, al cărui mormânt a fost deranjat. Orientarea lui M23 pare 

să fi pe axa est-vest, iar ca inventar a fost descoperită o monedă în zona toracică. 

M24/2017(Cas.4/2017) reprezintă o înhumare deranjată, ce a fost 

descoperită la adâncimea de -1,45m, la 0,1m de profilul de sud și iese 0,50m din 

profilul de est. Conturul sicriului nu a putut fi evidențiat, însă groapa s-a definit 

destul de clar. Scheletul de adult este incomplet, fiindcă îi lipsesc majoritatea oaselor 

din partea superioară a corpului. Orientarea individului este pe axa est-vest și nu a 

avut inventar. 

 M25/2017(Cas.4/2017) este o înhumare ce a fost surprinsă la adâncimea de -

1,60m, care iese din profilul de nord și este la 2,40m față de cel vestic(fig. 25/b). 

M25 a fost cercetat parțial întrucât partea stângă a scheletului se află sub profilul de 

nord. Orientarea este similară cu cea a M1/2017, est-vest, cu o mică deviație spre 

sud. Scheletul de copil, atât cât a putut fi evidențiat, este în conexiune anatomică, cu 

mâinile așezate pe zona vertebrelor lombare. S-au putut observa, de asemenea, urma 

unei alte înhumări la 0,10m deasuprasa sa, în forma unor oase disparate. Ca inventar 

au fost evidențiate două monede întregi, una fragmentară, un cercel fragmentar și 

mai multe copci din bronz folosite pentru închiderea hainelor. 

 M26/2017(Cas.4/2017) a fost sesizat la adâncimea de -1,60m, la 0,25m de 

profilul vestic și, respectiv, 0,30m față de profilul de sud(fig. 25/d). Scheletul întreg, 

în conexiune anatomică, este orientat pe axa est-vest, cu o mică deviație spre nord, și 

are mâinile așezate în zona bazinului. Individul adult are o lungimea de 1,66 m, iar 

la nivelul umerilor are 0,44m. Inventarul mormântului M26 conține o monedă de 

mici dimensiuni și o copcă din bronz folosită pentru închiderea hainelor. 

 M27/2017(Cas.4/2017) reprezintă o înhumare deranjată, ce a fost 

descoperită la adâncimea de -1,60m, la 1,40m de profilul de sud și la 0,60m față de 

cel vestic. Conturul sicriului nu a putut fi evidențiat, iar groapa a fost afectată de o 

groapă modernă. Scheletul este incomplet, fiind descoperite doar craniul și 

humerusul mâinii drepte. Orientarea individului este asemănătoare cu cea a M26, 

est-vest, cu o mică deviație spre nord. Fără inventar. 

 M28/2017(Cas.5/2017) reprezintă o înhumare aflată la vest de M16(fig. 

26/a,c). Mormântul a fost descoperit la adâncimea de -1,50m, la 1,80m de profilul de 

est și iese din profilul de sud. Groapa mormântului s-a evidențiat destul de clar, însă 

partea dreaptă a zonei toracice se află în profilul de sud. De asemenea, zona 

craniului și partea stângă a toracelui par să fi fost afectate de o reînhumare ce are 

legătură, cel mai probabil, cu realizarea fundațiilor clădirii Protoieriei. Scheletul de 

adult, cu o lungime de 1,75 m, era orientat est-vest, cu o mică deviație spre sud. 
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Individul are mâinile așezate pe zona toracică și, după cum a fost deja menționat, îi 

lipsesc oasele din partea stângă a zonei toracice, humerusul mâinii stângi, precum și 

ulna și radiusul mâinii drepte. Nu au fost descoperite urme ale sicriului de lemn, 

însă, în zona picioarelor, au apărut câteva piroane de fier. Alături de scheletul bine 

păstrat au fost recuperate două monede, cinci bumbi globulari din bronz și mai multe 

fragmente de material textil, toate din zona din zona pieptului. 

 M29/2017(Cas.5/2017) reprezintă o înhumare deranjată, ce a fost 

descoperită la adâncimea de -1,50m, ieșind atât din profilul de sud cât și din cel de 

est. Conturul sicriului nu a putut fi evidențiat, însă groapa s-a definit destul de clar. 

M29 a fost cercetat doar parțial deoarece un procent de 40% din schelet se află sub 

profilul de sud. Scheletul de adult este incomplet, fiindcă îi lipsește craniul. 

Orientarea individului este pe axa est-vest, cu o mică deviație spre nord, și nu a avut 

inventar. 

 M30/2017(Cas.5/2017) reprezintă o înhumare aflată 0,05m sub M29(fig. 

26/b). Mormântul a fost descoperit la adâncimea de -1,60m, cu craniul în profilul de 

sud și oasele mici ale picioarelor în profilul de est. Groapa mormântului s-a 

evidențiat destul de clar, însă nu au fost descoperite urme ale sicriului din lemn. 

Scheletul de adult, cu o lungime de 1,40 m, era orientat est-vest, cu o mică deviație 

spre sud. Individul are mâinile așezate pe zona toracică superioară și îi lipsesc oasele 

mici ale mâinilor. Inventarul mormântului se compune dintr-o singură monedă, 

descoperită pe piept în zona mâinii stângi. 

 M31/2017(Cas.5/2017) a fost descoperit la adâncimea de -1,30m, la 0,90m 

față de profilul sudic și la 0,80m față de profilul de vest(fig. 26/a). Deși conturul 

gropi era vizibil, scheletul a fost deranjat, păstrându-se doar femurele și oasele mici 

ale picioarelor. Fără inventar. 

 M32/2017(Cas.5/2017) este un mormânt deranjat care a fost descoperit la 

adâncimea de -1,40m(fig. 26/a). Radiusul și ulna mâinii drepte se află la 0,20m de 

profilul sudic al Cas.5/2017. Scheletul este în conexiune anatomică, însă, îi lipsesc 

cea mai mare parte a craniului și toată partea inferioară, de la vertebrele lombare și 

până la oasele mici ale picioarelor. Orientarea individului adult din M32 este est-

vest. M32 are mâinile așezate în zona toracică, iar ca inventar a fost descoperită o 

monedă. 

 M33/2017(Cas.5/2017) a fost descoperit la adâncimea de -1,40m, la 0,90m 

față de profilul sudic și la 0,20m față de M31. De asemenea, M33 se află imediat sub 

mormântul M31 și deasupra cuptorului C1/2017. Conturul gropi nu era vizibil, iar 

scheletul este incomplet, păstrându-se doar bazinul, femurul și tibia piciorului stâng, 

precum și unele oase mici ale picioarelor. Fără inventar. 

 M34/2017(Cas.5/2017) a fost descoperit la adâncimea de -1,50m, la 0,30m 

față de profilul sudic și cu partea superioară în martorul dintre Cas.5 și 
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Cas.6/2017(fig. 26/a). Întrucât un procent de 50% din schelet se află, după cum a 

fost menționat, sub profilul de vest, M34 a fost cercetat doar parțial. Groapa 

mormântului, precum și sicriul de lemn s-au evidențiat clar, fiind descoperite chiar 

piroanele de fier. De asemenea, s-a observat faptul că de-a lungul piciorului stâng au 

fost reînhumate oasele mari de la picioarele unui alt individ. Orientarea este pe axa 

est-vest și nu a avut inventar. 

 M35/2017(Cas.4/2017) reprezintă o înhumare aflată la est de M22(fig. 25/b, 

c). Mormântul a fost descoperit la adâncimea de -1,60m, la 3,10m de profilul de est 

și 1,00m de profilul sudic. Groapa mormântului s-a evidențiat foarte clar, însă nu au 

putut fi identificate urme ale vreunui sicriu sau piroane din fier. Scheletul de adult, 

cu o lungime de 1,70 m, este în conexiune anatomică și are mâinile așezate pe zona 

toracică. Orientarea mormântului este pe axa est-vest. Fără inventar. 

 M36/2017(Cas.4/2017) este o înhumare ce a fost surprinsă la adâncimea de -

1,60-170m, la 0,44m față de profilul de sud și sub mormintele M14 și M26. 

Scheletul de adult, cu o lungime de 1,70 m, era orientat est-vest, cu craniu și partea 

superioară a corpului deviate puțin spre nord. Scheletul, atât cât a putut fi evidențiat, 

este în conexiune anatomică, cu mâinile așezate pe zona vertebrelor lombare. De 

asemenea, craniul este căzut spre partea stângă și puternic tasat datorită greutății 

pământului. Ca inventar au fost evidențiate două monede fragmentare din zona 

mâinii stângi și încă o modedă fragmentară descoperită în zona femurului piciorului 

stâng. 

 M37/2016(Cas.7/2017) este un mormânt deranjat care a fost descoperit la 

adâncimea de -1,40m, la 0,30m distanță față de profilul de est și cu partea dreaptă a 

zonei toracice în profilul de nord. Scheletul este în conexiune anatomică, însă, îi 

lipsesc tibiile și peroneele, precum și oasele mici ale picioarelor. Partea dreaptă a 

zonei toracice pare să fie afectată de lucrările de construcție a unei clădiri din curtea 

învecinată. Orientarea individului adult din M37 este est-vest, cu o mică deviație 

spre nord. M37 are mâinile așezate pe piept, iar ca inventar a fost descoperită o 

monedă fragmentară. 

 M38/2017(Cas.5/2017) este un mormânt deranjat care a fost descoperit la 

adâncimea de -1,40m. Complexul funerar se află la 0,20m de profilul nordic al 

Cas.5/2017 și deasupra cuptorului C1/2017. Nu a putut fi delimitată groapa 

mormântului și, de asemenea, nu au fost identificate urme ale sicriului de lemn. 

Scheletul este în conexiune anatomică, însă, îi lipsesc cea mai mare parte a craniului 

și majoritatea oaselor mici ale picioarelor. Orientarea individului adult din M38 este 

est-vest, cu mâinile așezate în zona toracică. Inventarul mormântului cuprinde un 

singur fragment ceramic cu însemne creștine, care era așezat în zona vertebrelor 

toracice superioare. 
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 M39/2017(Cas.6/2017) este un mormânt deranjat care a fost descoperit la 

adâncimea de -1,40m, la 1,00m distanță față de profilul de vest și la 0,50m față de 

cel sudic. Scheletul este în conexiune anatomică, însă, îi lipsesc craniul, oasele 

brațului drept, precum și zona inferioară a corpului. De altfel, zona de la vertebrele 

lombare în jos a fost deranjată de o reînhumare, R18. Orientarea individului adult 

din M39 este pe axa est-vest, cu o mică deviație spre nord. M39 pare să aibă mâinile 

așezate pe zona toracică. Inventarul mormântului conține două aplice din bronz, o 

monedă, și mai multe fragmente de material textil cu fir metalic. 

 M40/2017(Cas.4/2017) reprezintă o înhumare deranjată, ce a fost 

descoperită la adâncimea de -1,70m, la 0,40m de profilul de sud și iese din profilul 

de est al Cas.4/2017. Conturul sicriului nu a putut fi evidențiat, însă groapa s-a 

definit destul de clar. Scheletul de copil este incomplet, fiindcă îi lipsește craniul 

care a fost afectat de o intervenție edilitară contemporană. Orientarea individului 

este pe axa est-vest și inventarul mormântului cuprinde o singură monedă 

fragmentară.  

 M41/2017(Cas.5/2017) a fost descoperit la adâncimea de -1,80m, la 0,90m 

față de profilul sudic și la 1,20m față de cel estic. De asemenea, M41 se află sub 

mormintele M38 și M33. Groapa complexului M41, evidențiată încă de la 

adâncimea de -1,70m, este de formă rectangulară și a afectat partea de est a peretelui 

cuptorului C1/2017. Scheletul de adult este în conexiune anatomică, însă are craniul 

afectat de presiunea pământului. Dimensiunile înregistrate pentru individul din M41 

sunt de 1,80m lungime între craniu și oasele mici ale picioarelor, precum și 0,44m la 

nivelul umerilor. Ca inventar a fost descoperită o singură monedă fragmentară. 

 M42/2017(Cas.6/2017) este o înhumare ce a fost surprinsă la adâncimea de -

1,30m, care iese din profilul de sud și din cel vestic. Întrucât cea mai mare parte a 

scheletului se află sub profilele de sud și est M42 a fost cercetat parțial. Orientarea 

pare să fie pe axa est-vest, iar scheletul de adult, atât cât a putut fi evidențiat, pare să 

fie în conexiune anatomică. Au fost identificate oasele piciorului stâng, bazinul și 

vertebrele lombare. Fără inventar. 

 M43/2017(Cas.6/2017) reprezintă o înhumare aflată la nord de M42. 

Mormântul a fost descoperit la adâncimea de -1,50m, la 0,30m de profilul de sud și 

intrând în profilul de vest. Groapa mormântului s-a evidențiat foarte clar, însă nu au 

putut fi identificate urme ale vreunui sicriu sau piroane din fier. Scheletul de adult 

pare să fie în conexiune anatomică, însă, deoarece o mare parte a scheletului se află 

sub profilul de vest, cercetarea acestui complex funerar este incompletă. Orientarea 

mormântului este pe axa est-vest. Fără inventar. 

 M44/2017(Cas.6/2017) reprezintă o înhumare deranjată, ce a fost 

descoperită la adâncimea de -1,40m, care iese 0,40m din profilul de nord și se 

continuă în martorul dintre Cas.6 și Cas.7/2017. Conturul sicriului nu a putut fi 
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evidențiat, însă groapa s-a definit destul de clar. Mormântul pare să fi fost deranjat 

de multiple intervenții edilitare contemporane. Scheletul de adult este incomplet, 

fiindcă îi lipsesc majoritatea oaselor din partea superioară a corpului. Orientarea 

individului este pe axa est-vest și nu a avut inventar. 

 M45/2017(Cas.6/2017) reprezintă o înhumare aflată la nord de M42 și sub 

M43. Mormântul a fost descoperit la adâncimea de -1,60m, la 0,40m de profilul de 

sud și intrând în profilul de vest. Groapa mormântului s-a evidențiat foarte clar, însă 

nu au putut fi identificate urme ale vreunui sicriu sau piroane din fier. Scheletul de 

adult pare să fie în conexiune anatomică, însă, deoarece o mare parte a scheletului se 

află sub profilul de vest, cercetarea acestui complex funerar este incompletă. 

Orientarea mormântului pare să fie pe axa est-vest. Fără inventar. 

 M46/2017(Cas.5/2017) reprezintă o înhumare aflată sub M34. Mormântul a 

fost descoperit la adâncimea de -1,60m, la 0,20m de profilul de sud și intrând în 

profilul de vest. Groapa mormântului nu s-a evidențiat foarte clar și nici nu au fost 

descoperite urme ale sicriului. Cercetarea complexului funerar M46 este parțială 

deoarece o mare parte a scheletului se află sub profilul de vest. Orientarea 

mormântului este pe axa est-vest, iar scheletul de adult pare să fie în conexiune 

anatomică. Fără inventar. 

 M47/2017(Cas.7/2017) reprezintă o înhumare aflată la vest de M37. 

Mormântul a fost descoperit la adâncimea de -1,50m, la 2,40m de profilul de vest și 

iese 0,20-0,35m din profilul de sud. Groapa mormântului s-a evidențiat destul de 

clar, însă partea dreaptă a scheletului se află în profilul de sud. De asemenea, pare să 

fie ulterior  reînhumării R20, care are legătură, cel mai probabil, cu realizarea 

fundațiilor clădirii Protoieriei. Scheletul de adult, cu o lungime de 1,70 m, era 

orientat est-vest, cu o mică deviație spre nord. Individul are mâinile așezate pe zona 

vertebrelor lombare. Nu au fost descoperite urme ale sicriului de lemn, însă, pe 

marginea gropii au fost evidențiate mai multe piroane din fier. Alături de scheletul 

bine păstrat au fost recuperate o monedă, nasturi metalici și două fragmente de 

material textil, toate din zona vertebrelor toracice. 

 

Reînhumări 

 R1/2017(Cas.2/2017) a fost surprinsă la adâncimea de -0,90m, la 1,10m de 

profilul de sud și lângă oasele mici ale piciorului drept al scheletului din M1(fig. 

24/a). R2 constituie o reînhumare, în care au fost depuse toate oasele unui copil nou-

născut. Inventarul ce compune din șase monede descoperite în zona craniului. 

 R2/2017(Cas.1/2017) reprezintă o reînhumare aflată la nord de M2. 

Complexul funerar a fost descoperit la adâncimea de -1,15-1,20m, la 0,50m de 

profilul de nord și intrând în profilul de est. A fost evidențiată o groapă în care erau 
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depuse craniul, oase din zona toracică și femurele unui copil. Ca inventar au fost 

descoperite fragmente dintr-o brățară din bronz și o monedă fragmentară. 

 R3/2017(Cas.1/2017) este o reînhumare ce a fost surprinsă la adâncimea de 

-1,00-1,10m, care se află la 1,60m de profilul de sud al Cas.1/2017 și la 0,70m față 

de cel estic. Acest complex funerar s-a definit ca o groapă ovală cu dimensiunile de 

0,70/0,26m din care au fost recuperate fragmente de coaste, oase mari ale picioarelor 

și un craniu. Alături de rămășițele umane menționate au fost evidențiate și două 

monede, un cercel, precum și un pandantiv. 

 R4/2017(Cas.2/2017) a fost descoperită la adâncimea de -1,10-1,15m, la 

1,20m față de profilul estic și la 0,20m de tibia piciorului stâng al defunctului din 

M1. Este vorba despre o groapă circulară cu diametru de 0,15m, în care au fost 

identificate unele oase mici și fragmente din craniul unui copil. Fără inventar. 

 R5/2017(Cas.2/2017)  a fost descoperită la adâncimea de -1,10m, la 0,10m 

față de profilul sudic și iese din profilul de est(fig. 24/a). Conturul gropi era vizibil 

avea o formă ovală alungită cu dimensiunile de 0,60/0,30m. R5 constituie o 

reînhumare, care nu conține, însă, toate oasele defunctului, oasele bazinului și cele 

ale picioarelor fiind lipsă. Fără inventar. 

 R6/2017(Cas.2/2017) reprezintă o reînhumare accidentală aflată la nord de 

M18. Complexul funerar a fost descoperit la adâncimea de -1,20m, la 1,80m de 

profilul de sud și intrând în profilul de est. Groapa, aflată la baza zidului de sud al 

fostului beci, conține unele oase mici din zona toracică și oase de la mâini. Apariția 

acestei reînhumări este clar legată de lucrările de construcție a fostului beci al 

Protoieriei. Fără inventar. 

 R7/2017(Cas.1/2017) a fost descoperită la adâncimea de -1,10m, la 1,90m 

de profilul de sud și intrând în profilul de vest. Această reînhumare accidentală pare 

să aibă același istoric precum R6 și este legată de lucrările de construcție a fostului 

beci al Protoieriei. Groapa ovală, cu dimensiunile de 0,22m/0,30m conține un 

craniu, mai multe oase mici și un femur. Fără inventar. 

 R8/2017(Cas.2/2017) a fost descoperită la adâncimea de -1,20m, la 0,70m 

de profilul de sud și intrând în profilul de est. Complexul funerar reprezintă o 

reînhumare accidentală aflată la est de M2, în care erau depuse oase din zona 

toracică și fragmente din craniul unui copil. Fără inventar. 

 R9/2017(Cas2/2017) a fost evidențiată în colțul de sud-vest al Cas.2/2017, 

la adâncimea de -1,15m(fig. 24/d). Acest complex funerar s-a definit ca o groapă 

ovală cu dimensiunile de 0,40/0,16m din care au fost recuperate un craniu 

fragmentar, oase din zona toracică și din cea a mâinilor unui copil. Alături de 

rămășițele umane menționate au fost evidențiate un cercel, o monedă și o pafta de 

mici dimensiuni din bronz. 
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 R10/2017(Cas.3/2017) a fost descoperită la adâncimea de -1,20m, la 0,40-

070m față de profilul sudic și iese din profilul de est. De asemenea, acest complex 

funerar pare să urmărească de la est la vest traseul zidului sudic al fostului beci al 

Protoieriei. R10 este, cel mai probabil, o reînhumare colectivă realizată accidental cu 

ocazia lucrărilor edilitare menționate mai sus. Acest complex funerar se compune 

dintr-un număr mare de tarsiene, tibii, peronee, femure, oase ale bazinului, coaste și 

cranii fragmentare depuse disparat, fără să fie identificată o groapă propriu-zisă. 

Fără inventar. 

 R11/2017(Cas.3/2017) a fost surprinsă la adâncimea de -1,50 m, la 0,40 m 

de profilul de sud şi iese din profilul de est. R11 constituie o reînhumare propriu-

zisă, în care nu au fost depuse toate oasele defunctului. Astfel, în groapa de formă 

rectangulară au fost identificate craniul, humerusul și ulna mâinii stângi, câteva 

coaste, precum și două vertebre lombare. Alături de rămășițele umane menționate a 

fost evidențiată și o monedă. 

 R12/2017(Cas.4/2017) a fost descoperită la adâncimea de -1,40m, la 0,20m 

față de profilul sudic și la 2,70m de profilul de vest. R12 este o reînhumare 

accidentală realizată cu ocazia unor lucrări edilitare din perioada contemporană. În 

cadrul acestui complex funerar au fost depuse oase ale unui singur defunct, mai ales 

din zona toracică, din cea a bazinului, precum și oasele mari ale mâinilor. Nu a fost 

identificat conturul unei gropi propriu-zise. Fără inventar. 

 R13/2017(Cas.6/2017) a fost evidențiată la adâncimea de -1,40m, la 0,25m 

față de profilul de sud și la 0,80m față de profilul de vest. Acest complex funerar nu 

s-a definit ca o groapă, ci, mai degrabă, ca o depunere accidentală a rămășițelor unui 

singur defunct. Astfel, din R13 au fost recuperate un craniu fragmentar, oase din 

zona toracică, din cea a bazinului și din cea a mâinilor unui adult. Fără inventar. 

 R14/2017(Cas.3/2017) reprezintă o reînhumare accidentală aflată la vest de 

M19. Complexul funerar a fost descoperit la adâncimea de -1,60m, la 3,00m de 

profilul de vest și intrând în profilul de sud. Groapa, aflată la capătul de vest al 

zidului fostului beci al Protoieriei, conține unele oase mici din zona toracică, 

fragmente din craniu și oase de la mâini. Apariția acestei reînhumări este clar legată 

de lucrările edilitare realizate în perimetrul Protoieriei. Fără inventar. 

 R15/2017(Cas.3/2017) a fost descoperită la adâncimea de -1,60m, la 0,70m 

de profilul de est și intrând în profilul de sud. Această reînhumare accidentală pare 

să aibă același istoric precum R14 și este legată de lucrările de construcție a clădirii 

Protoieriei. În cadrul complexului funerar au fost depuse mai multe oase de la 

mâinile și picioarele unui singur defunct. Fără inventar. 

 R16/2017(Cas.4/2017) reprezintă o reînhumare accidentală aflată la 0,10m 

deasupra mormântului M21. Complexul funerar a fost descoperit la adâncimea de -

1,10m, la 2,90m de profilul de est și intrând în profilul de sud. Groapa, atât cât a 
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putut fi evidențiată, are o formă ovală, conține fragmente din craniu, vertebrele 

cervicale, oasele din zona toracică, femurele, tibiile și oasele mâinilor unui singur 

individ. R16 are o situație asemănătoare cu cea a reînhumărilor R14 și R15, 

deoarece are în mod clar legătură cu lucrările edilitare realizate în perimetrul 

Protoieriei. Alături de rămășițele umane menționate au fost descoperite piroane de la 

un sicriu. 

 R17/2017(Cas.5/2017) este o reînhumare ce a fost surprinsă la adâncimea de 

-1,30m, care se află la 0,15m de M31 și la 0,64m față de profilul de nord(fig. 26/a). 

Acest complex funerar s-a definit ca o groapă cu formă neregulată, care în partea de 

est se suprapune mormântului M33. În R17 au fost depuse oase din zona toracică și 

din cea a bazinului unui defunct adult. Alături de resturile osteologice umane din 

acest complex funerar, au fost evidențiate două piroane din fier și un fragment de 

țiglă(fig. 33). 

 R18/2017(Cas.6/2017) a fost descoperită la adâncimea de -1,50m, la 0,40m 

față de profilul sudic și la 0,70m față de profilul de est. R18 este, cel mai probabil, o 

reînhumare propriu-zisă a mai multor defuncți adulți. Acest complex funerar se 

prezintă sub forma unei gropi ovale, cu dimensiunile de 0,60m pe axa nord-sud și 

0,40m pe axa est-vest. Reînhumarea se compune dintr-un număr mare de cranii, 

coaste, precum și oase din zona bazinului și ale picioarelor. Groapa reînhumării R18 

a afectată jumătatea inferioară a scheletului din mormântul M39. Inventarul se 

compune din două copci folosite pentru închiderea hainelor și un fragment de 

țiglă(fig. 33) pe care au fost scrijelite însemne creștine. 

 R19/2017(Cas.4/2017) a fost surprinsă la adâncimea de -1,70m, la 1,10m de 

profilul de vest și iese 0,30m din profilul de nord. R19 constituie o reînhumare 

accidentală, care se află la baza unei gropi menajere din perioada modernă (Groapa 

2/2017). Complexul funerar, atât cât a putut fi evidențiat, se prezintă sub forma unei 

gropi ovale, cu dimensiunea de 1,00m pe axa est-vest. R19 este, cel mai probabil, o 

reînhumare colectivă realizată accidental, în care au fost depuse cranii, coaste, 

vertebre toracice și lombare, oase ale bazinului, precum și oase mari ale picioarelor 

mai multor defuncți de vârstă adultă. Pământul de umplutură al gropii conține, pe 

lângă resturile osteologice umane, o cantitate mare de fragmente ceramice, resturi de 

material textil și nituri de la sicrie.  

 R20/2017(Cas.7/2017) a fost evidențiată la adâncimea de -1,30m, la 2,00m 

față de profilul de est și intră atât în profilul de nord cât și în cel de sud. Acest 

complex funerar s-a definit ca o groapă ovală de mari dimensiuni, 1,80m pe axa est-

vest și între 0,50-0,90m pe axa nord-sud. Partea de sud-est a reînhumării R20 este 

afectată de groapa mormântului M47. De asemenea, complexul funerar pare să aibă 

legătură cu lucrările de construcție a clădirii din curtea învecinată. În R20 au fost 

depuse cranii, oase ale bazinului și ale picioarelor mai multor indivizi adulți. 
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Pământul de umplutură al reînhumării R20 conținea o canntitate mare de resturi de 

material textil, o cataramă și mai multe nituri de la sicrie. 

 R21/2017(Cas.6/2017) reprezintă o reînhumare de mici dimensiuni aflată la 

sud-vest de R18. Complexul funerar a fost descoperit la adâncimea de -1,50m, la 

0,70m de profilul de est și intrând în profilul de sud. Groapa de formă rectangulară 

conținea două cranii și oase din zona toracică. Fără inventar. 

 R22/2017(Cas.7/2017) reprezintă o reînhumare accidentală aflată la sud-est 

de M37. Complexul funerar a fost descoperit la adâncimea de -1,20m, iese din 

profilul de sud și continuă în martorul dintre Cas.6/Cas.7/2017. Groapa, atât cât a 

putut fi evidențiată, conține două cranii și oase mari ale picioarelor și mâinilor. 

Apariția acestei reînhumări este clar legată de lucrările edilitare contemporane 

realizate în perimetrul Protoieriei. Alături de resturile osteologice umane din acest 

complex funerar, a fost evidențiată o pipă fragmentară din lut. 

 

Locuinţe 

Locuinţa 1 (L1/2017) a fost evidențiată parțial în Cas.1/2017 pe profilul de 

sud, la adâncimea de -1,15-1,20m. În plan, L1/2017 pare să aibă o formă 

rectangulară, iar în profil baza locuinței este dreaptă și cu un perete ușor oblic. 

Adâncimea maximă a fost atinsă la -1,40m. Se pare că locuința a avut și o vatră 

circulară cu dimensiunea de 0,97m. Locuința este afectată pe latura de nord de 

groapa mormântului M12. În pământul de umplutură au fost descoperite fragmente 

ceramice ce pot fi datate în perioada secolelor XVII-XVIII. 

Locuinţa 2 (L2/2017) fost surprinsă sub nivelul de înmormântări pe zona de 

vest a casetei Cas.2/2017 și în cea de est a casetei Cas.3/2017. Ea se continuă sub 

profilul de sud al celor două casete menționate, precum și în profilul de nord al 

Cas.3/2017. Este o locuinţă adâncită, de formă rectangulară, orientată NE-SV, iar 

dimensiunile surprinse sunt de 2,75m/3,40m. La adâncimea de -2,40-2,50m a fost 

surprinsă podeaua locuinţei, constituită dintr-un strat de pământ galben bătut, gros 

de circa 0,005m-0,01m. Locuinţa se conturează clar şi pe profilul de sud al 

Cas.3/2017, între adâncimile de 1,80m şi 2,50m, având o formă alveolată. Partea 

superioară a locuinţei a fost distrusă de intervenţii edilitare moderne, iar latura 

nordică de construcția fundației fostului beci al Protoieriei. Materialul ceramic 

rezultat din L2/2017 este specific secolelor XVII-XVIII. 

 

Cuptor  

Cuptorul de ars ceramică (C1/2017) a fost surprins încă de la adâncimea de -

1,60m, la 0,80m de profilul de sud, 2,80m față de cel estic și intră în profilul de nord 

al Cas.5/2017(fig. 27-28). C1/2017 a fost suprapus parțial de R17, M33, M38 și 

M41, bolta acestuia fiind secționată pe latura de est de către groapa mormântului 
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M41. Cuptorul are o formă aproximativ circulară cu diametrul de 1,12m, fiind 

orientat cu gura spre vest. Grătarul cuptorului, distrus pe est și nord-est, a fost 

evidențiat la adâncimea de -1,77m, având o crustă de 0,03-0,05m și o grosime între 

0,10-0,30 până la camera de ardere. De asemenea, pentru grătar au fost surprinse un 

număr de șase suflante circulare cu diametre ce variază între 0,10 și 0,13m. Baza 

cuptorului a fost identificată la adâncimea de -2,58m în pământul galben. Camera de 

ardere are o înălțime de 0,60m din zona centrală a grătarului și până la vatră și un 

diametru de 1,10m pe mijlocul pereților exteriori. Pereți camerei de ardere au o 

formă puternic concavă și o grosime de 0,20m în partea centrală, 0,08m în zona 

superioară și 0,12m în cea inferioară. Vatra cuptorului este circulară în plan, cu un 

diametru de 0,80m și are o secțiune de formă concavă. Grosimea crustei în zona 

vetrei cuptorului ajunge până la 0,015-0,02m. Gura cuptorului a fost identificată la 

adâncimea de -1,95m iar baza acesteia, în continuarea vetrei camerei de ardere, se 

află la adâncimea de -2,58m. În zona de la gura cuptorului s-a găsit cenușă și 

cărbune. Înălțimea păstrată a cuptorului este de 0,86m, iar grosimea pereților boltei, 

arși la roșu-cărămiziu, este de cuprinsă între 0,08m-0,15m. Golirea camerei de 

ardere a cuptorului C1/2017 a dus la evidențierea unei cantități mari de materiale 

ceramice fragmentare databile în perioada secolelor XVII-XVIII și resturi 

osteologice. 

 

Vetre  

 Cercetarea arheologică preventivă realizată pe latura de nord a clădirii 

Protoieriei din Galați a dus la identificarea unor instalații de foc, care au apărut în 

Cas.1/2017 și Cas.3/2017. Cele cinci vetre de foc au fost surprinse, din punct de 

vedere stratigrafic, între -0,90-1,20m (V1-4/2017) și la -1,80-2,00m (V5/2017). Din 

punct de vedere planimetric, V1/2017 a fost identificată în colțul de sud-est al 

Cas.1/2017, iar V2/2017 și V4/2017 au fost prinse în plan pe latura de est, între 

0,70-1,40m, respectiv la 2,40-3,20m față de profilul de sud. V3/2017 se află la 

0,90m față de profilul de sud și la 0,66m față de profilul de vest. V5/2017 a apărut în 

Cas.3/2017, la 0,70m față de profilul de sud și la 0,80m față de cel sudic. Forma 

propriu-zisă a vetrelor pare să fie circulară (V1,V2 și V4) sau ovală (V3 și V5). De 

remarcat faptul că, vetrele au fost afectate parțial fie de nivelul de înhumări sau 

reînhumări din perioada medieval-târzie (V2, V3, V4), fie de lucrările edilitare din 

perioada modernă sau contemporană (V5).  

 

Gropi 

În casete Cas.4 și Cas.7/2017 au fost surprinse patru intervenții antropice, 

care au bulversat stratigrafia și au deranjat nivelul de înhumări. Prima intervenție, 

denumită Groapa 1, a fost identificată în colțul de sud-est al Cas.4/2017, între -0,30-
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0,80m. Groapă are o formă rectangulară în plan, cu dimensiunile de 1,30/1,10m, iar 

în profil este alveolată. Pământul de umplutură era compus din cărămidă spartă, 

piatră și mortar. Complexul poate fi datat în perioada contemporană, având legătură 

cu ridicarea fundației clădirii Protoieriei.  

Groapa 2 a fost identificată pe latura de nord a Cas.4/2017, la 1,20m față de 

profilul de vest și la adâncimea de -0,80m. Complexul are o formă ovală în plan, cu 

dimensiunile surprinse de 1,00/0,40m și este alveolată în profil. Umplutura consta 

din numeroase lentile de pământ negru-albicios, cafeniu și galben reprezentând 

momente diferite de umplere. De asemenea, cărămida spartă, piatra, fragmentele 

ceramice și resturile osteologice sunt frecvente în pământul de umplutură. Baza 

gropii, identificată la adâncimea de -1,60m, este rotunjită. Complexul, ce poate fi 

datat în perioada contemporană, a afectat nivelul de înhumări, străpungând partea 

superioară a reînhumării R19.  

Revenind la colțul de sud-est al casetei Cas.4/2017, se poate menționa faptul 

că a fost evidențiată o nouă intervenție antropică la adâncimea de -0,80m. 

Intervenția contemporană 1, așa cum a fost denumită, are o formă ovală în plan, iar 

ca dimensiuni au fost înregistrate 1,10m pe axa nord-sud și 2,00 m pe axa est-vest. 

În profil, acest complex are pereții oblici până la adâncimea de -2,30m și, apoi, 

drepți până la baza gropii identificată la adâncimea de -4,10m. În pământul de 

umplutură se pot observa două momente diferite de umplere separate printr-un strat 

de pământ galben gros de 0,60-0,70m. Excavarea acestui complex a dus la 

evidențierea unei cantități mari de materiale ceramice, sticlă și porțelan databile în 

perioada secolelor XIX-XX, precum și a mai multor resturi osteologice, atât de 

origine umană cât și animală. 

A patra intervenție antropică a fost surprinsă în plan pe latura de est a 

cas.6/2017, de la adâncimea de -0,30m. În plan, intervenția contemporană 2 este 

evidențiată parțial deoarece depășește spre nord, sud și est limitele suprafeței 

menționate. În profil are pereții oblici și baza dreaptă la adâncimea de -1,60m. 

Pământul de umplutură era compus din cărămidă spartă, piatră și pământ galben. 

Complexul, ce poate fi datat în perioada contemporană, a afectat partea de est a 

gropii reînhumării R18. 

 

Structuri constructive 

Încă din prima casetă, deschisă în cadrul acestei săpături arheologice 

preventive, a putut fi evidențiată existența unui fost beci al Protoieriei. Astfel, în 

Cas.1/2017 a fost descoperit colțul de SE al unei construcții dezafectate, care fusese 

spart de către constructor pe latura sa estică. Zidul era realizat din piatră cu mortar, 

folosit ca liant și avea o grosime de 0,33-0,35m. Traseul zidului de sud al fostului 

beci continuă pe direcția E-V până în zona centrală a Cas.2/2017, unde a fost 
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identificată o consolidare a acestuia din perioada contemporană. Mai apoi, după 

zona refăcută cu beton armat, zidul beciului continuă pe direcția NNE-SSV, intrând 

în profilul de vest. Mai apoi, zidul fostului beci reapare în caseta Cas.3/2017, unde 

își păstrează direcția NNE-SSV pe o lungime de 3,80 m (fig. 23/a). La capătul 

acestui zid, pe partea de nord, a fost identificată intrarea în beci, iar în profilul de 

nord al Cas.3/2017 au apărut resturile unor scări realizate din ciment. Lungimea 

totală a laturii de sud a fostului beci al Protoieriei este de 8,10m. Baza fundației 

zidului a fost observată la adâncimea de -2,10m. Această construcție a afectat în 

totalitate straturile arheologice din partea de nord a casetelor Cas.1-3/2017. 

Pe latura de nord a Cas.1/2017 a fost identificată, la adâncimea de 0,20m o 

platformă de cărămidă și piatră, peste care era turnată o șapă din ciment de 0,005-

0.01m grosime. De altfel, această șapă de ciment a fost vizibilă în stratigrafia 

primelor trei casete și reprezintă un strat de protecție împrejmuitoare a fostelor 

clădiri din zonă. 

 În zona de Est a Cas.3/2017 a fost evidențiată o structură de formă circulară 

la adâncimea de -0,70m(fig. 23/b). Peretele acestei construcții este realizat cărămidă 

legată cu mortar și are o grosime de 0,25-0,30m. Pământul de umplutură conținea o 

cantitate mare de fragmente ceramice, sticlă, porțelan și resturi osteologice umane. 

Adâncimea maximă atinsă în interiorul acestei structuri a fost de -2,80m, punct în 

care excavarea a fost oprită deoarece nu mai putea fi asigurată siguranța 

muncitorilor. Cel mai probabil este vorba despre un puț construit în perioada 

modernă. 

 

Material arheologic 

Cercetarea arheologică preventivă derulată, în anul 2017, la nord de clădirea 

Protoieriei și în zona de protecţie a monumentului istoric Biserica „Sf. Nicolae” din 

Galaţi, a permis prelevarea unei cantități mari de materiale arheologice, care permit 

încadrarea cronologică a complexelor identificate. 

Ceramica descoperită pe podeaua locuințelor (L1 și L2/2017), în imediata 

apropiere a vetrelor (V1-V5/2017) și în zona cuptorului C1/2017 se încadrează în 

secolele XVII-XVIII, fiind o ceramică de uz comun, smălțuită și nesmălțuită, cu 

decoruri simple, iar ca forme, provin de la castroane, căni și oale(fig. 32). 

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

ungurești și poloneze emise în perioada secolelor XVII-XIX (fig. 30), obiecte de 

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

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

de lemn și material textil. 
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În cadrul intervențiilor edilitare și a gropilor identificate au fost descoperite 

materiale ceramice, sticlă și piese din metal care pot fi datate în prima jumătate a 

secolului XX(fig. 34). 

 

**** 

 

 În anul 2017, pe latura de nord a Protoieriei au fost deschise și cercetate 

șapte casete în care a fost pusă în evidență o bună parte din necropola bisericii Sf. 

Nicolae. Au fost descoperite 47 de morminte, 22 de reînhumări, două locuințe, două 

gropi, cinci vetre și un cuptor de olar, încadrate cronologic în secolele XVII-XX.  

 Existența unui cuptor de olar, a urmelor celor două locuințe și a vetrelor, 

datate în secole XVII-XVIII, dovedesc o locuire medievală, anterioară funcționării 

necropolei medievale și ridicării lăcașului de cult în timpul lui Mihai Racoviță. 
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Figura 1  
Situl arheologic Biserica „Sf. Nicolae”, Punct Protoierie, mun. Galați, jud. Galați. 

Plan de încadrare în zonă a Protoieriei Galați. 
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Figura 2  
Situl arheologic Biserica „Sf. Nicolae”, Punct Protoierie, mun. Galați, jud. Galați.  

Ridicare topografică a terenului apărţinător de Protoieria din Galaţi 
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Figura 3. 

Situl arheologic Biserica „Sf. Nicolae”, Punct Protoierie, mun. Galați, jud. Galați. 

Imagine satelitară a zonei în care se află monumentul istoric și suprafața supusă 
cercetării. 



DANUBIUS XXXV   

 

125 

 

Figura 4 

Situl arheologic Biserica „Sf. Nicolae”, Punct Protoierie, mun. Galați, jud. Galați. 
Plan general cu zonele cercetate arheologic în anii 2013 și 2017.  
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Figura 5 

Situl arheologic Biserica „Sf. Nicolae”, Punct Protoierie, mun. Galați, jud. Galați. 

Planul general al cercetării arheologice, campania 2017, Punct Protoierie.  
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Figura 6 

Situl arheologic Biserica „Sf. Nicolae”, Punct Protoierie, mun. Galați, jud. Galați. 

Cas.1, grund, -0,20-0,80m. 
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Figura 7 

Situl arheologic Biserica „Sf. Nicolae”, Punct Protoierie, mun. Galați, jud. Galați. 
Cas.1, grund, -0,90-1,20m; complexele M2, M4, R2-3 și V1-3.  
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Figura 8 

Situl arheologic Biserica „Sf. Nicolae”, Punct Protoierie, mun. Galați, jud. Galați. 
Cas.1, grund, -1,20-1,35m; complexele M8, M18, V1-4 și L1. 
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Figura 9 

Situl arheologic Biserica „Sf. Nicolae”, Punct Protoierie, mun. Galați, jud. Galați. 
Cas.1, grund, -1,50-1,60m; complexele M12, M18 și R7. 



DANUBIUS XXXV   

 

131 

 

Figura 10 

Situl arheologic Biserica „Sf. Nicolae”, Punct Protoierie, mun. Galați, jud. Galați. 

Cas.1, profil Sud și Est. 
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Figura 11 
Situl arheologic Biserica „Sf. Nicolae”, Punct Protoierie, mun. Galați, jud. Galați. 

Cas.2, grund, -0,90-1,10m, complexele M1, M5, M7 și R1. 
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Figura 12 

Situl arheologic Biserica „Sf. Nicolae”, Punct Protoierie, mun. Galați, jud. Galați. 
Cas.2, grund, -1,15-1,40m, complexele M7, M10-11, M13, R4-6, R8-9 și L2. 
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Figura 13 
Situl arheologic Biserica „Sf. Nicolae”, Punct Protoierie, mun. Galați, jud. Galați. 

Cas.2, profil Est, Sud și Vest.  
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Figura 14 

Situl arheologic Biserica „Sf. Nicolae”, Punct Protoierie, mun. Galați, jud. Galați. 

Cas.3, grund, -1,15-2,00m, complexele M3, M9, M19, R10-11, R14 și L2.  
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Figura 15 
Situl arheologic Biserica „Sf. Nicolae”, Punct Protoierie, mun. Galați, jud. Galați. 

Cas.3, profil Est, Nord și Sud.  
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Figura 16 

Situl arheologic Biserica „Sf. Nicolae”, Punct Protoierie, mun. Galați, jud. Galați. 

Cas.4, grund, -1,20-2,30m, complexele M6, M14, M20-27, M35-36, M40, R12, R16 
și R19. 
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Figura 17 

Situl arheologic Biserica „Sf. Nicolae”, Punct Protoierie, mun. Galați, jud. Galați. 

Cas.4, profil Sud. 
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Figura 18 
Situl arheologic Biserica „Sf. Nicolae”, Punct Protoierie, mun. Galați, jud. Galați. 

Cas.5 grund, -1,40-1,60m, complexele M15-17, M28-32, M34 și R17(a);  

grund, -1,40-1,90m, complexele M33, M38, M41, M46 și contur C1(b). 
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Figura 19 
Situl arheologic Biserica „Sf. Nicolae”, Punct Protoierie, mun. Galați, jud. Galați. 

Cas. 5, grund și profil cuptorul C1/2017. 
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Figura 20 
Situl arheologic Biserica „Sf. Nicolae”, Punct Protoierie, mun. Galați, jud. Galați. 

Cas.5, profil Nord și Sud. 
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Figura 21 

Situl arheologic Biserica „Sf. Nicolae”, Punct Protoierie, mun. Galați, jud. Galați. 
Cas.6 grund, -1,30-1,70m, complexele M39, M42-45 și R18(a); profil Sud(b). 
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Figura 22 
Situl arheologic Biserica „Sf. Nicolae”, Punct Protoierie, mun. Galați, jud. Galați. 

Cas.7 profil Sud(a); grund, -1,20-1,58m, complexele M37, M37, R20 și R22(b). 
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Figura 23 
Situl arheologic Biserica „Sf. Nicolae”, Punct Protoierie, mun. Galați, jud. Galați. 

Cas.3-Traseul zidului sudic al zidului beciului(a); puț(b). 
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Figura 24 

Situl arheologic Biserica „Sf. Nicolae”, Punct Protoierie, mun. Galați, jud. Galați. 

Cas.1-2 - Cas.2, grund, -1,10m, complexele M1, R1, M5, M7, R5(a); Cas.2, grund, -

1,15m, mormântul M7(b); Cas.1, grund, -1,50m, mormântul M12(c); Cas.2, -1,15m, 
reînhumarea R9(d). 
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Figura 25 

Situl arheologic Biserica „Sf. Nicolae”, Punct Protoierie, mun. Galați, jud. Galați. 

Cas.4 grund, -1,50m, complexele M21-22(a); Cas.4, grund, -1,60m, mormântul M25 
și contur mormânt M35(b); Cas.4, grund, -1,60m, mormântul M35(c); Cas.2, -

1,60m, mormânt M26(d). 
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Figura 26 
Situl arheologic Biserica „Sf. Nicolae”, Punct Protoierie, mun. Galați, jud. Galați. 

Cas.5 grund, -1,60m, complexele M28, M31-32, M34, R17(a); grund, -1,30m, 

mormântul M30(b); grund, -1,60m, mormântul M28(c). 
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Figura 27 

Situl arheologic Biserica „Sf. Nicolae”, Punct Protoierie, mun. Galați, jud. Galați. 
Cas.5, Cuptorul C1/2017 în diferite momente ale excavării. 



DANUBIUS XXXV   

 

149 

 

Figura 28 
Situl arheologic Biserica „Sf. Nicolae”, Punct Protoierie, mun. Galați, jud. Galați. 

Cas.5, Cuptorul C1/2017 profil nord-sud(sus stânga); grund final (sus dreapta); vatra 

camerei de ardere(jos stânga) și profil est-vest al gurii de ardere. 
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Figura 29 
Situl arheologic Biserica „Sf. Nicolae”, Punct Protoierie, mun. Galați, jud. Galați.  

Cas.1, profil sud(a); Cas.2, profil sud(b); Cas.5, profil sud(c); Cas.6, profil sud(d).  
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Figura 30 

Situl arheologic Biserica „Sf. Nicolae”, Punct Protoierie, mun. Galați, jud. Galați. 

Emisiuni monetare turcești, ungurești, poloneze și rusești descoperite în cadrul 
mormintelor și reînhumărilor. 
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Figura 31 

Situl arheologic Biserica „Sf. Nicolae”, Punct Protoierie, mun. Galați, jud. Galați. 

Obiecte de port și podoabă descoperite în cadrul mormintelor și reînhumărilor. 
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Figura 32 

Situl arheologic Biserica „Sf. Nicolae”, Punct Protoierie, mun. Galați, jud. Galați. 

Suport pentru oale, fragmente ceramice și cahlă fragmentară din secolele XVII-

XVIII(cuptor C1). 
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Figura 33 

Situl arheologic „Biserica „Sf. Nicolae”, Punct Protoierie, mun. Galați, jud. Galați. 

Fragmente de țigle cu însemne creștine, secolele XVIII-XIX. 
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Figura 34 
Situl arheologic Biserica „Sf. Nicolae”, Punct Protoierie, mun. Galați, jud. Galați. 

Fragmente ceramice și din sticlă din secolele XIX-XX. 


