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CUVÂNT ÎNAINTE

Rolul inventarelor în managementul patrimoniului cultural este de multă
vreme recunoscut. Ele sunt indispensabile pentru identificarea, interpretarea,
conservarea şi protejarea monumentelor istorice, siturilor arheologice şi a
componentei culturale a peisajelor şi de aceea au un loc semnificativ în toate
convenţiile internaţionale ce au drept obiect normele juridice menite să
definească cadrul legislativ al protecţiei patrimoniului.
Convenţia UNESCO din 1972 (Convention Concerning the Protection of
the World Cultural and Natural Heritage) a inclus obligaţia stabilită de către
World Heritage Committee, ca fiecare stat participant să realizeze un inventar
al moştenirii sale culturale naţionale. Articolul 2 al Convenţiei Consiliului
Europei de Protejare a Moştenirii Arhitecturale Europene (Granada, 1985)
spune: „Pentru identificarea cu precizie a monumentelor, ansamblurilor de
clădiri şi siturilor ce trebuiesc protejate, fiecare parte trebuie să păstreze
inventarele lor şi lista evenimentelor care le ameninţă, să pregătească o
documentaţie adecvată, în cel mai scurt timp posibil.” La fel, Articolul 2 din
Convenţia Consiliului Europei de Protejare a Patrimoniului Arheologic
(European Convention on the protection of the archaeological heritage
Valletta, 1992) cere fiecărei părţi să realizeze “inventarele patrimoniului său
arheologic şi a monumentelor şi zonelor protejate”. Contextul acestei
importante convenţii poate fi, de altfel, cercetat şi în cadrul lucrării de faţă.
Inventarele sunt considerate şi arme vitale în lupta împotriva comerţului
ilicit cu obiecte de patrimoniu. Articolul 5 din Convention on the Means of
Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export, and Transfer of
Ownership of Cultural Property (elaborată în 1970) cere redactarea şi păstrarea
inventarelor proprietăţii culturale. În 1993 Consiliul Europei, îngrijorat de
“situaţia în care se află inventarul mobil al moştenirii culturale din Europa
centrală şi estică”, a organizat o întâlnire interguvernamentală la Praga.
Concluzia acestei întâlniri a fost: conservarea şi protejarea moştenirii culturale
mobile se află printre problemele pe care le au de rezolvat ţările Europei de est
şi centrale; participanţii au fost de acord că astfel de probleme pot fi rezolvate
prin cooperare internaţională efectivă, prin intermediul Consiliului Europei şi
în cooperare cu alte foruri internaţionale, în special UNESCO, Uniunea
Europeană şi INTERPOL. Participanţii au apreciat de asemenea “cât de
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importantă este identificarea proprietăţilor culturale mobile” şi au cerut
redactarea sau completarea inventarelor, prevedere care se regăseşte şi în cea
mai importantă iniţiativă internaţională care a avut ca scop combaterea
comerţului ilicit cu bunuri culturale, Convenţia UNIDROIT asupra Returnării
Obiectelor Culturale Furate sau Exportate Ilegal (International Return of
Stolen or Illegally Exported Cultural Objects) - 1995.
Lucrarea de faţă se constituie într-o iniţiativă lăudabilă a Institutului de
Cercetări Eco-Muzeale Tulcea, iniţiativă pe care ne-o dorim continuată şi
repetată pentru a putea avea o imagine de ansamblu a tumulilor dobrogeni.
Prezentarea istoricului cercetărilor din judeţul Tulcea precum şi descrierea
acestui proiect s-au concretizat în realizarea de fişe de inventar pentru 102
tumuli, cuprinzând descrieri, fotografii şi hărţi.
Realizarea acestei inventarieri prin utilizarea tehnologiilor moderne (GIS,
GPS) nu face decât să crească valoarea acestui studiu. Informaţiile publicate
sunt constituite din atribute spaţiale şi descriptive, date ce se dovedesc a fi nu
numai variate ci şi consistente. La acestea se adaugă informaţiile cu caracter
ştiinţific, astfel încât constatăm bogăţia şi diversitatea care se ascunde sub
numele generic de „tumuli“. Mai mult, suntem siguri, această lucrare se va
dovedi extrem de utilă oricărui cercetător al acestei zone.
Prin această lucrare, de la concepţie şi până la prezenta ei editare,
Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea, se dovedeşte încă o dată a fi în
avangarda cercetării şi documentării arheologice, într-o perioadă în care
constatăm deplasarea accentului de la monumente şi situri judecate izolat către
cercetarea ansamblurilor tipologice, a legăturilor şi a unităţii acestora cu
peisajul în care ele se află plasate. Cu alte cuvinte, această lucrare marchează
despărţirea de modelul idealist şi romantic al cercetării şi trecerea la etapa
actuală dominată de ambiţia unui management sustenabil a peisajului natural şi
istoric, înscriindu-se astfel în strategia Ministerului Culturii şi Cultelor privind
patrimoniul cultural prin încadrarea în obiectivul principal al inventarierii, atât
de necesare şi importante a bunurilor de patrimoniu.
Suntem siguri că publicarea acestei lucrări va constitui un exemplu ce va
fi urmat cât mai repede şi de alte muzee din ţară.
Dr. Mircea Victor Angelescu
Director General DGPCN
Ministerul Culturii şi Cultelor
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ARGUMENT

„Mozaic” de cultură şi civilizaţie, paradigmă a alterităţii etnice, lingvistice
şi culturale, model de convieţuire şi respect pentru diferenţele celuilalt, nordul
Dobrogei poate fi descris, în puţine cuvinte, prin termeni din categoria cea mai/
cel mai, în toate domeniile, specifică fiindu-i complementaritatea.
Toate datele despre cadrul geografic, istoria, etnografia, etnicitatea şi
religiile populaţiilor care au vieţuit şi vieţuiesc în această zonă, adună şi
„topesc” elemente, în alte locuri, antagonice.
Informaţiile definitorii despre Dobrogea de Nord sunt:
- Dunărea şi Marea;
- cel mai vechi pământ şi cel mai nou pământ de pe teritoriul acestui
continent (Munţii Măcinului, de orogeneză hercinică şi Delta Dunării);
- primul oraş menţionat în scris de pe teritoriul României (Orgame, sec
VII a.Chr, Capul Doloşman, Jurilovca);
- cel mai vechi teritoriu creştinat din România de astăzi (Apostolul
Andrei, în sec. I p.Chr) şi primii martiri atestaţi în ţara noastră (Sf. Epictet şi
Astion, la Halmyris, în 290 p.Chr., Sfinţii Attalos, Kamasis, Phillipos, Zottikos
la Niculiţel, în sec. IV-V p.Chr); singurul sfânt musulman din România (Sarî
Saltuk Baba Dede, sec XIII, înmormântat la Babadag);
- 7.000 de ani de civilizaţie, începând de la cultura neolitică Hamangia
până în prezent; aşa se face că Dobrogea este plină de vestigii arheologice
aparţinând tuturor epocilor istorice, cele mai spectaculoase fiind cele din epoca
clasică – cetăţile greco-romane de pe ţărmul de vest al Mării Negre şi lanţul de
fortificaţii al limesului roman timpuriu şi târziu;
- locul natal pentru personalităţi ale ştiinţei şi culturii româneşti: Grigore
Moisil, George Georgescu, Alexandru Ciucurencu, Ion Jalea, Panait Cerna ş.a.
Se mai află aici şi un „embrion” al Europei, Sulina, oraşul din punctul cel
mai estic al ţării, loc pe unde, spun poeţii, pribegeşte fantoma lui Ahile.
Volumul de faţă – util instrument de lucru pentru specialiştii în
patrimoniul arheologic – inventariază şi pune în valoare o parte din preţioasa
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moştenire istorică pe care o poartă pământul dobrogean, răspunzând astfel
uneia din direcţiile de acţiune ale strategiei Ministerului Culturii şi Cultelor –
completarea Repertoriului Arheologic Naţional.
Axenia Hogea
Director executiv D.J.C.C.P.C.N. Tulcea
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INTRODUCERE
Tumulii sau movilele - după denumirea uzuală, sunt răspândiţi pe tot
teritoriul Dobrogei, reflectând crâmpeie din trecutul frământat al teritoriului
istro-pontic: marea migraţie indo-europeană, incursiunile scitice, civilizaţia
getică, greco-romană şi cea medievală timpurie. Toate aceste neamuri care s-au
perindat sau au locuit statornic aici, şi-au înmormântat semenii în impozante
elevaţii de pământ, aşezate fie de-a lungul unor drumuri, fie pe înălţimi, astfel
încât să fie observate de la mare distanţă, să impună respect şi sentimentul
permanent de sacralitate, faţă de cei ce îşi trăiau acolo somnul veşnic …
Amenajarea unor astfel de monumente, indiferent de epocă sau perioadă
istorică, era, fără îndoială, un efort considerabil. Sutele de metri cubi de
pământ depuşi deasupra mormintelor, în straturi alternante, unii tumuli fiind
consolidaţi cu ringuri circulare şi mantale de piatră, reflectă imensul efort
investit şi totodată importanţa acordată defunctului.
Importante resurse umane şi materiale au fost implicate în aceste ritualuri
funebre menite, de multe ori, să omagieze şi totodată să asigure celui decedat
„o viaţă confortabilă” în lumea celor drepţi.
Fiecare tumul este o adevărată pagină de istorie prin diversitatea riturilor şi
a ritualurilor funerare practicate. Totodată, pentru arheologi, aceste „complexe
închise” pot conţine elemente cronologice precise care contribuie semnificativ la
datarea atât a acestor monumente cât şi ale unor situri apropiate.
Astfel, pentru perioada marilor migraţii indo-europene sunt specifici
tumulii de mari dimensiuni, construiţi simplu, numai cu straturi alternante de
pământ, unde se aflau de regulă mai multe morminte de inhumaţie cu un
inventar sărăcăcios compus din vase ceramice, unelte şi arme din piatră,
rareori podoabe şi ocru roşu sau gălbui presărat pe defuncţi – de aici şi
denumirea generică de „ocromani” dată acestor înmormântări.
Coloniştii greci vor aduce în Dobrogea şi obiceiul înmormântării în
tumuli, răspândiţi în jurul marilor aşezări urbane. Aceste construcţii
consolidate cu ringuri de piatră şi uneori cu mantale din acelaşi material,
acopereau morminte de incineraţie, uneori cu un inventar bogat dar şi cu
resturile banchetului funerar petrecut cu această ocazie la locul înmormântării.
Mai apoi, incursiunile războinicilor sciţi în teritoriile autohtonilor geţi
vor lăsa posterităţii tumuli cu ringuri de piatră unde aceştia erau inhumaţi
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împreună cu echipamentul militar specific (săbii, topoare, pumnale - akinakes,
săgeţi, însemne ale puterii).
Geţii vor prelua, atât de la coloniştii greci cât şi de la războinicii sciţi, o
serie de elemente de rit şi ritual la înmormântările în tumuli, practicând atât
inhumaţia cât şi incineraţia, inventarul funerar al mormintelor reflectând fidel
această perioadă de sincretism cultural.
Fără îndoială că cele mai spectaculoase amenajări tumulare aparţin
epocii romane. Aşezate de-a lungul drumurilor şi în special în apropierea
aglomerărilor urbane, aceste impunătoare construcţii conţin, de regulă, mai
multe înmormântări efectuate succesiv, după rituri şi ritualuri diverse, în raport
de importanţa acordată defunctului. De la simple morminte de incineraţie pe
loc – de tip bustum – până la fastuoasele înmormântări în sarcofage - unele
dintre acestea rămase intacte, avem imaginea unor practici funerare
reprezentative pentru mentalităţile civilizaţiei romane.
În fine, înmormântările cele mai târzii în tumulii din Dobrogea aparţin
Evului mediu timpuriu, respectiv unor populaţii creştine care au preferat să îşi
inhumeze morţii în tumuli ridicaţi în epocă romană, prin perforarea mantalei,
realizând astfel ceea ce numim astăzi „înmormântări secundare târzii”.
Majoritatea acestor monumente au avut de suferit. Unele au fost jefuite
de-a lungul veacurilor de căutătorii de comori, dar cele mai multe au avut de
suferit, paradoxal, în ultimele decenii; marile proiecte de amenajare şi
sistematizare funciară din perioada comunistă şi în special „tehnologia de
ultimă generaţie” folosită recent pe exploataţiile agricole retrocedate după
1989, au condus la distrugerea totală sau parţială a numeroşi tumuli.
În condiţiile lipsei unor informaţii complexe cu privire la amplasarea,
configuraţia şi numărului tumulilor răspândiţi pe teritoriul judeţului Tulcea,
Institutul de Cercetări Eco-Muzeale, cu sprijinul Ministerului Culturii şi
Cultelor, a început în anul 2007 inventarierea acestor situri arheologice, proiect
ce va avea o durată de cinci ani. Va urma, mai apoi, o altă etapă, cea de marcare
a tuturor tumulilor inventariaţi şi de iniţiere a unor demersuri de protejare a
acestora prin începerea, după caz, a procedurilor de declarare a tumulilor ca
monumente istorice şi prin informarea (a câta oară ?) autorităţilor locale şi a
proprietarilor pe raza cărora se află aceste situri cu privire la drepturile şi
obligaţiile ce le revin în vederea păstrării valoroaselor vestigii arheologice
funerare.
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LEGISLAŢIA PRIVIND PROTEJAREA
MONUMENTELOR, ANSAMBLURILOR ŞI SITURILOR
ARHEOLOGICE
Ultima „reformă agrară” efectuată după Revoluţia din 1989 materializată
în două legi organice: Legea 18/1991 şi Legea 1/2000, a consfinţit retrocedarea
proprietăţilor funciare confiscate în timpul regimului comunist, inclusiv a
terenurilor pe care se află majoritatea acestor situri arheologice.
Pe fondul abrogării legislaţiei de protecţie a patrimoniului din perioada
comunistă şi a aceste retrocedări cu toate drepturile dar şi obligaţiile noilor
proprietari, a apărut necesitatea elaborării unor acte normative care să
protejeze patrimoniul cultural imobil.
Astfel, până la apariţia Legii 422/2000 a monumentelor istorice, o serie
de acte normative (respectiv Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată,
Ordonanţa Guvernului nr. 68/1994 privind protejarea patrimoniului cultural
naţional, aprobată prin Legea nr. 41/1995, Legea nr. 56/1998 privind aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr. 24/1997, Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind
protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone
de interes naţional) au cuprins reglementări legislative pentru protejarea
patrimoniului cultural naţional, indiferent de regimul de proprietate asupra
terenului.
Astfel, Constituţia României, aflată în vigoare din 1991 defineşte la
art. 135, alin. 3: „proprietatea publică aparţine statului sau unităţii
administrativ - teritoriale”, iar la alin. 4 faptul că „bogăţiile de orice natură
ale subsolului fac obiectul exclusiv al proprietăţii publice”.
Legea fondului funciar nr. 18/1991, prin art. 5, delimitează pentru
prima dată terenurile ce aparţin domeniului public: „Aparţin domeniului public
terenurile pe care sunt amplasate construcţii de interes public, pieţe, căi de
comunicaţii, reţele stradale şi parcuri publice, porturi şi aeroporturi,
terenurile cu destinaţie forestieră, albiile râurilor şi fluviilor, cuvetele
lacurilor de interes public, fundul apelor maritime interioare şi al mării
teritoriale, ţărmurile Mării Negre, inclusiv plajele, terenurile pentru rezervaţii
naturale şi parcuri naţionale, monumentele, ansamblurile şi siturile
arheologice şi istorice, monumentele naturii, terenurile pentru nevoile
apărării sau pentru alte folosinţe care, potrivit legii, sunt de domeniul public
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ori care, prin natura lor, sunt de uz sau interes public. Terenurile care fac
parte din domeniul public sunt scoase din circuitul civil dacă prin lege nu se
prevede altfel. Dreptul de proprietate asupra lor este imprescriptibil”.
Legea autorizării construcţiilor nr. 50/1991 introduce reglementări cu
privire la procedurile de autorizare a construcţiilor din ariile protejate:
„Art. 4. (a). Delegaţiile permanente ale consiliilor judeţene, cu avizul
primarilor, eliberează autorizaţii de construire în ariile protejate.
Art. 7. (b). Pentru autorizarea construcţiilor în arii protejate se va
proceda astfel: în rezervaţiile istorice sau de arhitectură, solicitantul va obţine
avizul Ministerului Culturii şi al MLPAT.
Art. 22. În cazul săvârşirii de infracţiuni prevăzute la art. 21, organele
de inspecţie şi de control prevăzute la art. 24, sunt obligate să sesizeze
organele de urmărire penală.
Art. 24. Contravenţiile prevăzute la art. 23 din prezenta lege se constată
de către organele de control ale consiliilor judeţene şi locale pentru faptele
săvârşite în cadrul unităţilor administrativ-teritoriale. Controlul statului se
exercită de către Inspecţia de stat în construcţii. Contravenţiile pot fii
constatate şi de către organele de poliţie”.
Ordonanţa Guvernului nr. 68/1994 privind protejarea patrimoniului
cultural naţional a reglementat protejarea monumentelor istorice şi a stabilit
responsabilităţi pentru instituţiile publice de specialitate:
„Art.13, 14, 15. La nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, activităţile
de protejare a monumentelor istorice şi a bunurilor din patrimoniul cultural
naţional mobil sunt îndeplinite de Direcţia Monumentelor Istorice şi de
Direcţia Muzeelor şi Colecţiilor prin inspectoratele pentru cultură judeţene şi
oficiile pentru patrimoniul cultural naţional judeţene.
Art. 18, lit. c - Zonele de protecţie a monumentelor istorice se stabilesc
prin studii de specialitate întocmite prin grija Direcţiei Monumentelor Istorice
din Ministerul Culturii, în colaborare cu: Ministerul Lucrărilor Publice şi
Amenajării Teritoriului, Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului,
autorităţile administraţiei publice locale. Studiile vor fi analizate şi aprobate
de Comisia Naţională a Monumentelor Istorice şi vor fii incluse în
documentaţiile de urbanism şi amenajare a teritoriului.
Instituirea a patru categorii de măsuri de protecţie: curentă, specială,
specifică şi în cazuri bine justificate, măsuri deosebite de protecţie.
Art. 20 (3). Bunurile culturale mobile descoperite ca rezultat al
cercetărilor arheologice sistematice, precum şi descoperirile fortuite sunt de
drept proprietate publică, indiferent de regimul de proprietate asupra
terenului din care acestea au fost recuperate.
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Art. 30. Încălcarea prevederilor art.25 din prezenta ordonanţă constituie
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200.000 la 2.000.000 lei.
Neluarea, de către deţinătorul monumentului istoric sau al bunului mobil
clasat, a măsurilor de protecţie ce i-au fost notificate, potrivit prevederilor art.
19 din prezenta ordonanţă, constituie contravenţie şi se sancţionează cu
amendă de la 500.000 la 2.000.000 lei.
Constatarea contravenţiilor de mai sus şi aplicarea sancţiunilor sunt de
competenţa organelor de specialitate ale Ministerului Culturii şi, după caz,
ale Ministerului de Interne.”
Legea minelor nr. 61/1998 se referă şi la termenii, respectiv condiţiile
de exploatate a unor terenuri cu potenţial istoric şi arheologic:
„Art. 6 (8). Accesul la terenurile pe care sunt amplasate monumentele
istorice, culturale - situri arheologice de interes deosebit, se face cu avizul
organelor în drept.”
Legea proprietăţii publice nr. 213/1999 a introdus în domeniul public
al statului, la art. 24: „ansamblurile şi siturile arheologice”.
Legea nr. 422/18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor
istorice (republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 938 din 20 noiembrie 2006)
reglementează regimul juridic al monumentelor istorice de pe teritoriul României.
„Art. 3. Conform prezentei legi se stabilesc următoarele categorii de
monumente istorice, bunuri imobile situate suprateran, subteran sau
subacvatic:
a) monument - construcţie sau parte de construcţie, împreună cu
instalaţiile, componentele artistice, elementele de mobilare interioară sau
exterioară care fac parte integrantă din acestea, precum şi lucrări artistice
comemorative, funerare, de for public, împreună cu terenul aferent delimitat
topografic, care constituie mărturii cultural-istorice semnificative din punct de
vedere arhitectural, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social,
ştiinţific sau tehnic;
b) ansamblu - grup coerent din punct de vedere cultural, istoric,
arhitectural, urbanistic ori muzeistic de construcţii urbane sau rurale care
împreună cu terenul aferent formează o unitate delimitată topografic ce
constituie o mărturie cultural-istorică semnificativă din punct de vedere
arhitectural, urbanistic, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios,
social, ştiinţific sau tehnic;
c) sit - teren delimitat topografic cuprinzând acele creaţii umane în
cadru natural care sunt mărturii cultural-istorice semnificative din punct de
vedere arhitectural, urbanistic, arheologic, istoric, artistic, etnografic,
religios, social, ştiinţific, tehnic sau al peisajului cultural.
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Art. 12. (1) Procedura de clasare se declanşează de către direcţiile
pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţene, respectiv a
municipiului Bucureşti, astfel:
1. din oficiu, în următoarele situaţii:
a) pentru bunurile imobile aflate în proprietatea statului sau a
unităţilor administrativ-teritoriale;
b) pentru bunurile imobile aflate în proprietatea cultelor religioase;
c) pentru bunurile imobile descoperite întâmplător sau în cadrul
unor cercetări arheologice sistematice;
2. la cererea sau, după caz, la propunerea:
a) proprietarului bunului imobil, a muzeului municipal sau judeţean;
b) primarului localităţii, a consiliului local sau judeţean, respectiv
al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, pe al cărui
teritoriu administrativ se află bunul imobil în cauză;
c) Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice sau Comisiei
Naţionale de Arheologie;
d) asociaţiilor şi fundaţiilor legal constituite, cu activitate în
domeniul protejării monumentelor istorice.
Art. 17. (1) Monumentele istorice şi zonele lor de protecţie sunt
evidenţiate în planurile urbanistice generale şi în toate celelalte documentaţii
de urbanism şi, respectiv, de amenajare a teritoriului.
(2) Calitatea de monument istoric este marcată în mod
obligatoriu pe bunul imobil printr-un însemn amplasat de reprezentanţii
primăriei, în conformitate cu normele metodologice de semnalizare a
monumentelor istorice.
Art. 18. (1) În sensul prezentei legi, prin declasare se înţelege procedura
de radiere din Lista cuprinzând monumentele istorice a unui bun imobil sau
numai a unei părţi din acesta.
(2) Declasarea monumentelor istorice urmează aceeaşi
procedură ca cea prevăzută pentru clasare. Ea este declanşată din oficiu în
oricare dintre situaţiile următoare:
a) descărcarea de sarcină arheologică, în cazul siturilor
arheologice, conform avizului Comisiei Naţionale de Arheologie;
b) dispariţia monumentului istoric.
Art. 19. Schimbarea grupei de clasare a monumentelor istorice se face
potrivit procedurii prevăzute pentru clasare.
Art. 20. (1) Clasarea de urgenţă este procedura excepţională prin care
un bun imobil aflat în pericol iminent de distrugere sau de alterare fizică este
clasat în grupa A sau B, după caz, în vederea luării măsurilor urgente
necesare pentru salvarea sa.
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(2) Solicitarea declanşării procedurii de clasare de urgenţă se
face în termen de maximum 3 zile de la constatarea situaţiei de urgenţă de
către proprietar, primar sau de direcţia pentru cultură, culte şi patrimoniul
cultural naţional judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti; solicitarea se
adresează Direcţiei Monumentelor Istorice.
(3) Împotriva ordinului de clasare de urgenţă proprietarul se
poate adresa instanţei de contencios administrativ.
(4) Până la soluţionarea litigiului bunului imobil în cauză i se
aplică dispoziţiile art. 13 alin. (2)
Art. 38. (1) În scopul protejării monumentelor istorice proprietarii şi
titularii dreptului de administrare sau ai altor drepturi reale asupra
monumentelor istorice sunt obligaţi:
a) să întreţină, să folosească şi să exploateze imobilul numai cu
respectarea prevederilor prezentei legi şi a obligaţiei privind
folosinţa monumentului istoric, conform art. 16;
b) să asigure paza monumentelor istorice şi să ia măsuri pentru
apărarea împotriva incendiilor;
c) să înştiinţeze de urgenţă, în scris, direcţia pentru cultură, culte
şi patrimoniul cultural naţional judeţeană, respectiv a
municipiului Bucureşti, precum şi primarul oraşului ori al
comunei respective despre orice modificări sau degradări în
starea fizică a monumentelor istorice deţinute şi aflate în
teritoriul unităţii administrativ-teritoriale;
d) să înştiinţeze de urgenţă, în scris, direcţia pentru cultură, culte
şi patrimoniul cultural naţional judeţeană, respectiv a
municipiului Bucureşti, precum şi primarul oraşului sau al
comunei respective despre descoperirea întâmplătoare a
oricăror construcţii, elemente de construcţii, a unor piese de
inventar fix ori mobil sau a unui vestigiu arheologic necunoscut
anterior, asigurând păstrarea descoperirilor în condiţiile legii,
până la sosirea delegatului instituţiei de specialitate, dar nu
pentru mai mult de 15 zile;
e) să asigure, în condiţiile legii, accesul specialiştilor desemnaţi de
Ministerul Culturii şi Cultelor sau de direcţiile pentru cultură,
culte şi patrimoniul cultural naţional, în vederea constatării
stării de conservare sau pentru efectuarea de cercetări, inclusiv
arheologice, de expertizare a monumentelor istorice şi pentru
operaţiunile de evidenţă;
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f) în cazul în care solicită descărcarea imobilului de sarcină
arheologică, să finanţeze săpătura şi cercetarea arheologică
aferente;
g) să obţină avizele prevăzute de lege pentru toate intervenţiile
prevăzute la art. 22;
h) să asigure efectuarea lucrărilor de conservare, consolidare,
restaurare, precum şi a oricăror alte lucrări, conform
prevederilor legale, numai de către persoane fizice sau juridice
atestate în acest sens şi să prevadă în contracte condiţiile şi
termenele de execuţie cuprinse în avizul de specialitate;
i) să respecte toate condiţiile şi termenele de execuţie cuprinse în
avizul de specialitate atunci când execută ei înşişi lucrări de
întreţinere curentă sau orice alte intervenţii, conform
prevederilor prezentei legi;
j) să permită, pe baza prevederilor contractuale, executarea
intervenţiilor asupra monumentelor istorice deţinute, în cazul în
care acestea sunt iniţiate şi finanţate de persoane juridice
abilitate în condiţiile prezentei legi;
k) să permită montarea şi să întreţină însemnul şi sigla
"Monument istoric";
l) să obţină avizul direcţiei pentru cultură, culte şi patrimoniul
cultural naţional judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi
să asigure pe propria răspundere condiţii corespunzătoare de
vizitare, fotografiere, filmare, reproducere şi de publicitate în
cazul în care, la solicitarea lor, proprietarii introduc
monumentele istorice în circuit public;
m) să comunice direcţiei pentru cultură, culte şi patrimoniul
cultural naţional judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti,
orice schimbare a titularului dreptului de proprietate, de
administrare sau a altor drepturi reale, după caz, asupra
monumentelor istorice.
(2) În cazul în care, în îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) ,
lit. e), proprietarii monumentelor istorice constată producerea unor pagube,
aceştia au dreptul la o justă despăgubire, achitată în termen de 60 de zile de la
constatare de către instituţiile care au realizat cercetarea sau expertizarea.
(3) Cu privire la înstrăinarea, închirierea sau concesionarea
imobilelor monumente istorice proprietarii acestora au următoarele obligaţii:
a) să înştiinţeze în scris direcţia pentru cultură, culte şi patrimoniul
cultural naţional judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti,
despre intenţia de a înstrăina monumentul istoric, în vederea
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exercitării dreptului de preemţiune al statului sau, după caz, al
unităţii administrativ-teritoriale, în condiţiile prezentei legi;
b) să notifice viitorului proprietar, chiriaş sau concesionar
regimul juridic al monumentului istoric pe care îl deţine, precum
şi Obligaţia privind folosinţa monumentului istoric;
c) să înştiinţeze în scris direcţia pentru cultură, culte şi patrimoniul
cultural naţional judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti,
despre schimbarea proprietarului sau a administratorului în
termen de 15 zile de la data încheierii contractelor, potrivit legii,
şi să transmită acesteia o copie de pe acte.
Art. 39. (1) Pentru protejarea monumentelor istorice aflate în
proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice statul sau autorităţile
administraţiei publice locale, după caz, pot să asigure, la cererea
proprietarilor, cu titlu gratuit, asistenţă ştiinţifică şi de specialitate, în
condiţiile legii.
(2) Asistenţa prevăzută la alin. (1) se oferă pe baza convenţiilor
încheiate între părţi, care stipulează condiţiile de acordare, utilizare şi de
retragere a acesteia.
(3) Asistenţa din partea statului, respectiv a autorităţilor
administraţiei publice locale, este acordată prin intermediul instituţiilor de
specialitate din subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor, respectiv a
instituţiilor de specialitate subordonate autorităţilor administraţiei publice locale.
(4) Asistenţa ştiinţifică se realizează prin acces la evidenţele de
specialitate privind monumentele istorice deţinute, prin consultanţă şi prin
elaborarea de cercetări, studii şi expertize.
(5) Asistenţa ştiinţifică şi de specialitate este asigurată de
instituţiile abilitate prin prezenta lege, în conformitate cu priorităţile stabilite
în strategia naţională de protejare a monumentelor istorice.
(6) În cazul în care statul sau autorităţile publice locale acordă
sprijin financiar, acesta constă în acoperirea parţială sau totală a costurilor
studiilor şi documentaţiilor tehnice, precum şi, după caz, ale lucrărilor de
intervenţie asupra monumentelor istorice.
Art. 40. (1) Contribuţia financiară a statului, constând în sume alocate
prin bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor cu destinaţia protejării
monumentelor istorice, indiferent de deţinător, poate să acopere total sau
parţial costul lucrărilor de protejare a monumentelor istorice, în funcţie de
grupa în care acestea sunt înscrise în Lista cuprinzând monumentele istorice.
(2) Contribuţia financiară a consiliilor judeţene, municipale,
orăşeneşti şi comunale, după caz, poate să acopere integral sau parţial costul
lucrărilor de intervenţie asupra monumentelor istorice care fac parte din
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grupa B, precum şi, individual sau prin cofinanţare, costul lucrărilor de
protejare a monumentelor istorice care fac parte din grupa A, aflate pe
teritoriul unităţii administrativ-teritoriale respective.
(3) Contribuţia financiară a statului şi a autorităţilor
administraţiei publice locale poate fi asigurată prin cofinanţare, precum şi în
parteneriat, inclusiv cu proprietarul sau cu alte persoane fizice sau juridice.
(4) Situaţiile în care statul, respectiv autorităţile administraţiei
publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor menţionate la
alin. (1)-(3), proporţia contribuţiei statului, procedurile, precum şi condiţiile
pe care trebuie să le îndeplinească proprietarul, altul decât statul, municipiul,
oraşul sau comuna, se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin
hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii şi Cultelor şi a
Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 3 luni de la data intrării în
vigoare a prezentei legi.
(5) În situaţiile şi în condiţiile prevăzute la alin. (4), la data
alocării sprijinului financiar în cuantumul contribuţiei statului sau a
autorităţilor administraţiei publice locale asupra imobilului monument istoric
în cauză se constituie o garanţie imobiliară pentru o perioadă de 10 ani în
favoarea statului, respectiv a unităţilor administrativ-teritoriale.
(6) Garanţia imobiliară prevăzută la alin. (5) se recuperează în
totalitate de la beneficiarul contribuţiei statului sau, după caz, a autorităţilor
administraţiei publice locale, împreună cu dobânzile aferente, în situaţia în
care bunul în cauză a fost înstrăinat de proprietar altei persoane decât statul
sau autoritatea administraţiei publice locale înainte de împlinirea perioadei de
10 ani de la constituirea garanţiei imobiliare.
(7) Constituirea garanţiei imobiliare în favoarea statului sau a
unităţilor administrativ-teritoriale este scutită de taxă de timbru.
(8) La data împlinirii termenului de 10 ani garanţia imobiliară
instituită asupra imobilului se stinge de drept.
Art. 41. (1) Pentru stimularea protejării monumentelor istorice,
proprietarii persoane fizice care realizează pe cheltuială proprie, integral sau
parţial, lucrări de întreţinere, reparare, conservare, consolidare, restaurare,
punere în valoare, precum şi programe şi proiecte culturale beneficiază, în
condiţiile legii, de reducerea cu minimum 50% a cuantumurilor impozitelor şi
a taxelor aferente acestor lucrări cuvenite bugetelor locale.
(2) Cheltuielile efectuate în condiţiile prevăzute la alin. (1)
sunt deductibile din baza de impozitare pe venitul global timp de 5 ani, în
cuantum anual de 20 % din valoarea acestora.
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Art. 42. (1) Proprietarii de monumente istorice sunt scutiţi în totalitate de
plata impozitului pe clădirile care sunt monumente istorice, cu excepţia spaţiilor
în care se desfăşoară activităţi economice sau comerciale, potrivit legii.
(2) Pentru suprafaţa ocupată la sol de construcţiile care sunt
monumente istorice nu se plăteşte impozitul pe teren.
(3) Potrivit legii, consiliile locale pot reduce impozitul pe
suprafeţele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric, în funcţie
de suprafaţa afectată şi de perioada punerii monumentelor istorice la dispoziţie
publicului pentru vizitare, precum şi instituţiilor specializate pentru cercetare.
Art. 43. (1) Sunt scutite de la plata taxelor de timbru persoanele fizice
sau juridice care dobândesc prin moştenire un bun imobil clasat ca monument
istoric, utilizat ca locuinţă sau pentru activităţi necomerciale, şi care se
angajează în scris la direcţia pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural
naţional în al cărei teritoriu de competenţă se află bunul imobil în cauză să
execute, în termen de 12 luni, lucrările de restaurare şi consolidare stabilite
prin documentaţie tehnică aprobată şi avizată în condiţiile legii.
(2) În situaţii justificate şi cu avizul direcţiei pentru cultură,
culte şi patrimoniul cultural naţional judeţene, respectiv a municipiului
Bucureşti, termenul prevăzut la alin. (1) poate fi prelungit o singură dată cu
încă 12 luni.
(3) În cazul neîndeplinirii în condiţiile şi în termenele prevăzute
la alin. (1) şi (2) a obligaţiilor asumate de proprietar la dobândirea bunului,
precum şi în cazul înstrăinării bunului înaintea efectuării sau încheierii
lucrărilor de consolidare sau restaurare, taxa de timbru se recuperează prin
direcţia generală a finanţelor publice, pe baza notei de constatare a direcţiei
pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţene, respectiv a
municipiului Bucureşti.
(4) Prevederile alin. (1) - (3) se aplică şi celor care dobândesc
prin donaţie un bun imobil clasat ca monument istoric.
(5) Înstrăinarea cu titlu gratuit sau oneros către stat sau către
unităţile administrativ-teritoriale a monumentelor istorice este scutită de plata
taxelor de timbru.
Art. 44. Proprietarii de monumente istorice sunt scutiţi de plata taxei de
autorizare a intervenţiilor executate, în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi,
asupra monumentelor istorice deţinute, în cazul în care utilizează bunul imobil
numai pentru activităţi necomerciale sau, în mod direct, numai pentru locuit.
Art. 45. Proprietarii imobilelor din zona de protecţie a monumentelor
istorice beneficiază de reducerea cu 50 % a taxelor de autorizare pentru
lucrările pe care le finanţează şi care sunt necesare pentru păstrarea
integrităţii fizice şi a cadrului construit sau natural al monumentelor istorice,

https://biblioteca-digitala.ro

20

astfel cum sunt ele reglementate prin documentaţia de urbanism sau de
amenajare a teritoriului, aprobată pentru zona de protecţie respectivă, sau
prin avizul direcţiei pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional
judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.”
- Ordinul nr. 2314 al Ministrului Culturii şi Cultelor privind
aprobarea Listei Monumentelor Istorice. Acest act normativ, în aplicarea
prevederilor Legii 422/2001, a stabilit pe fiecare judeţ un inventar al
monumentelor istorice. Judeţul Tulcea are incluse în Lista Monumentelor
Istorice un număr de 563 de poziţii, 52 dintre acestea fiind tumuli sau grupări
de tumuli (vezi Anexa 2).
Alte reglementări specifice:
- Ordinul Ministrului Culturii şi Cultelor nr. 2072 din 03.07.2000
privind instituirea Registrului Arheologilor
- Ordonanţa nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi
declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional - Republicare
(M.O. nr. 951/24.11.2006)
- Ordinul Ministrului Culturii şi Cultelor nr. 2071 din 30.06.2000
privind instituirea Regulamentului de organizare a săpăturilor arheologice din
România
- Legea nr. 5 din 6 martie 2001 privind aprobarea Planului de
amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate
- Ordinul Ministrului Culturii şi Cultelor nr. 2392/06.09.2004 privind
instituirea Standardelor şi Procedurilor arheologice
- Ordinul Ministrului Culturii şi Cultelor nr. 2458 din 21.10.2004
privind instituirea Regulamentului Repertoriului Arheologic Naţional
- Registrul arheologilor din România (baza de date on-line)
- Ordinul Ministrului Culturii şi Cultelor 2214/27.09.2005 pentru
aprobarea metodologiei de înscriere în Registrul Arheologilor
- Ordinul Ministrului Culturii şi Cultelor nr. 2426/27.12.2005 privind
aprobarea normelor metodologice de înscriere a unor situri arheologice
prioritare în Lista zonelor de interes arheologic naţional
- Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2483 bis/2006 pentru
instituirea modelelor ştampilelor, ale cererilor de autorizaţie, ale autorizaţiilor,
certificatelor, avizelor şi fişelor tehnice necesare cercetării arheologice
- Ordinul Ministrului Culturii şi Cultelor nr. 2483/12.12.2006 privind
aprobarea Listei cuprinzând zonele de interes arheologic prioritar
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- Ordinul Ministrului Culturii şi Cultelor nr. 2065/09.02.2007 privind
instituirea Programului Naţional de Cercetare arheologică şi arhitecturală –
„Centrul Istoric al Municipiului Bucureşti”
- Ordinul Ministrului Culturii şi Cultelor nr. 2066/09.02.2007 privind
Metodologia şi Criteriile de finanţare pentru şantierele arheologice finanţate
din bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor
- Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2103/2007 pentru
aprobarea Metodologiei privind coordonarea activităţii de cercetare
arheologică în siturile arheologice declarate zone de interes naţional
- Codul Deontologic al Arheologilor din România
- Legea 150/1997 privind ratificarea Convenţiei europene pentru
protecţia patrimoniului arheologic (revizuită), adoptată la La Valetta la 16
ianuarie 1992, prin care România aderă la idealurile şi principiile europene în
domeniu. Având în vedere importanţa acestui act normativ îl redăm integral în
cele ce urmează :
CONVENTIA EUROPEANĂ
pentru protecţia patrimoniului arheologic (revizuită)*
— La Valetta, 16 ianuarie 1992 —
PREAMBUL
Statele membre ale Consiliului Europei şi celelalte state părţi la
Convenţiei culturale europeană, semnatare ale prezentei convenţii (revizuită),
considerând că scopul Consiliului Europei este acela de a realiza o uniune
mai strânsă între membrii săi, pentru a salvgarda şi a promova idealurile şi
principiile care sunt patrimoniul lor comun, având în vedere Convenţia
culturală europeană semnată la Paris la 19 decembrie 1954, şi îndeosebi
articolele sale 1 şi 5, având în vedere Convenţia pentru salvgardarea
patrimoniului arhitectural al Europei, semnată la Granada la 3 octombrie
1985, având în vedere Convenţia europeană privind infracţiunile asupra
bunurilor culturale, semnată la Delphi la 23 iunie 1985, având în vedere
recomandările Adunării parlamentare referitoare la arheologie, îndeosebi
recomandările nr. 848 (1978), nr. 921 (1981) şi nr. 1.072 (1988), având în
vedere Recomandarea nr. R (89) 5 referitoare la protecţia şi valorificarea
patrimoniului arheologic în contextul operaţiunilor de amenajare a teritoriului
urban şi rural, reamintind că patrimoniul arheologic este un element esenţial
pentru cunoaşterea trecutului civilizaţiilor, recunoscând că patrimoniul
arheologic european, mărturie a unei străvechi istorii, este supus unor grave
ameninţări de degradare, atât prin înmulţirea marilor lucrări de amenajare,
cât şi datorită riscurilor naturale, săpăturilor clandestine ori lipsite de
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caracter ştiinţific sau insuficientei informări a publicului, afirmând necesitatea
de a introduce, acolo unde nu există, procedurile de control administrativ şi
ştiinţific care se impun şi de a integra preocupările de protecţie a
patrimoniului arheologic în politicile de amenajare urbană şi rurală şi de
dezvoltare culturală, subliniind că răspunderea pentru ocrotirea patrimoniului
arheologic revine nu numai statului direct interesat, ci şi tuturor ţărilor
europene, în vederea reducerii riscurilor de degradare şi pentru a promova
conservarea lui prin încurajarea schimburilor de specialişti şi de experienţă,
constatând necesitatea de a completa principiile formulate de Convenţia
europeană pentru protecţia patrimoniului arheologic, semnată la Londra la 6
mai 1969, ca urmare a evoluţiei politicilor de amenajare teritorială în ţările
europene,
au convenit asupra celor ce urmează:
Definirea patrimoniului arheologic
ARTICOLUL 1
1. Scopul prezentei convenţii (revizuită) este de a proteja patrimoniul
arheologic ca sursă a memoriei colective europene şi ca instrument de studiu
istoric şi ştiinţific.
2. În acest scop, sunt considerate drept elemente ale patrimoniului
arheologic toate vestigiile, bunurile şi alte urme ale existenţei omenirii în
trecut a (ale) căror:
(i) salvgardare şi studiu permit redarea evoluţiei istoriei omenirii şi a
relaţiei sale cu mediul natural;
(ii) principale mijloace de informare le constituie săpăturile şi
descoperirile, precum şi alte metode de cercetare asupra umanităţii şi
mediului înconjurător;
(iii) amplasare se situează în orice spaţiu ce ţine de jurisdicţia părţilor.
3. În patrimoniul arheologic sunt incluse structurile, construcţiile,
ansamblurile arhitecturale, siturile amenajate, mărturiile mobile, monumente
de altă natură, precum şi contextul lor, fie că se situează în sol sau sub apă.
Identificarea patrimoniului şi măsuri de protecţie
ARTICOLUL 2
Fiecare parte se angajează să pună în aplicare, potrivit modalităţilor
specifice fiecărui stat, un regim juridic de protecţie a patrimoniului
arheologic, care să prevadă:
(i) ţinerea unei evidenţe a patrimoniului sau arheologic şi clasarea
unor monumente sau zone protejate;
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(ii) constituirea unor rezervaţii arheologice, chiar fără vestigii vizibile
la suprafaţă sau sub apă, pentru conservarea unor mărturii materiale
care să poată fi studiate de către generaţiile viitoare;
(iii) obligaţia pentru descoperitor de a semnala autorităţilor
competente descoperirea întâmplătoare a unor elemente ale
patrimoniului arheologic şi de a le pune la dispoziţie pentru
examinare.
ARTICOLUL 3
În vederea ocrotirii patrimoniului arheologic şi pentru garantarea
semnificaţiei ştiinţifice a operaţiunilor de cercetare arheologică, fiecare parte
se angajează:
(i) să instituie proceduri de autorizare şi de control al săpăturilor şi al
altor activităţi arheologice, în scopul:
a) de a preveni orice săpătură sau deplasare ilicită a unor elemente
ale patrimoniului arheologic;
b) de a asigura întreprinderea săpăturilor şi a prospecţiunilor
arheologice într-o manieră ştiinţifică şi sub rezerva:
— folosirii unor metode de investigaţie nedistructive, ori de
câte ori este posibil;
— ca elementele patrimoniului arheologic să nu fie exhumate în
timpul săpăturilor sau lăsate expuse în timpul sau după
efectuarea acestora fără luarea unor măsuri corespunzătoare
pentru prezervarea, conservarea şi gestiunea lor;
(ii) să vegheze ca săpăturile şi alte tehnici potenţial distructive să nu fie
practicate decât de către persoane calificate şi abilitate în acest scop;
(iii) să supună unei autorizări prealabile specifice, în cazurile prevăzute
de legislaţia internă a fiecărui stat, folosirea detectoarelor de metale sau
a altor echipamente de detecţie sau procedee de cercetare arheologică.
ARTICOLUL 4
Fiecare parte se angajează să aplice măsuri de protecţie fizică a
patrimoniului arheologic, care să prevadă, în funcţie de împrejurări:
(i) achiziţionarea sau protejarea prin alte mijloace corespunzătoare, de către
autorităţile publice, a spaţiilor destinate constituirii unor rezervaţii
arheologice;
(ii) conservarea şi întreţinerea patrimoniului arheologic, de preferinţă
pe locul lui de origine;
(iii) amenajarea unor depozite corespunzătoare pentru vestigiile
arheologice deplasate din locul lor de origine.

https://biblioteca-digitala.ro

24

Conservarea integrată a patrimoniului arheologic
ARTICOLUL 5
Fiecare parte se angajează:
(i) să încerce concilierea şi articularea cerinţelor specifice ale arheologiei
şi, respectiv, ale amenajării teritoriului, urmărind ca arheologii să participe
la:
a) elaborarea politicilor de planificare, în vederea stabilirii unor
strategii echilibrate de protecţie, conservare şi punere în valoare
a siturilor ce prezintă un interes arheologic;
b) derularea programelor de amenajare în diversele lor faze;
(ii) să asigure consultări sistematice între arheologi, urbanişti şi
specialişti în amenajarea teritoriului, pentru a permite:
a) modificarea planurilor de amenajare susceptibile de a altera
patrimoniul arheologic;
b) acordarea timpului şi a mijloacelor necesare efectuării unui studiu
ştiinţific corespunzător asupra sitului, cu publicarea rezultatelor;
(iii) să vegheze ca studiile de impact asupra mediului şi hotărârile ce
rezultă din acestea să ţină în întregime seama de siturile arheologice şi
de contextul lor;
(iv) să prevadă, în cazurile în care elemente ale patrimoniului
arheologic au fost găsite cu ocazia unor lucrări de amenajare şi când
aceasta se dovedeşte posibil, conservarea “in situ” a acestor elemente;
(v) să facă astfel încât deschiderea pentru public a siturilor arheologice,
îndeosebi amenajările pentru primirea unui număr mare de vizitatori,
să nu aducă prejudicii caracterului arheologic şi ştiinţific al acestor
situri şi al împrejurimilor lor.
Finanţarea cercetării şi a conservării arheologice
ARTICOLUL 6
Fiecare parte se angajează:
(i) să prevadă un sprijin material din partea autorităţilor publice
naţionale, regionale sau locale, pentru cercetarea arheologică, în
funcţie de competenţele lor;
(ii) să sporeasca mijloacele materiale la dispoziţia arheologiei
preventive:
a) dispunând măsuri corespunzătoare care să prevadă, în cazul
marilor lucrări de amenajare publice sau private, suportarea
integrală, din fonduri provenind din sectorul public sau, după
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caz, din sectorul privat, a costurilor oricărei operaţiuni
arheologice necesare, legate de aceste lucrări;
b) incluzând în bugetele acestor lucrări, alături de studiile de
impact impuse de preocupările privind mediul şi amenajarea
teritoriului, studiile şi prospecţiunile arheologice prealabile,
documentele ştiinţifice de sinteză, precum şi comunicările şi
publicaţiile complete asupra descoperirilor.
Colectarea şi difuzarea informaţiei ştiinţifice
ARTICOLUL 7
În vederea facilitării studiului şi a difuzării cunoştinţelor asupra
descoperirilor arheologice, fiecare parte se angajează:
(i) să realizeze şi să actualizeze anchetele, inventarele şi cartografia
siturilor arheologice din spaţiile supuse jurisdicţiei sale;
(ii) să adopte orice dispoziţii practice în vederea obţinerii, în urma
operaţiunilor arheologice, a unui document ştiinţific de sinteză
publicabil, prealabil necesarei difuzări integrale a studiilor specializate.
ARTICOLUL 8
Fiecare parte se angajează:
(i) să faciliteze schimbul, pe plan naţional sau internaţional, de elemente
ale patrimoniului arheologic în scopuri ştiinţifice profesionale,
dispunând, totodată, măsurile necesare pentru ca această circulaţie să
nu aducă în nici un fel prejudicii valorii culturale şi ştiinţifice a acestor
elemente;
(ii) să încurajeze schimburile de informaţii asupra cercetărilor
arheologice şi săpăturilor în curs de execuţie şi să contribuie la
organizarea unor programe internaţionale de cercetare.

Sensibilizarea publicului
ARTICOLUL 9
Fiecare parte se angajează:
(i) să întreprindă acţiuni educative de natură a trezi şi a dezvolta în
opinia publică conştiinţa valorii patrimoniului arheologic, pentru
cunoaşterea trecutului şi a pericolelor ce ameninţă acest patrimoniu;
(ii) să promoveze accesul publicului la elementele importante ale
patrimoniului său arheologic, îndeosebi la situri, şi să încurajeze
expunerea publică a unor bunuri arheologice selecţionate.
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Prevenirea circulaţiei ilicite a elementelor patrimoniului arheologic
ARTICOLUL 10
Fiecare parte se angajează:
(i) să organizeze schimbul de informaţii dintre autorităţile publice
competente şi instituţiile ştiinţifice asupra săpăturilor ilicite constatate;
(ii) să aducă la cunoştinţa forurilor competente ale statului de origine,
parte la această convenţie (revizuită), orice ofertă suspectă de a proveni
din săpături ilicite sau din deturnare de la săpături oficiale, împreună
cu toate precizările necesare relative la aceasta;
(iii) în ceea ce priveşte muzeele şi alte instituţii similare, a căror politică
de achiziţii este supusă controlului statului, să ia măsurile necesare
pentru ca acestea să nu achiziţioneze elemente de patrimoniu
arheologic suspecte de a proveni din descoperiri necontrolate, din
săpături ilicite sau din deturnări din săpături oficiale;
(iv) pentru muzeele şi alte instituţii similare, situate pe teritoriul unei
părţi, dar a căror politică de achiziţii nu este supusă controlului
statului:
a) să le transmită textul prezentei convenţii (revizuită);
b) să nu precupeţească nici un efort pentru a asigura respectarea
de către aceste muzee şi instituţii a principiilor formulate în
paragraful (iii) de mai sus;
(v) să restrângă, pe cât este cu putinţă, prin acţiuni educative, de
informare, de vigilenţă şi de cooperare, circulaţia elementelor
patrimoniului arheologic provenind din descoperiri necontrolate, din
săpături ilicite sau din deturnări din săpături oficiale.
ARTICOLUL 11
Nici o prevedere a prezentei convenţii (revizuită) nu aduce atingere
tratatelor bilaterale sau multilaterale care există sau vor putea exista între
părţi, cu privire la circulaţia ilicită a elementelor de patrimoniu arheologic
sau la restituirea lor proprietarului legitim.
Asistenţa tehnică şi ştiinţifică mutuală
ARTICOLUL 12
Părţile se angajează:
(i) să îşi acorde reciproc asistenţă tehnică şi ştiinţifică constând în schimb de
experienţă şi de experţi în problemele relative la patrimoniul arheologic;
(ii) să favorizeze, în cadrul legislaţiilor naţionale de profil sau al acordurilor
internaţionale prin care sunt legate, schimburile de specialişti în conservarea
patrimoniului arheologic, inclusiv în domeniul educaţiei permanente.

https://biblioteca-digitala.ro

Inventarierea siturilor arheologice din judeţul Tulcea

27

Controlul aplicării convenţiei (revizuită)
ARTICOLUL 13
În scopul aplicării prezentei convenţii (revizuită), un comitet de experţi,
instituit de către Comitetul Miniştrilor al Consiliului Europei în temeiul art. 17
al Statutului Consiliului Europei, este împuternicit să urmărească aplicarea
convenţiei (revizuită) şi, între altele:
(i) să supună periodic Comitetului Miniştrilor al Consiliului Europei un
raport privind situaţia politicilor de protecţie a patrimoniului arheologic în
statele contractante ale convenţiei (revizuită) şi aplicarea principiilor pe care
aceasta le enunţă;
(ii) să propună Comitetului Miniştrilor al Consiliului Europei orice
măsuri vizând aplicarea prevederilor convenţiei (revizuită), inclusiv în
domeniul activităţilor multilaterale în materie de revizuire sau de amendare a
convenţiei (revizuită), precum şi materie de informare a publicului asupra
obiectivelor convenţiei (revizuită);
(iii) să facă recomandări Comitetului Miniştrilor al Consiliului Europei
cu privire la invitarea unor state nemembre ale Consiliului Europei de a adera
la prezenta convenţie (revizuită).
Clauze finale
ARTICOLUL 14
1. Prezenta convenţie (revizuită) este deschisă spre semnare de către
statele membre ale Consiliului Europei şi alte state părţi la Convenţia
culturală europeană.
Ea va fi supusă ratificării, acceptării sau aprobării. Instrumentele de
ratificare, de acceptare sau de aprobare vor fi depuse la secretarul general al
Consiliului Europei.
2. Un stat parte la Convenţia europeană pentru protecţia patrimoniului
arheologic, semnată la Londra la 6 mai 1969, nu poate depune instrumentul
său de ratificare, de acceptare sau de aprobare, dacă nu a denunţat susmenţionata convenţie sau dacă nu o denunţă simultan.
3. Prezenta convenţie (revizuită) va intra în vigoare la 6 luni de la data
la care patru state, dintre care cel puţin trei state membre ale Consiliului
Europei, îşi vor fi exprimat consimţământul de a fi legate prin această
convenţie (revizuită), conform prevederilor paragrafelor precedente.
4. În cazul în care, în aplicarea celor două paragrafe precedente,
efectele denunţării convenţiei din 6 mai 1969 şi intrarea în vigoare a prezentei
convenţii (revizuită) nu ar fi simultane, un stat contractant poate declara, la
depunerea instrumentului său de ratificare, de acceptare sau de aprobare, că

https://biblioteca-digitala.ro

28

va continua să aplice convenţia din 6 mai 1969 până la intrarea în vigoare a
prezentei convenţii (revizuită).
5. Prezenta convenţie (revizuită) va intra în vigoare în oricare stat
semnatar care îşi va fi exprimat ulterior consimţământul de a se considera
legat de prevederile ei, la 6 luni de la data depunerii instrumentului de
ratificare, de acceptare sau de aprobare.
ARTICOLUL 15
1. După intrarea în vigoare a prezentei convenţii (revizuită), Comitetul
Miniştrilor al Consiliului Europei va putea invita orice alt stat nemembru al
Consiliului Europei, precum şi Comunitatea Economică Europeană să adere
la prezenta convenţie (revizuită) printr-o hotărâre luată cu majoritatea de
voturi prevazută la art. 20, lit. d) din Statutul Consiliului Europei şi cu
unanimitatea reprezentanţilor statelor contractante care au drept de
reprezentare în comitet.
2. Pentru orice stat aderent sau pentru Comunitatea Economică
Europeană, în cazul aderării, convenţia (revizuită) va intra în vigoare la 6 luni
de la data depunerii instrumentului de aderare la secretarul general al
Consiliului Europei.
ARTICOLUL 16
1. Orice stat poate menţiona, cu ocazia semnării sau a depunerii
instrumentului său de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare,
teritoriul (teritoriile) la care se va aplica prezenta convenţie (revizuită).
2. Orice stat poate extinde, în orice moment ulterior, printr-o declaraţie
adresată secretarului general al Consiliului Europei, aplicarea prezentei
convenţii (revizuită) la orice alt teritoriu menţionat în declaraţie. Convenţia
(revizuită) va intra în vigoare, în privinţa acestui teritoriu, la 6 luni de la data
primirii declaraţiei de către secretarul general.
3. Orice declaraţie făcută în temeiul celor două paragrafe precedente va
putea fi retrasă, în privinţa oricărui teritoriu menţionat în această declaraţie,
printr-o notificare adresată secretarului general. Retragerea devine efectivă la
6 luni de la data primirii notificării de către secretarul general.
ARTICOLUL 17
1. Orice parte poate denunţa, în orice moment, prezenta convenţie
(revizuită), adresând o notificare secretarului general al Consiliului Europei.
2. Denunţarea devine efectivă la 6 luni de la data primirii notificării de
către secretarul general.
ARTICOLUL 18
Secretarul general al Consiliului Europei va notifica statelor membre
ale Consiliului Europei, celorlalte state părţi la Convenţia culturală
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europeană, precum şi oricărui stat sau Comunităţii Economice Europene, care
a aderat sau care a fost invitat să adere la prezenta convenţie (revizuită):
(i) orice semnare;
(ii) depunerea oricărui instrument de ratificare, de acceptare, de
aprobare sau de aderare;
(iii) orice dată de intrare în vigoare a acestei convenţii (revizuită), în
conformitate cu prevederile art. 14, 15 şi 16;
(iv) orice alt act, notificare sau comunicare având legatură cu prezenta
convenţie (revizuită).
Drept pentru care, subsemnaţii, legal autorizaţi în acest scop, au semnat
prezenta convenţie (revizuită).
Întocmită la La Valetta, la 16 ianuarie 1992, în limbile franceză şi
engleză, ambele texte având aceeaşi valabilitate, într-un singur exemplar care
va fi depus în arhivele Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului
Europei va transmite copii autentificate fiecărui stat membru al Consiliului
Europei, celorlalte state părţi la Convenţia culturală europeană, precum şi
oricărui stat nemembru sau Comunităţii Economice Europene, invitat(ă) să
adere la prezenta convenţie (revizuită).

DESCRIEREA PROIECTULUI
Strategia Ministerului Culturii şi Cultelor în domeniul arheologiei pentru
perioada 2005-2008, are în cadrul obiectiv prioritar Inventarierea siturilor
arheologice ca modalitate primordială de protecţie juridică a patrimoniului
arheologic. Astfel, pe baza unor solicitări (proiecte) bine fundamentate, au fost
finanţate de către MCC începând cu 2006, o serie de activităţi care au contribuit
la realizarea obiectivului prioritar descris mai sus.
Institutul de Cercetări Eco Muzeale a primit de la MCC în anul 2006 o
finanţare de 50.000 lei pentru inventarierea a 25 situri arheologice de mari
dimensiuni. Acest prim proiect a relevat existenţa unei categorii de situri
arheologice – tumulii funerari – aflate în mare pericol. Prin urmare, în anul
2007 proiectul de inventariere a avut ca subiect exclusiv tumulii funerari.
Contractul de cercetare arheologică nr. 22888 din 9.05 2007 încheiat între
Ministerul Culturii şi Cultelor şi Institutul de Cercetări Eco-Muzeale din
Tulcea, în valoare de 40.000 lei a permis finanţarea operaţiunii de inventariere
a tumulilor funerari din judeţul Tulcea, zona Baia, Jurilovca, Mihail
Kogălniceanu.
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Pentru inventarierea patrimoniului arheologic există în România două
baze de date naţionale: Repertoriul arheologic Naţional care cuprinde toate
descoperirile arheologice de pe teritoriul României şi Lista Monumentelor
Istorice cu un capitol special dedicat arheologiei. Repertoriul Arheologic
Naţional cuprinde informaţii referitoare la localizarea administrativă, regimul
de proprietate, datarea şi alte informaţii de interes ştiinţific,informaţii
cartografice şi topografice cu privire la siturile arheologice.
În vederea completării acestor informaţii era necesară extinderea acestor
preocupări în ceea ce priveşte inventarierea patrimoniului arheologic şi la nivel
judeţean.
În anul 2007 au fost delimitaţi 102 tumuli din zona comunelor Baia,
Ceamurlia de Jos, Jurilovca şi Mihail Kogălniceanu, toate aceste situri fiind
identificate cu dispozitive GPS, întocmindu-se o documentaţie minimală
pentru fiecare tumul (numerotare, date cadastrale, descriere sumară); pe de altă
parte s-a utilizat un sistem de inventariere informatizată pentru siturile
arheologice, dezvoltat ca o aplicaţie Microsoft Access XP.
A. Descrierea aplicaţiei informatice a proiectului
Repertoriul Arheologic al judeţului Tulcea
Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea, prin contractul nr. 225 din
14 septembrie 2007, a angajat SC VANDERLAY SRL pentru furnizarea de
servicii informatice în cadrul proiectului menţionat mai sus.
Această aplicaţie are o structură care permite atât înregistrări de detaliu
ale unor descoperiri arheologice, cât şi introducerea unor informaţii generale
referitoare la o anumită cercetare sau sit arheologic (Anexa 1).
Structura bazei de date este compusă din:
- 3 tabele principale: SIT, COMPLEX şi OBIECT;
- alte tabele în care se pot introduce informaţii adiacente despre siturile
arheologice (BIBLIOGRAFIE, CERCETARE, UNITĂŢI DE
CERCETARE, LOCALITĂŢI, COORDONATE).
Baza de date este compatibilă cu Repertoriul Arheologic Naţional; există
formulare de introducere şi corecţii pentru toate categoriile de informaţii
precum şi rapoarte (modele de listare) pentru toate categoriile de informaţii. Ca
facilităţi şi noutate menţionăm că au fost create „module” de interogare pe un
câmp sau pe două câmpuri (pentru tabelele de SIT, COMPLEX şi OBIECT)
precum şi faptul că se pot face statistici pe tabelul de SIT.
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Baza de date realizată cu această aplicaţie conţine:
- 491 de fişe;
- 7 fişe de complex (7 fişe nou introduse în 2007);
- 57 fişe de obiect;
- 342 înregistrări pentru cercetare;
- 501 fişe bibliografice.
Pentru toate informaţiile din baza de date 2006-2007 au fost făcute
corecţii şi verificări.
La sfârşitul acestei etape baza de date conţine toate informaţiile despre
siturile arheologice din Repertoriul arheologic al judeţului Tulcea – manuscris
deţinut de ICEM Tulcea, o parte din ele fiind completate cu informaţii din
bibliografia de specialitate.
1. Documentaţie listată
1. FIŞE DE SIT – volum I – 1-150
2. FIŞE DE SIT – volum II – 151-300
3. FIŞE DE SIT – volum III – 301-450
4. FIŞE DE SIT – volum IV – 451-600
5. FIŞE DE SIT – volum V – 601-750
6. FIŞE DE SIT – volum VI – 751-850
7. FIŞE DE SIT – volum VII – 851-946
8. FIŞE DE COMPLEX – 1-26
9. FIŞE DE OBIECT – 1-107
10. TABEL CERCETARE
11. TABEL BIBLIOGRAFIE
12. STATISTICI
13. ANSAMBLURI – SITURI COMPONENTE
14. PREZENTAREA APLICAŢIEI - MANUAL DE UTILIZARE
2. Documentaţie pe CD
1. CD1 – Aplicaţia „Sistemul de inventariere a siturilor arheologice
din judeţul Tulcea”, cu informaţiile conţinute până la 12.11.2007;
documentaţia pdf. şi doc. aşa cum a fost ea listată pentru predare
2. CD2 - Aplicaţia “Sistemul de inventariere a siturilor arheologice din
judeţul Tulcea” – fără înregistrări; manualul de utilizare a aplicaţiei
3. CD3 – Arhiva proiectului: toate bazele de date intermediare,
informaţii în diverse stadii de prelucrare.
Toată această documentaţie a fost predată în două exemplare, unul
pentru Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea, celălalt pentru Ministerul
Culturii şi Cultelor.
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B. Descrierea documentaţiei topografice
Documentaţia topografică privind delimitarea siturilor arheologice din
judeţul Tulcea a fost executată de SC GeoTopo SRL în baza contractului
încheiat cu Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea, având ca scop
delimitarea a 102 de situri arheologice din judeţul Tulcea.
În acest scop s-au realizat cele două etape ale lucrării şi anume:
1. Etapa de teren
- în zonele unde a existat o reţea de sprijin, măsurătorile pentru
delimitarea siturilor arheologice s-au efectuat cu staţia totală REC ELTA
MOD3, folosind punctele din reţeaua geodezică (Anexa 4 şi 5);
- punctele radiate pe conturul siturilor s-au realizat cu reflectoare optice,
centrate şi omologate, astfel încât s-au realizat preciziile şi tolerantele admise;
- delimitarea siturilor arheologice a fost realizată cu ajutorul
specialiştilor arheologi de la ICEM Tulcea;
- acolo unde punctele geodezice din reţeaua de sprijin lipseau, s-au
folosit aparatele GPS-SOKIA STRATUS pentru determinarea punctelor de
ridicare a contururilor siturilor arheologice;
- toate datele au fost stocate cu ajutorul memoriilor magnetice, fiind
ulterior, descărcate prin programe informatice speciale;
- pentru delimitarea siturilor arheologice s-au folosit cel puţin patru
puncte geodezice (Anexa 3), prin metoda retro-intersecţiei.
2. Etapa de birou
Toate datele din memorie au fost descărcate cu programe adecvate în
vederea efectuării calculelor topografice cu ajutorul programelor CALTOP şi
TOPOSSYS. După întocmirea calculelor s-au realizat schiţele grafice, cu
ajutorul programului MAPSSYS şi s-au întocmit toate piesele ce formează
documentaţia de delimitare a siturilor arheologice.
Documentaţia topografică conţine următoarele piese:
1. Schiţa de delimitare a sitului arheologic la scările 1: 500; 1:5.000;
2. Inventar de coordonate ale punctelor de contur ale siturilor arheologice;
3. Plan de încadrare în zonă, pentru fiecare sit în parte, scara 1:5.000;
4. Schiţa reţelei de ridicare, cu coordonatele punctelor vechi şi noi;
5. Carnetul de teren;
6. CD-ul cu formatul .dxf a întregii lucrării.
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Echipa de implementare a proiectului
1. Dr. Florin Topoleanu, cercetător ştiinţific I – Director ICEM,
responsabil proiect
2. Dr. Gabriel Jugănaru, cercetător ştiinţific II – Director adjunct ICEM
3. Dr. Cristian Micu, cercetător ştiinţific II
4. Drd. Sorin Ailincăi, cercetător ştiinţific III
5. Drd. Florian Mihail, cercetător ştiinţific
6. Drd. Aurel Stănică, cercetător ştiinţific III
7. Costea Iuliana, muzeograf II
8. Costea George, muzeograf II
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ISTORICUL CERCETĂRILOR ÎN JUDEŢUL TULCEA
În cadrul acestui capitol vom prezenta o scurtă radiografie, din
perspectivă cronologică, a cercetărilor realizate în complexele tumulare din
judeţul Tulcea.
Primele informaţii din literatura de specialitate în legătură cu prezenţa
tumulilor din teritoriul nord-dobrogean se regăsesc în însemnările lui Pamfil
Polonic care a cercetat, în anul 1898, malul drept al Dunării de la Ostrov (jud.
Constanţa), până în Delta Dunării. Rezultatele acestei acţiuni se vor regăsi în
lucrarea Valurile (troianele), drumurile şi cetăţile romane din toate ţările
locuite de Români premiată de Academia Română în 1917, rămasă, însă,
nepublicată din lipsă de fonduri. În acest cadru, în apropierea cetăţii
Noviodunum sunt menţionate două „movilii uriaşe de pe care ai o vedere
adâncă peste ambele maluri ale Dunării şi care … serveau romanilor ca puncte
de pază”. În vâlceaua dintre cele două complexe (cea dinspre apus, numită
Vizirtepe) s-ar fi găsit un sarcofag de piatră.
Într-o nouă lucrare – apărută mult mai târziu – şi care reprezintă în fapt
un rezumat al celei menţionate mai sus, se precizează că la sud de cetatea
Noviodunum existau „multe movilii care conţin desigur morminte antice”2.
Mai multe „movile”, aflate în nordul Dobrogei, au fost menţionate într-o
lucrare monografică publicată în anul 1904 de M. D. Ionescu. Informaţiile
autorului amintit trebuie luate în considerare selectiv, de vreme ce acesta
foloseşte termenul atât pentru formele de relief cât şi pentru creaţiile antropice.
Printre acestea recunoaştem câteva complexe funerare cercetate în ultimii ani
ai sec. al XX-lea3. În acest context poate fi menţionat că M. D. Ionescu a
precizat poziţia movilelor în raport cu formele de relief din apropiere, iar
pentru unele a fost menţionată altitudinea absolută.
Primele menţiuni din literatura de specialitate asupra cercetării unui
tumul aflat pe teritoriul judeţului Tulcea se regăsesc într-un articol publicat, în
1925, de V. Pârvan în revista Dacia. Cercetătorul amintit fusese informat de
distrugerea unui complex de acest tip –„un énorme tumulus plat”–, în
2
3

Polonic 1935, 24.
Movila Mocuţa, din apropierea satului Luncaviţa, ce apare în lucrarea lui M.D. Ionescu la
pagina 106 în forma Mocuca, a fost cercetată în 1990 de I.Vasiliu – vezi Vasiliu 1995a.
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aproprierea localităţii Ceamurlia de Jos4, în timpul lucrărilor5 efectuate pentru
amenajarea rambleului căii ferate Medgidia-Babadag-Tulcea (Pl. I/1). O parte a
materialului arheologic descoperit cu această ocazie, reprezentat de numeroase
fragmente ceramice, resturi umane, o măciucă din piatră şi o mare statuiemenhir (Pl. I/2,3; II), a fost recuperată şi oferită spre studiu arheologilor de către
şeful de lucrări de pe acest tronson, inginerul N. Măinescu. Luând în considerare
importanţa deosebită a descoperirii, V. Pârvan a trimis în zonă doi membrii ai
colectivului şantierului Histria, pentru a realiza o anchetă minuţioasă printre
muncitori şi un releveu al terenului „en surface comme en profondeur”.
Materialul arheologic a fost considerat ca reprezentând inventarul unui
complex funerar, fără a fi făcută o diferenţiere distinctă, pe epoci. Încă de la
început s-a considerat că obiectele „appartiennent à une époque facilement
datable”, analogiile avute la dispoziţie indicând în opinia lui V. Pârvan o
încadrare a complexului „plutôt à l’âge du bronze qu’à celui de la pierre,
c’est-à-dire en tout cas à une période très tardive de l’énéolithique du
Bas-Danube”.
Câteva rezerve asupra asocierii tuturor materialelor descoperite într-un
complex arheologic unitar au fost menţionate de I. Andrieşescu în cadrul unei
conferinţe susţinute în 1928. Acesta preciza că statuia-menhir a fost „găsită
împreună cu alte obiecte – fără a şti dacă chiar în acelaşi loc – într-un enorm
tumul.”6. Referindu-se la atribuirea pieselor de la Ceamurlia de Jos unei
perioade foarte târzii a epocii eneolitice, autorul menţionat preciza că
ingeniozitatea argumentării lui V. Pârvan în această problemă era „puţin
ajutorată de felul în care s-a făcut însemnata descoperire”7. În opinia sa, exista
posibilitatea ca ceramica să nu fi avut legătură „cu celelalte elemente ale
descoperirii”8. Nu ar trebui uitat faptul că în conferinţa sa, I. Andrieşescu
menţiona că localizarea tumulilor din Dobrogea pe o hartă „de preferinţă cu
ajutorul fotografierii din avion”9 ar facilita cercetarea lor.
O descoperire la fel de celebră ca cea de la Ceamurlia de Jos şi cu
siguranţă una din cele mai importante de pe teritoriul României, a fost adusă la
cunoştinţa lumii arheologice în 1931. În primăvara acelui an, locuitorii satului
4

V. Pârvan (1925, 422) a precizat că descoperirea fusese făcută în apropierea localităţii
Hamangia (actuala localitate Baia). Luând în considerare realităţile din teren, este evident că
tumulul se afla mult mai aproape de Ceamurlia de Jos, fapt pus, de altfel, în evidenţă şi de D.
Berciu (1966, 119).
5
Lucrările amintite au fost realizate în anul 1924.
6
Andrieşescu 1928, 11.
7
Andrieşescu 1928, 12.
8
Andrieşescu 1928, 12.
9
Andrieşescu 1928, 11.
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Agighiol au descoperit în Movila lui Uţă mai multe obiecte de valoare10. Ca
urmare a sesizării autorităţilor locale, I. Andrieşescu, directorul Muzeului
Naţional de Antichităţi din Bucureşti, a realizat o cercetare la faţa locului. Cu
această ocazie s-a constatat că în urma unor săpături clandestine a fost grav
afectat un mormânt în tumul11, cu ziduri din piatră. Mare parte a inventarului,
în care se regăseau numeroase piese de metal, în special argint, intrase în
posesia „căutătorilor de comori” iar pietrele fuseseră deja utilizate la
construcţiile gospodăreşti din localitatea Agighiol.
În perioada 19 octombrie - 5 noiembrie 1931, I. Andrieşescu şi D. Berciu
au realizat o săpătură cu caracter de salvare a complexului funerar, context în
care au fost recuperate unele obiecte pierdute în timpul jefuirii mormântului şi
au fost descoperite câteva piese in situ.
Andrieşescu a publicat, în legătură cu această descoperire, o serie de
planşe, în cadrul celui de - Al VII-lea Congres Internaţional de Antropologie şi
Arheologie Preistorică din 1937 şi pregătea materialul necesar publicării unei
monografii, lucru care, din păcate, nu s-a mai realizat12.
În timpul celui de-al Doilea Război Mondial o parte din obiectele din
complexul de la Agighiol au fost distruse iar altele au fost chiar pierdute13.
Un studiu complet al situaţiei arheologice şi al inventarului avut la
dispoziţie a fost publicat de D. Berciu în 1969, în lucrarea Arta traco-getică.
S-a precizat că întregul complex de la Agighiol a avut două camere funerare cu
ziduri din blocuri de piatră fasonată, la care ducea un dromos cu pereţi din
piatră. În camere s-ar fi găsit oasele unei persoane masculine şi ale alteia
feminine14. Sub mantaua aceluiaşi tumul a fost cercetată şi o a treia cameră în
care se găseau scheletele a trei cai, cu piese de harnaşament. Inventarul conţine
şi un coif de argint, pe alocuri aurit, două cnemide de argint, 99 perle din
argint, doi cercei din aur, cinci phiale din argint, două pocale din argint, aplice
de argint şi de bronz, 100 vârfuri de săgeată, zăbale, câteva amfore greceşti, un
vas getic lucrat cu mâna şi fragmente ceramice attice (Pl. III-IV). Se consideră
că mormântul, încadrat în prima jumătate a secolului al IV-lea a.Chr., a

10

Berciu 1969, 33-76.
Complexul funerar a fost, se pare, jefuit în două rânduri. Dacă pentru ultima „intervenţie” de
acest tip se ştie că a avut loc în 1931, prima nu poate fi plasată în timp cu certitudine
(aceasta ar fi avut loc în antichitate sau înainte de Primul Război Mondial).
12
Berciu 1969, 34.
13
Din păcate, au fost pierdute chiar şi clişeele şi fotografiile făcute de I. Andrieşescu în timpul
săpăturilor (Berciu 1969, 34).
14
Precizăm că nu avem cunoştinţă de existenţa unei analize antropologice a materialului
osteologic din complexul de la Agighiol.
11
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aparţinut unei căpetenii locale getice, probabil aflată în fruntea unei
„formaţiuni social-politice unional tribale”15.
O atenţie deosebită va fi acordată în literatura arheologică din România
unei descoperiri făcută, întâmplător, în anul 1938 la Casimcea16 „à l’occasion
du nivellement de l’angle d’un grand tertre”. Şi în acest caz s-a realizat o
anchetă printre cei care au avut o legătură mai mult sau mai puţin directă cu
descoperirea complexului arheologic. Astfel s-a putut stabili existenţa unui
mormânt de inhumaţie şi conţinutul inventarului său. O parte a acestuia din
urmă a intrat în colecţia Muzeului Naţional de Antichităţi, în timp ce scheletul
şi o altă parte a inventarului17 fuseseră preluate de N. Bonjug, persoană care se
va regăsi, de altfel, printre organizatorii primei instituţii muzeale din Tulcea în
anii ce au urmat celui de Al Doilea Război Mondial18.
D. Popescu, care nu a exclus ipoteza apartenenţei complexului funerar la
o necropolă, a luat în considerare cercetarea completă a acestuia, lucru care
însă nu s-a realizat din motive obiective. Deşi o parte a arheologilor români a
precizat că mormântul de inhumaţie a fost suprapus de o movilă 19, există
cercetători care contestă acest fapt, cele mai multe argumente în acest sens
fiind formulate de Vl. Dumitrescu20.
În legătură cu inventarul mormântului şi încadrarea sa culturală există o
bibliografie destul de bogată, cele mai multe discuţii purtându-se în jurul
sceptrului în formă de cap de cal21 (Pl. V), lucrat dintr-un calcar local, albicios
şi moale, care se exfoliază uşor, ce prezintă numeroase analogii pe un spaţiu
geografic apreciabil. Complexul de la Casimcea a fost atribuit unui grup
timpuriu al mormintelor cu ocru22, unor comunităţi răzleţe ce au ajuns în
15

Berciu 1994. În legătură cu datarea mormântului de la Agighiol, P. Alexandrescu (1974) a
precizat că acesta poate fi datat „au plus tôt, du milieu du IV e s.av.n.è”.
16
Popescu 1941.
17
Lista completă a inventarului funerar se regăseşte în Dodd-Opriţescu, Mitrea 1983, 77-78.
Acesta cuprinde 15 vârfuri de lance, trei lame de cuţit, cinci topoare, un gratoir, toate din
silex, şi un sceptru de piatră, în formă de cap de cal. Materialul litic litic achiziţionat de
Muzeul Naţional de Antichităţi Bucureşti constă în nouă piese de silex şi sceptrul din piatră
– Păunescu 1970, 196.
18
Simion 2000a, XI-XII.
19
Popescu 1941, 85; Berciu 1954, 544; Comşa 1987, 66; Harţuche 2004-2005, 73.
20
Vl. Dumitrescu a realizat împreună cu Gr. Florescu o cercetare la faţa locului în vara anului
1940. În acest context, nu a fost identificată nici o urmă de tumul în curtea morii din
Casimcea iar localnicii nu-şi aminteau de existenţa unei movile în locaţia amintită. Mai
mult, aceştia afirmau că oasele scheletului şi obiectele de inventar fuseseră găsite la poala
unui deal ce cobora până la moară – vezi Dumitrescu et alii 1954, 541.
21
Popescu 1941; Berciu 1954, passim; Dumitrescu 1955, passim; 1974, 259-260.
22
Păunescu 1970, 60. Autorul nu a exclus, totuşi, atribuirea sa culturii Cernavodă I.
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Dobrogea înainte de sosirea comunităţilor Cernavodă I23, unui orizont
Precernavodă I24, culturii Cernavodă I25 sau culturii Cernavodă II26.
Perioada ce a urmat celui de-al Doilea Război Mondial
Cercetarea complexelor tumulare a fost influenţată în această perioadă de
înfiinţarea Muzeului „Deltei Dunării”, instituţie care a reuşit – prin intermediul
specialiştilor săi – să dezvolte proiecte de cercetare sistematică sau să intervină
rapid în zonele în care patrimoniul arheologic a fost pus în pericol de
intervenţiile antropice din ce în ce mai numeroase.
Zonele în care au fost identificate şi cercetate complexe tumulare
Identificarea şi cercetarea complexelor arheologice de acest tip s-a făcut
practic pe întreaga suprafaţă a judeţului Tulcea. Nu avem cunoştinţă de
existenţa unui program pe termen lung destinat cercetării movilelor, care să
includă şi o planificare în funcţie de criteriul zonal. Cercetările s-au concentrat
în zonele de est, nord şi centrală, mai puţin în cea de vest, ca o consecinţă
firească a existenţei în aceste spaţii a unor programe de cercetare sistematică
sau a unor lucrări de interes public.
Tipul cercetării
Investigaţii aeriene
Un număr neprecizat de movile a fost remarcat pe fotografiile aeriene
avute la dispoziţie în anii ’50 ai secolului trecut în zona cetăţii
Orgamé/Argamum de lângă Jurilovca27.
O acţiune aplicată în mod special complexelor tumulare a fost realizată
de G. Simion în 197728. Obiectivul declarat al demersului său a fost acela al
„stabilirii unei evidenţe clare a movilelor distruse … prin lucrările agricole”29.
O parte a datelor înregistrate cu acest prilej a fost folosită de
V. H. Baumann în interpretarea realităţilor de epocă romană din zona analizată.
Acesta a subliniat avantajele folosirii metodei în cazul localizării rapide a

23

Dumitrescu et alii 1983, 128.
Harţuche 2004-2005, 82.
25
Morintz, Roman 1968, 555-556; Comşa 1971, 18; Morintz 1980, 1467; Roman 1981, 28;
Haşotti 1997, 130-131.
26
Petrescu-Dâmboviţa 1974, 73.
27
Mănucu-Adameşteanu 1992, 64, nota 34.
28
Baumann 1983, n.266. Trebuie precizat că zborul a fost comandat de Muzeul „Deltei
Dunării” Tulcea.
29
Baumann 1983, 86.
24

https://biblioteca-digitala.ro

Inventarierea siturilor arheologice din judeţul Tulcea

43

complexelor arheologice aflate pe mari suprafeţe de teren30, amintind că
„metodologic, fotografierea terenului precede, dar poate să şi urmeze,
cercetării de suprafaţă acolo unde reprezentările topo-arheologice nu sunt
concludente”. Practic, în 1977, alături de alte obiective arheologice, în
apropierea dealului Denistepe au fost identificate numeroase movile aplatizate.
Deşi rezultatele fotografiilor aeriene realizate în acel moment în nordul
Dobrogei au fost apreciate drept „interesante”, nu au fost luate în considerare
şi limitele lor „datorate în mare măsură lipsei de experienţă şi de aparatură
necesară”31.
Specialiştii Institutului de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea au realizat o
serie de fotografii aeriene în nordul Dobrogei32.
Cercetări de suprafaţă
Specialiştii muzeului tulcean au organizat, într-o manieră mai mult sau
mai puţin sistematică, cercetări de suprafaţă în zona nord-dobrogeană. În
cadrul acestora au fost descoperite şi numeroase complexe tumulare.
Motivele acestor cercetări au fost diferite:
a. în foarte puţine cazuri identificarea movilelor a constituit motivul
principal al acţiunii. Am putea aminti în acest context cercetările realizate de
G. Simion în zona Tulcea-Sud – Agighiol – Sabangia33;
b. planul de cercetare al instituţiei, care a luat în calcul, începând din
anul 197634, identificarea siturilor arheologice de pe întreg teritoriul judeţului
Tulcea. Fiecărui cercetător i-a fost încredinţată o zonă de responsabilitate.
Luând în considerare datele din arhiva ICEM Tulcea, această activitate a
contribuit la identificarea celor mai multe complexe tumulare;
c. parte a fazelor de realizare şi avizare a documentaţiilor urbanistice;
d. marile lucrări de utilitate publică. Amenajarea diferitelor trasee ale
gazoductului ce traversează teritoriul judeţului Tulcea a determinat organizarea
unor ample cercetări, atât pe traseul propriu-zis cât şi în zonele din apropiere,
pe o distanţă variabilă, determinată de regulă de realităţile arheologice. Această
activitate a permis realizarea unor cercetări arheologice preventive în zonele
afectate. Prima acţiune a fost realizată în anul 1987, iar ultima în anul 2000, în
acest efort fiind implicat un număr important de cercetători. În acest context au
fost identificate complexe tumulare aflate pe teritoriul localităţilor Jijila,
30

Baumann 1983, 85-86.
Baumann 1983, 87.
32
Activităţi realizate în anii 2004 şi 2007.
33
Informaţie G. Simion, căruia îi mulţumim şi pe această cale.
34
Informaţie amabilă V.H. Baumann, căruia îi mulţumim şi pe această cale.
31
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Văcăreni, Luncaviţa, Isaccea, Teliţa, Poşta, Frecăţei, Cataloi, Nalbant,
Trestenic, Mihai Bravu, Satu Nou, Ceamurlia de Sus şi Panduru.
Pentru orientarea în teren şi localizarea complexelor arheologice au fost
folosite hărţi topografice aflate în arhiva instituţiei. Au fost luate în considerare
amplasarea movilelor (cu raportare la principalele forme de relief, localităţi,
drumuri de acces), dimensiunile (în majoritatea cazurilor valori relative ale
diametrului şi înălţimii, înscrise în intervale de toleranţă semnificative) şi starea de
conservare (cauzele afectării complexelor arheologice. Un procent ridicat din
complexele identificate au fost ulterior cercetate.
Cercetări arheologice preventive
În această categorie pot fi incluse cele mai multe cercetări realizate în
complexele tumulare din nordul Dobrogei. În general, acestea au fost o
consecinţă directă a intervenţiilor cu caracter agricol, amenajărilor piscicole
din Delta Dunării şi a lucrărilor de utilitate publică.
Cercetările iniţiate ca urmare a distrugerilor provocate de lucrările
agricole – în a căror grupă includem şi intervenţiile determinate de „lucrările
de îmbunătăţiri funciare” – s-au desfăşurat de-a lungul întregii perioade ce a
urmat înfiinţării instituţiei muzeale din judeţul Tulcea, pe o parte importantă
din suprafaţa acestei unităţi administrative. Au fost cercetate complexe aflate
în diferite stări de conservare. Această realitate a influenţat, de altfel, şi
tehnicile de săpătură aplicate: în situaţia în care complexul funerar nu a fost
serios afectat, s-a preferat metoda „clasică”, a delimitării a patru sectoare
despărţite de martori perpendiculari35 (Pl. VI); sunt cazuri în care o movilă
serios afectată de intervenţiile antropice a fost cercetată doar pe o parte a
suprafeţei sale36. Pentru unele complexe au fost precizate, cu mai multă sau
mai puţină exactitate, coordonatele topografice37, detaliu destul de rar întâlnit
în cercetările realizate în nordul Dobrogei.
Interesante, datorită zonei în care s-au desfăşurat, sunt cercetările
realizate în apropiere de Chilia Veche, în punctul Ciorticut. Ca urmare a unor
lucrări necesare amenajărilor piscicole au fost săpate două movile în perioada
1984-1985. Este dificil să precizăm tehnicile de săpătură aplicate în acest caz,

35

Această tehnică a fost aplicată în cazul săpăturilor de la Teliţa (Cantacuzino, Simion 1962),
Niculiţel, punctul Bădila (Simion 1977), Baia (Lăzurcă 1980), Tulcea-Sud (Simion 2003a,
17), Sarichioi – Movila 1 (Lungu, Mănucu-Adameşteanu 1995, 339-344; Simion 2003a),
Zebil (Simion 2003a, 21-23), Enisala, punctul La Băltiţă (Vasiliu 2003-2004) etc.
36
Tehnică de săpătură aplicată în cazul Movilei 2 de la Sarchioi (Lungu, MănucuAdameşteanu 1995, 344).
37
Simion 2003a, 17, 20.
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în absenţa oricărei menţiuni din literatura de specialitate avută la dispoziţie38.
Numărul mormintelor cercetate este destul de mare, fără a se putea preciza
cifra exactă, complexele fiind atribuite perioadei de tranziţiei la epoca
bronzului, bronzului mijlociu39 şi perioadei medievale timpurii40.
În grupa marilor lucrări de utilitate publică am inclus amenajarea
traseelor gazoductului ce traversează zona de nord a Dobrogei, care au
determinat realizarea unor cercetări preventive în câteva etape, din anul 1987
până în anul 2000. În acest context au fost cercetate complexe tumulare în
preajma localităţilor Mihai Bravu41, Nalbant42, Poşta43 (Pl. VII), Luncaviţa44,
Frecăţei45 etc.
Cercetări sistematice
În această grupă facem referire la cercetările de întindere şi durată,
executate conform unui proiect de cercetare multianual46.
Ceamurlia de Jos (com. Ceamurlia de Jos)
Luând în considerare importanţa problemelor ridicate de descoperirea
menţionată de V. Pârvan în articolul din revista Dacia, apărut în 1925,
Academia Română a decis realizarea unor noi cercetări în apropierea localităţii
Ceamurlia de Jos, desfăşurate în perioada 1952-1955 în cadrul şantierului
Histria47. Alături de restul de movilă, rămas din perioada interbelică, a mai fost
cercetat un complex tumular aflat în apropiere.
Autorii săpăturii au aplicat o tehnică de săpătură bazată pe trasarea şi
cercetarea unor şanţuri, casete şi suprafeţe în funcţie de configuraţia terenului.
În prima movilă48 au fost identificate complexe funerare atribuite perioadei de
tranziţie la epoca bronzului sau epocii bronzului49, a căror amenajare a afectat
suprafaţa unei aşezări aparţinând culturii Hamangia. În cea de-a doua a fost
descoperit un mormânt getic din sec. V-IV a.Chr., jefuit din antichitate.
38

Vasiliu 1995b.
Vasiliu 1995b, 73.
40
Mănucu-Adameşteanu 1989, 429-430.
41
Vasiliu 1995c.
42
Vasiliu 2004, 14; Vasiliu 2008.
43
Cercetări El. Lăzurcă (1987).
44
Vasiliu 1995a; Vasiliu 1995d.
45
Vasiliu 2004.
46
OG 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice
ca zone de interes naţional.
47
Berciu 1966, 121.
48
Pe locul movilei descoperite în 1924 au existat, se pare, două complexe tumulare (Berciu,
Barnea 1994, 273).
49
Pentru problema încadrării culturale a acestor complexe, vezi Morintz 1972.
39
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Trebuie menţionat că cercetările de la Ceamurlia de Jos sunt considerate
importante datorită numeroaselor complexe neolitice cercetate, fapt ce a
permis o mai bună definire a diferitelor aspecte ale culturii Hamangia.
Enisala (com. Sarichioi)
Pentru această localitate s-a precizat că cercetările arheologice, plasate în
zona de contact dintre „câmpia piemontană” şi dealurile din apropierea
localităţii Visterna, „fac parte dintr-o complexă tematică, desfăşurată pe durata
a mai multor ani”50.
Cercetările de la Enisala51, punctul Valea Netului, începute ca o
intervenţie cu scop de salvare, s-au desfăşurat în perioada 1968-1976 şi au avut
drept obiectiv studierea unei necropole birituale52, cu morminte plane şi
tumulare. Complexele funerare erau grupate în două zone, fiecare cu o
suprafaţă de aproximativ 4.000 mp, aflate pe versanţii văii amintite. În zona de
est au fost identificate şase movile, iar în cea de vest şapte. Cu toate că autorul
cercetării a aplicat unele metode de cercetare şi înregistrare avansate pentru
acea perioadă, acesta nu a considerat, în mod surprinzător, necesară
prezentarea lor. Doar în cazul necropolei plane a fost amintită realizarea unor
secţiuni paralele, cu dimensiuni variabile. Din analiza studiilor şi articolelor
publicate ulterior se poate preciza că toate complexele au fost integrate într-un
plan general al săpăturilor, în care au fost incluse şi detaliile topografice ale
terenului. Analiza documentaţiei prezentate de autorul cercetării indică
aplicarea unei metode clasice de săpătură a movilelor, cu păstrarea unor
martori „în cruce”, înlăturaţi în etapa finală (Pl. VIII). Nu au fost menţionate
dimensiunile exacte ale fiecărui complex. S-a precizat doar că cea mai mare
movilă cercetată are diametrul de 20 m şi înălţimea, în raport cu solul antic, de
1,5 m (M 2-A), iar cea mai mică ar depăşi 3 m în diametru. În schimb,
G. Simion a fost interesat într-o mai mare măsură de starea de conservare a
complexelor, stratigrafie, rit şi ritual funerar (în funcţie de acestea a fost
realizată o tipologie a mormintelor), analiza inventarului descoperit, încadrarea
sa culturală şi cronologică. S-a precizat că descoperirile de la Enisala au adus o
contribuţie importantă la cunoaşterea civilizaţiei geto-dace din zona gurilor
Dunării, „într-o perioadă de mari prefaceri sociale şi politice” corespunzătoare
sec. al IV-lea a.Chr.
Un punct în plus pentru proiectul de la Enisala este dat de prezentarea
rapidă şi „consistentă” a rezultatelor cercetării. Primul raport, susţinut în cadrul
50

Vasiliu 2003-2004, 124.
Simion 1971a; Simion 1974; Simion 2003b.
52
Simion 2006, 266.
51
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Institutului de Arheologie Bucureşti pe 19 ianuarie 1971, a fost urmat de o
serie de studii şi articole publicate în revistele de specialitate.
Orgamé - Argamum (Jurilovca, punct Capul Dolojman)
Cercetările din necropola tumulară (sec. VII-II a.Chr.) localizată la vest
de incinta romano-bizantină a cetăţii de la Capul Dolojman (Pl. IX), pe o
suprafaţă de 100 ha, au început în anul 1988 prin realizarea unui sondaj 53. Din
1990 explorarea arheologică a zonei menţionate a intrat în planul de cercetări
sistematice54. Cercetarea a luat în considerare o problematică diversă55, ce
include organizarea spaţiului necropolei, raportul dintre aceasta şi spaţiul
locuit, observaţii privind ritul şi ritualul funerar şi diverse aspecte ale vieţii
cotidiene din Orgamé, reflectate în mobilierul funerar. În funcţie de obiectivele
imediate ale cercetării a fost utilizat un sistem de săpătură bazat pe trasarea şi
cercetarea unor secţiuni şi casete cu dimensiuni variabile.
Proiectul de cercetare din punctul Capul Dolojman este important prin
complexitatea sa, fiind unul dintre puţinele cazuri în care cercetarea unei cetăţi
antice se desfăşoară în paralel cu necropola din imediata sa apropiere.
Celic Dere (com. Frecăţei)
Cercetările din necropola de la Celic Dere56, aflată în apropierea
localităţii Teliţa (com. Frecăţei), au debutat în anul 1985 şi continuă până în
prezent. Pe o suprafaţă de aproximativ 4 ha au fost identificate 45 movile
(Pl. X-XI). Necropola, ale cărei complexe au fost încadrate din punct de vedere
cronologic în două etape succesive, prima în sec. VI-V a.Chr., iar cea de-a
doua în sec. V-IV a.Chr.57, beneficiază de o ridicare topografică iar complexele
funerare cercetate au fost plasate în planul general al săpăturii. Autorii
cercetării au realizat o confruntare a datelor de topografie cu cele rezultate în
urma cercetărilor arheologice. Au fost urmărite probleme legate de dezvoltarea
în timp a necropolei şi de organizarea sa spaţială, dimensiunile, structura şi
starea de conservare a complexelor, rit şi ritual funerar. A fost acordată o
atenţie deosebită poziţiei inventarului în complexele funerare studiate.
Programul de cercetare de la Celic Dere a inclus şi o colaborare la
nivelul studiilor antropologice. Acestea s-au desfăşurat într-un interval de timp
redus, rezultatele fiind mai degrabă modeste. În singurul raport publicat în
53

Lungu 2000, 101.
Lungu 1995, 231.
55
Lungu 1995; Lungu 2000; Lungu 2004; Mănucu-Adameşteanu 2001, 63.
56
Simion 2000b; Simion 2003c.
57
Simion 2003d, 248.
54
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România au fost precizate starea de conservare a unor schelete şi prelevarea
unor eşantioane de sol şi oase destinate analizelor ADN58.
Şi în cazul acestui sit s-a putut realiza o cercetare concomitentă a unei
aşezări şi a necropolei din imediata sa apropiere. În opinia autorului
descoperirilor, în acest context, alături de aspectele de ordin material şi social
ale unei comunităţi, pot fi identificate „formele de manifestare spirituală legate
de cultul morţii”59. Cunoaşterea practicilor „de ordin ritual-funerar” ar da
posibilitate realizării unei partajări între grupurile culturale şi chiar definirea
unui specific spiritual al etniilor.
Isaccea
Fără îndoială, cercetările din necropola romană de la Isaccea – în care se
regăsesc atât complexe tumulare, cât şi morminte plane – nu se înscriu în
categoria celor sistematice, dacă luăm în considerare cadrul strict al definiţiei
menţionate mai sus. Cercetarea complexelor funerare s-a realizat în diferite
etape, despărţite de intervale de timp variabile. Existenţa mai multor campanii
de săpături în cadrul aceluiaşi sit ne determină să prezentăm problematica sa
într-un cadru relativ unitar.
Primele cercetări, determinate de lucrările de amenajare a teritoriului în
vederea înfiinţării unei pepiniere, au fost realizate de E. Bujor şi G. Simion în
195860, prilej cu care au fost săpate şase movile.
Cauze similare au condus la cercetarea a încă 12 movile în anii
1979-1980. Alături de complexele funerare romane61 au fost identificate
morminte din perioada medievală timpurie62. Extinderea cercetărilor pe o
suprafaţă mult mai mare în raport cu cea din 1958 şi rezultatele studiilor de
„foto-interpretare arheologică” realizate anterior de Al. S. Ştefan, au fost
considerate de G. Simion drept elemente suficiente pentru întocmirea unei
schiţe topografice a spaţiului în care se regăseşte necropola de la Isaccea
împărţită astfel în trei zone, numite convenţional A, B şi C.
În anul 1987 a fost cercetată o nouă movilă, în punctul Groapa Cailor,
„în apropierea …..tabiei turceşti ce se situează la est de castrul roman”63
(Pl. XII).

58

Rowlett 1997.
Simion 2003e, 214.
60
Bujor, Simion 1961.
61
Simion 1984.
62
Vasiliu 1984.
63
Simion 2008.
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Ultimele două etape din cercetarea necropolei de la Isaccea s-au
desfăşurat în anii 1980-1982 şi 1990, obiectivul ales fiind de această dată
movila MXXX64 (Pl. XIII).
În general, nu există diferenţe prea mari în modul de cercetare a
complexelor tumulare de la Isaccea. Aproape în fiecare caz s-a precizat starea
lor de conservare, o mai mică atenţie fiind acordată dimensiunilor. Tehnicile
de săpătură au fost, se pare, cele clasice, iar probleme abordate privesc ritul şi
ritualul funerar şi inventarul complexelor65.
Cercetarea unor complexe tumulare nu se înscrie neapărat în categoriile
menţionate mai sus. Aceasta a putut fi determinată de interesul manifestat de
cercetători pentru unele zone arheologice sau de alegerea unei anumite teme de
cercetare. În acest context pot fi incluse săpăturile realizate de G. Simion pe
grindurile din Delta Dunării66, în apropierea localităţii Dunavăţul de Sus
(com. Murighiol)67 şi la Sabangia68 (Pl. XIV).
Descoperiri întâmplătoare
În această categorie am inclus câteva descoperiri realizate în afara unei
cercetări de specialitate.
O descoperire întâmplătoare, făcută în 1955 la 2 km nord-vest de
Jurilovca, în spatele promontoriului Dolojman, a fost semnalată de
V. Canarache. Acesta menţiona prezenţa a 100 de amfore, datate în prima
jumătate a sec. al IV-lea a.Chr., ce alcătuiau ringul unui mormânt distrus în
urma unor arături profunde69. De asemenea, la Zebil, punctul Movila Săpată,
„în urma intervenţiilor nesistematice” din anul 1961 au fost recuperaţi doi
cercei de buclă70.
Importanţa problematicii tumulilor, acumularea unei cantităţi
semnificative de informaţii a determinat o mai mare implicare a grupului de
arheologi din nordul Dobrogei în activitatea de valorificare a cercetărilor
realizate de-a lungul timpului71. Unii dintre aceştia au devenit membri activi ai
64

Simion 1994-1995.
Simion 1996.
66
Simion 1971b.
67
Simion 1995
68
Simion 2003a, 17-20.
69
Lungu 1992, 69.
70
Vasiliu 2003-2004, 124.
71
În acest context trebuie menţionate contribuţiile cercetătorilor I. Vasiliu, în a cărui teză de
doctorat – Bronzul timpuriu şi mijlociu la Dunărea de Jos –, rămasă, din păcate,
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Comisiei a XXX-a – de studiere şi protecţie a monumentelor funerare – din
cadrul Uniunii Internaţionale de Studii Pre- şi Protoistorice (U.I.S.P.P), cea mai
mare organizaţie de specialitate din lume. Nu este lipsit de importanţă să
menţionăm că primul preşedinte al comisiei amintite a fost, între 1996-2000,
dr. Gavrilă Simion, fost director al Institutului de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea.
De asemenea, în 1995, în România, la Tulcea, s-a înfiinţat Asociaţia de
Studii pentru Arheologie Funerară (A.S.A.F.) în cadrul căreia problema
tumulilor ocupă un loc important. De altfel, cel de - Al doilea Colocviu
Internaţional de Arheologie Funerară organizat la Tulcea a fost consacrat
mormintelor tumulare din epoca fierului din sud-estul Europei.

Concluzii
Luând în considerare elementele de conţinut ale analizei prezentate în
această lucrare, se poate afirma că studiul tumulilor a constituit una din
direcţiile de cercetare a specialiştilor interesaţi de realităţile arheologice din
spaţiul nord-dobrogean, activitate desfăşurată, cu intermitenţe de-a lungul unei
perioade importante de timp.
Deşi nu a fost structurat un program unitar de cercetare a tumulilor la
nivelul întregii zone, complexele funerare de acest tip au fost incluse printre
obiectivele unor proiecte puse în aplicare pe teritoriul judeţului Tulcea.
Se pot observa, în timp, evoluţii calitative din punct de vedere al
metodelor de cercetare a complexelor şi al modului de interpretare a
materialului arheologic rezultat. O importanţă deosebită o are publicarea
imediată a informaţiei, atât în cuprinsul simplelor rapoarte de săpătură, cât şi în
lucrările de sinteză.
Ne exprimăm certitudinea că proiectul dezvoltat de actuala echipă a
Institutului de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea va impune o nouă viziune asupra
manierei de abordare a studiului complexelor tumulare.

nepublicată, se regăseşte o mare parte a complexelor tumulare atribuite epocii bronzului
cercetate în judeţul Tulcea, V. Lungu, cu analize în problema tumulilor din necropola cetăţii
Orgame/Argamum şi, desigur, G. Simion.
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CATALOGUL MORMINTELOR TUMULARE
DIN JUDEŢUL TULCEA
CARTATE ÎN 2007
Comuna Baia
Pe raza comunei Baia, judeţul Tulcea, în zona de S, pe partea stângă a
drumului naţional ce duce spre Constanţa (DN 22), se pot observa numeroase
morminte tumulare aflate în stări de conservare diferite.
Complexele tumulare, numerotate de la 1 la 17, sunt dispuse relativ organizat,
într-o linie ce merge aproximativ paralel cu DN 22 Tulcea-Constanţa. În cadrul
acestora se pot observa două grupări: una compusă din tumulii 1-3 şi 14-17 şi alta
formată din T 4-13 (Fig.1-2).

T 1 – are aproximativ 6-7 m înălţime, diametrul de 85 m, uşor aplatizat
spre sud. Starea de conservare este relativ bună (Fig.4).
T 2 – la aproxitiv 100 m N de T1 se află o movilă foarte aplatizată, la
suprafaţa căreia am observat numeroase pietre. Datorită lucrărilor agricole,
aceasta se află în pericol de dispariţie. Diametrul său este de 75 m, înălţimea
fiind de până la 1,50 m (Fig.5/1).
T 3 – este dispus la 50 m N de T 2, are aproximativ 1 m înălţime şi un
diametru maxim de 60 m. La suprafaţa acestuia am observat numeroase pietre
de culoare albă (Fig.5/2).
T 4 – este denumit şi Movila Hamangia. Este puternic distrus de
intervenţii antropice, are vârful aplatizat, înălţimea de aproximativ 4 m,
diametrul de 46 m şi este perforat de numeroase gropi (Fig.6/1-2).
T 5 – la cca. 150 m NE de tumulul precedent se află un altul, de
aproximativ 4-5 m înălţime şi un diametru de 49 m; datorită arăturilor, la bază,
în partea de V a movilei, pe o distanţă de cca. 5 m, este împrăştiată piatră de
culoare albă (Fig.7/1).
T 6 – la 150 m NE de T 5 se află o movilă de aproximativ 3 m înălţime,
cu un diametru de 46 m, puternic afectată de lucrările agricole (Fig.7/2).
T 7 – este puternic aplatizat, are aproximativ 1-2 m înălţime şi un
diametru de 54 m. Pe alocuri, se observă piatră de culoare albă (calcar),
împrăştiată din cauza arăturilor (Fig.8/1).
T 8 – are dimensiuni reduse şi se află la 10 m E de T 7. Înălţimea
păstrată este de 1,5 m iar diametrul de 31 m. La suprafaţă s-au descoperit şi
câteva fragmente ceramice antice, atipice, lucrate la roată.

https://biblioteca-digitala.ro

66

T 9 – este situat la NE de T 8, la 200 m E de DN 22, la E de drumul de
ţară ce porneşte perpendicular pe DN 22 înspre lac. Tumulul este foarte
aplatizat, are o înălţime de până la 0,50 m şi un diametru de 124 m.
T 10 – este amplasat în apropierea DN 22, are aproximativ 5 m înălţime
şi 42 m diametru; vârful este aplatizat.
T 11 – este situat la N faţă de T 10 şi este foarte aplatizat. Păstrează o
înălţime de până la 1,50 m şi un diametru de 3,8 m (Fig.8/2).
T 12 – a fost identificat la NE faţă de T 11, lângă calea ferată TulceaConstanţa. Acesta are aproximativ 3 m înălţime, iar pe suprafaţa sa s-a descoperit
un mâner de amforă din epoca romană. Diametrul maxim păstrat este de 74 m
(Fig.9).
T 13 – la 250 m E de DN 22 şi la 100 m NE de T12 se află o movilă de
aproximativ 2 m înălţime şi un diametru de 62 m, grav afectată de lucrările
agricole (Fig.10/1).
T 14 – este situat la circa 150 m SE de T 1. Acesta este puternic aplatizat
datorită lucrărilor agricole, având un diametru de 45 m şi o înălţime de 1 m
(Fig.10/2).
T 15 – la circa 100 m S de movila prezentată anterior se află o alta, care
prezintă un grad de aplatizare mai accentuat decât precedenta, la rândul ei fiind
grav afectată de lucrările agricole. Complexul are un diametru de 50 m,
înălţimea fiind de aproximativ 0,50 m (Fig.11/1).
T 16 – la aproximativ 50 m E de T 15 a fost identificat un alt tumul, care
probabil va dispărea în curând datorită lucrărilor agricole. Numeroasele arături
care s-au realizat pe suprafaţa sa au condus la o aplatizare aproape totală, în
acest moment movila fiind abia vizibilă. Cu mare greutate am putut stabili un
diametru de 43 m.
T 17 – la aproximativ 100 m S de mormântul tumular T 15 a fost
observat un altul, mai bine conservat, dar supus şi acesta eroziunilor produse
de lucrările agricole. A fost stabilit un diametru de 50 m şi o înălţime de circa
4 m (Fig.11/2).
Tumulii 18 şi 19 se află la SE de aliniamentul descris mai sus, la graniţa cu
judeţul Constanţa.

T 18 – la 1,4 km SE de Movila Hamangia a fost identificată o altă
movilă. Aceasta este afectată de lucrările agricole, fiind sistematic arată.
Diametrul este de 70 m şi înălţimea de circa 4 m (Fig.12/1).
T 19 – acest tumul este bine conservat, nu este arat, prezintă un diametru
de 70 m şi o înălţime de circa 5-6 m (Fig.12/2).
O grupare de 5 movile (T 20-24) a fost identificată în limita de N a localităţii
Baia, în preajma haltei de steril, de o parte şi de alta a liniei ferate.
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T 20 – poate fi recunoscut cu uşurinţă datorită castelului de apă săpat în
partea de N a acestuia. A fost stabilită o înălţime de circa 5 m, în vreme ce
diametrul a fost fixat cu aproximaţie la 50 m, datorită puternicelor intervenţii
antropice ce au afectat movila (Fig.13/1).
T 21 – este situat la circa 200 m N de Castelul de apă. Acesta se prezintă
într-o stare de conservare bună, mai puţin zona centrală care este perforată de o
groapă. Diametrul este de 70 m, iar înălţimea de circa 5 m (Fig.13/2).
T 22 – a fost identificată între steril şi T 23. Este puternic aplatizată din
cauza lucrărilor agricole. Gradul de aplatizare este foarte avansat, înălţimea
fiind de până la 0,5 m, iar diametrul de 45 m (Fig.14/1).
T 23 – se află în dreptul haltei de steril, la V de linia ferată. Acesta este
grav afectat de lucrările agricole, fiind puternic aplatizat. În momentul de faţă
are un diametru de 60 m şi o înălţime de 2,5 m.
T 24 – pe partea de V a şoselei Tulcea-Constanţa se află o altă movilă,
grav afectată de lucrările agricole. Prezintă grad de aplatizare foarte avansat,
diametrul este de 54 m, iar înălţimea de până la 0,50 m (Fig.14/2).

Comuna Ceamurlia de Jos
La vest de localitatea Ceamurlia de Jos, de o parte şi de alta a drumului
judeţean 222 am identificat mai multe morminte tumulare. Dintre acestea se poate
observa o concentrare formată de tumulii T 25-33 şi T 37.

T 25 – se află la 50 m dreapta de DJ 222, la 3 km V de Ceamurlia de Jos.
Este grav afectat de lucrările agricole. Au fost remarcate următoarele
dimensiuni: diametrul de 53 m, înălţimea de circa 3 m (fig.15/1).
T 26 – este marcat de borna rutieră numărul 71 a DJ 222. Aceasta se află
pe partea de N a movilei. Jumătatea sudică a complexului a fost distrusă în
totalitate în urma amenajării şoselei. Cu mare dificultate am putut aprecia un
diametru de 80 m şi o înălţime de circa 1,5 m (Fig.15/2).
T 27 – se află la 300 m N de T 26. Este grav afectat de lucrările agricole,
prezentând un diametru de 59 m şi o înălţime maximă de circa 1 m.
T 28 – este situat la 30 m N de T 27. A fost distrus în proporţie foarte
mare datorită lucrărilor agricole. Locul ocupat de movilă este marcat de
pietrele răspândite în zonă pe o suprafaţă cu diametrul de 50 m. Trebuie însă să
ţinem cont că acestea au fost împrăştiate în urma lucrărilor agricole şi, cu
siguranţă, nu au păstrat poziţia iniţială. Mormântul tumular este aproape total
aplatizat.
T 29 – este amplasat la 50 m NV de T 28. Acesta este la rându-i grav
afectat de lucrările agricole. Prezintă un diametru de 62 m şi o înălţime de
circa 1,5 m (Fig.16/1).
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T 30 – se află la 50 m S de T 29, între T 28 si 27. Este grav afectat de
lucrările agricole. Prezintă un diametru de 45 m şi o înălţime de circa 1,5 m
(Fig.16/2).
T 31 – este dispus la aproximativ 1,5 km E de grupul de tumuli descrişi
mai sus. Acesta este grav afectat de lucrările agricole, fiind în curs de
dispariţie. Tumulul prezintă un diametru de 54 m şi o înălţime de circa 2 m
(Fig.17/1).
T 32 – se află la aproximativ 500 m spre S de T 31. Aceasta este grav
afectat de lucrările agricole. Movila are un diametru maxim de 70 m şi o
înălţime de circa 3 m (fig.17/2).
T 33 – este dispus la 1 km SV de T 32 şi aproximativ 600 m NE de T 26.
Acesta este grav afectat de lucrările agricole, având un nivel avansat de
aplatizare. Tumulul prezintă un diametru de 80 m şi o înălţime de circa 3 m.
T 34 – se află la aproximativ 1 km N de Ceamurlia de Jos şi este denumit
şi Movila la Iurtă. Tumulul este grav afectat de un stâlp din lemn montat în
centru şi de lucrări agricole. Are un diametru de 48 m şi o înălţime de circa 2
m (Fig.18/1).
T 37 – se află la 100 m N de DJ 22 (spre Ceamurlia de Jos) aproape de
intersecţia Două Cantoane. Complexul tumular este aplatizat într-o măsură
foarte mare din cauza lucrărilor agricole. Diametrul maxim păstrat al
mormântului este de 35 m iar înălţimea de până la 0,50 m.

Lunca
T 35 – la 400 m N de intrarea în Lunca a fost identificată o movilă.
Aceasta este afectată atât de lucrările agricole, cât şi de faptul că pe suprafaţă
sa au fost ridicaţi doi stâlpi de înaltă tensiune. Complexul prezintă un diametru
de 61 m şi o înălţime de circa 1 m.
T 36 – se află la peste 1 km NV de Lunca, la rându-i este grav afectat de
lucrările agricole, fiind şi suprapus de un drum de câmp. Tumulul are un
diametru de 50 m şi înălţimea de circa 2 m.
T 38 – este situat între Lunca şi Vişina, la aproximativ 1 km N de şosea.
Denumit şi Movila Înaltă, acesta este afectat de intervenţii antropice, la baza sa
fiind amenajat un bordei, iar în zona centrală o groapă. Tumulul are un
diametru de 42 m şi o înălţime de circa 5 m (Fig.19/2).
T 62 – la 2 km S de IAS Lunca am identificat un mormânt tumular în
stare de conservare destul de bună, dar care este supus deteriorării produse de
lucrările agricole. Acesta se află pe aceeaşi direcţie cu Movila Înaltă, la
aproximativ 2,5 km N de aceasta. Tumulul are dimensiuni destul de mari, un
diametru de 70 m şi o înălţime de 3 m (Fig.23/2).
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Comuna Jurilovca
Jurilovca
La jumătatea distanţei dintre localităţile Vişina şi Jurilovca, de o parte şi de
alta a drumului judeţean se află două morminte tumulare aplatizate (T 39 şi T 40).

T 39 – este dispus la S de drumul judeţean DJ 222 şi este în pericol de
dispariţie, fiind grav afectat de lucrările agricole. Dimensiunile sunt greu de
apreciat, înălţimea maximă este de 0,75 m iar diametrul de 50 m.
T 40 – se află la aproximativ 30 m N faţă de T 26, de cealaltă parte a
drumului judeţean, fiind grav afectat de lucrările agricole. Înălţimea este de
aproximativ 0,75 m, iar diametrul de 55 m.
T 41 – la aproximativ 1 km N de localitatea Jurilovca (între Jurilovca şi
Sălcioara), pe vârful dealului Ceardac, se poate observa un mormânt tumular
cu diametrul de 37 m şi o înălţime de circa 2 m. Pe partea vestică a acestuia
este traversat de un drum agricol. Mormântul este parţial afectat de lucrările
agricole, dar are o stare de prezervare destul de bună (fig.19/2).
La aproximativ 1,5 km NV de localitatea Jurilovca se află un grup de 12
morminte tumulare aflate în stare de conservare diferită.
Iniţial am putut observa un aliniament de 5 tumuli, orientaţi pe direcţia N-S,
situaţi pe creasta dealului (T 42-53), pentru ca, ulterior, cercetând atent zona de SV a
versantului să mai identificăm încă 9 morminte tumulare, puternic afectate de
lucrările agricole.

T 42 – este situat la circa 1 km SV de T 41 şi la aproximativ 1,2 km N de
localitatea Jurilovca. Diametrul acestuia este de 52 m, iar înălţimea de 1,5 m.
Tumulul a fost grav afectat de lucrările agricole (Fig.20/1).
T 43 – se află la circa 100 m S de T 29. Diametrul aproximativ este de 32m,
iar înălţimea păstrată de 1 m. Mormântul este grav afectat de lucrările agricole
(Fig.20/2).
T 44 – se afla la circa 50 m S de T 30. Diametrul său de 90 m denotă
faptul că movila era de mari dimensiuni, dar înălţimea, de aproximativ 2 m, a
fost cu siguranţă redusă datorită lucrărilor agricole (Fig.21/1).
T 45 – este situat la circa 50 m S de T 31. Tumulul păstrează un
diametru de 90 m şi o înălţime de aproximativ 3 m fiind grav afectat de
intervenţiile antropice agricole, la care se adaugă săparea unui puţ pe latura
vestică (Fig.21/2a, 2b; Fig.22/1).
T 46 – se află la circa 100 m S de T 32. Diametrul său este de 45 m iar
înălţimea de 0,5 m. Movila este grav afectată de lucrările agricole, fiind în curs
de dispariţie (Fig.22/2).

https://biblioteca-digitala.ro

70

T 47 – este amplasat la circa 70-80 m SV de T 33 şi se prezintă ca o
aglomeraţie de pietre de formă circulară, cu un diametru de 31 m, fiind
aplatizată din cauza lucrărilor agricole.
T 48 – se află la circa 10 m N de T 34. Este aproape aplatizat din cauza
lucrărilor agricole. Se păstrează, la fel ca şi tumulul precedent, sub forma unei
aglomeraţii circulare de piatră pe o suprafaţă cu diametru de 52 m. Tot pe
această suprafaţă am putut identifica numeroase fragmente ceramice ce par a fi
datate din perioada elenistică.
T 49 – se află la circa 15-20 m V de T 35. Şi acest tumul este aplatizat
din cauza lucrărilor agricole. Pe suprafaţa sa, cu un diametru de 45 m, am putut
observa numeroase fragmente ceramice antice.
T 50 – este situat la circa 10 m N de T 36, fiind aplatizat datorită
lucrărilor agricole. La suprafaţă se poate observa o concentraţie de pietre şi
fragmente ceramice de epocă elenistică, pe o suprafaţă cu un diametru de 40 m.
T 51 – este amplasat la circa 30 m S de T 35. Tumulul a fost distrus de
lucrările agricole fiind în curs de dispariţie. Diametrul păstrat este de 30 m.
T 52 – se află la circa 40 m S de T 38 fiind şi el distrus de lucrările
agricole. Tumulul este marcat de numeroase pietre pe o suprafaţă ovală cu o
lungime de 35 m.
T 53 – este amplasat la circa 150 m S de T 33. Tumulul este puternic
aplatizat, fiind în curs de dispariţie, păstrând un diametru de 50 m.
La aproximativ 300 m V de aliniamentul constituit de movilele 42-53, la o
altitudine mai joasă am observat o altă grupare constituită din 6 morminte tumulare
(T 54-59).

T 54 – este situat la 1,5 km N de Jurilovca, 2 km V de antena firmei
Orange şi la aproximativ 200 m V de T 32. Tumulul este aplatizat din cauza
lucrărilor agricole, păstrând o înălţime de circa 1 m şi un diametru de 50 m.
T 55 – este amplasat la 100 m N de T 41, fiind puternic afectat de
lucrările agricole. Deşi abia se observă, am putut stabili un diametru de 41 m.
T 56 – se află la 20 m S de T 41, fiind grav afectat de lucrările agricole.
Mormântul păstrează un diametru de 25 m.
T 57 – se află la 10 m V de T 42, fiind şi acesta distrus de lucrările
agricole. Diametrul înregistrat este de 35 m.
T 58 – este situat la 30 m N de T 43, aproape dispărut din cauza
lucrărilor agricole. Suprafaţa pe care se mai observă are un diametru de 25 m.
T 59 – este amplasat la 150 m N de T 41, diametrul său este de 55 m iar
înălţimea este de 1 m. Tumulul este grav afectat de lucrările agricole
(Fig.23/1).
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La aproximativ 2,5 km N de Jurilovca şi 1,5 km V de Sălcioara am identificat
un grup de 4 tumuli.

T 63 – este situat la 1 km NE de T 49, aplatizat din cauza lucrărilor
agricole, păstrează o înălţime de 0,70 m şi diametrul de 50 m (Fig.24/1).
T 64 – se află la 50 m E de T 50, aplatizat din cauza lucrărilor agricole,
este suprapus de un drum de câmp. Diametrul său este de 30 m, iar înălţimea
de aproximativ 0,75 m.
T 65 – se află la circa 100 m E de T 50. Diametrul său este de 40 m, iar
înălţimea de 1 m, aplatizat din cauza lucrărilor agricole (fig.24/2).
T 66 – este dispus la 50 m N de T 50, diametrul său fiind de 60 m, iar
înălţimea de 2,5 m. Tumulul este grav afectat de lucrările agricole.
Sălcioara
La aproximativ 3 km de localitatea Sălcioara, în partea de V a satului se poate
observa un aliniament de patru morminte tumulare orientate NV-SE.

T 68 – este cel mai sudic din acest grup şi are un diametru de 30 m,
înălţimea de aproximativ 1,5 m, iar starea de conservare este bună.
T 69 – se află în partea stângă a drumului de pământ ce merge spre
S (Jurilovca–Bază poligon militar), la 50 m N de precedentul tumul. Diametrul
este de 30 m, înălţimea aproximativă de 1,5 m iar starea de conservare este
destul de precară, fiind afectat de lucrările agricole.
T 70 – este dispus la aproximativ 30 m N de T 69, pe partea dreaptă a
drumului de pământ ce merge spre S (Jurilovca-Bază poligon militar);
diametrul este de 35 m, înălţimea de 2 m, starea de conservare destul de bună.
T 71 – se află la aproximativ 15 m N de T 70, pe partea dreaptă a
drumului de pământ ce merge spre S (Jurilovca-poligonul militar). Are 50 m
diametru şi o înălţime de 2 m. Starea de conservare este precară, complexul fiind
aplatizat şi afectat de amplasarea în trecut peste acesta a unei stâne.
La aproximativ 2 km V de satul Sălcioara şi la aproximativ 6 km S-SE de
liziera pădurii, în zona de păşune a localităţii, în apropiere de poligonul militar se
află un alt aliniament de 2 movile.

T 72 – are diametrul de 20 m, înălţimea de 1,5 m iar starea de conservare
este relativ bună.
T 73 – se află la aproximativ 10 m N de T 72, are un diametru de 17 m,
înălţimea de 1 m, starea de conservare relativ bună.
T 74 – este amplasat în zona de izlaz a localităţii Sălcioara, în apropierea
şanţului de delimitare a poligonului militar, la aproximativ 500 m N de T 72 şi
T 73, la aproximativ 2 km NV-V de satul Sălcioara şi la aproximativ 5,5 km S
de liziera pădurii. Complexul tumular are diametrul de 16 m, înălţimea de
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1,5 m. Starea de conservare este destul de bună, cu toate că prezintă intervenţii
antropice în zona centrală.
T 75 – se află la aproximativ 50 m S de T 74, diametrul este de 20 m,
înălţimea de 1 m iar starea de conservare este acceptabilă, cu toate că este tăiat
spre N de un şanţ de mici dimensiuni, care delimitează zona de S a
poligonului.
La aproximativ 6 km N de Sălcioara, la graniţa cu comuna Sarichioi, în zona
folosită drept poligon militar, am observat un aliniament din 3 tumuli orientaţi de la
NE la SV (T 76-78), după cum urmează:

T 76 – este dispus în capătul de N al aliniamentului, lângă şanţul de S al
poligonului militar. Complexul avea un diametru de 15 m şi o înălţime de 0,70 m.
T 77 – se află la aproximativ 50 m S de T 76, are un diametru de 16 m şi
o înălţime de 0,50 m. Mormântul tumular este aproape aplatizat fiind în pericol
de dispariţie.
T 78 – este situat la aproximativ 75 m de S de T 77, diametrul este de 15 m,
înălţimea de 1,5 m, starea de conservare destul de bună.
T 79 – este amplasat la aproximativ 3,5 km NV de satul Sălcioara, pe
Dealul Drăgaica, în apropierea unei antenei militare (100 m N). Tumulul are
un diametru de 20 m, înălţimea de 1 m. Starea de conservare este foarte proastă
30% din suprafaţa sa fiind distrusă.
T 80 – la aproximativ 3 km NV de satul Sălcioara, la 50 m S de antena
militară, pe partea stânga a drumului de pământ ce duce spre localitate.
Diametrul său este de 25 m, înălţimea aproximativă de 1 m, starea de
conservare este destul de bună.
În poligonul militar, la aproximativ 6 km NV de satul Sălciora, la aproximativ
1,5-2,0 km de liziera pădurii se află un grup de 2 movile.

T 81 – complexul are diametrul de 25 m, înălţimea de aproximativ 2,5
m, iar starea de conservare relativ bună. În zona sa centrală a fost ridicat un
stâlp de beton.
T 82 – se află la aproximativ 15 m S de T 14. Acesta este afectat de
amenajările din poligonul militar, diametrul său este de 26 m, iar înălţimea de
aproximativ 1,5 m. Starea de conservare este proastă, tumulul fiind grav afectat
în cursul exerciţiilor militare.
La 3,5 km N de localitatea Sălcioara, la 100 m în stânga şoselei ce merge spre
localitatea Enisala, în perimetrul poligonului militar se află aliniament de 3 movile.

T 83 – prezintă şanţuri late, de aproximativ 2,00-2,50 m, pe direcţia N-S
şi E-V, ceea ce ar sugera că movila a fost cercetată. Având în vedere că se află
în perimetrul poligonului militar, probabil a fost afectată de amenajările sau
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tragerile efectuate în poligon. La suprafaţa solului se găsesc foarte multe
fragmente de obuz. Diametrul este de 40 m, iar înălţimea de aproximativ 3 m.
T 84 – se află la 50 m S de T 83. Diametrul său este de 32 m, iar
înălţimea de 0,80 m. Starea de conservare este proastă, movila fiind distrusă în
proporţie de 50 % (posibil, afectată de tragerile din poligon).
T 85 – este situat la aproximativ la 50 m S de T 84. Acesta este afectat
de arătură şi activităţile din poligonul militar. La suprafaţă apar aglomerări de
pietre (probabil resturile mantalei tumulului) pe laturile de N, E şi S. Diametrul
său este de 25 m, iar înălţimea de 0,50 m.
Vişina
T 60 – la 1,5 km NV de localitatea Vişina am identificat un mormânt
tumular puternic aplatizat din cauza lucrărilor agricole. Acesta păstrează o
înălţime de până la 0,50 m şi un diametru de 30 m.
T 61 – este situat la circa 300 m V de T 47, fiind aproape dispărut din
cauza lucrărilor agricole. Complexul păstrează o înălţime de aproximativ
0,30 m şi un diametru de 30 m.
T 67 – se află la 4 km N de Vişina şi 1 Km E de IAS Lunca. Mormântul
tumular este aplatizat din cauza lucrărilor agricole şi are înălţimea de 1 m, iar
diametrul de 50 m.

Comuna Mihail Kogălniceanu
Mihail Kogălniceanu
La S de localitatea Mihail Kogălniceanu, pe partea dreaptă a drumului ce duce
spre Constanţa, se poate observa un mormânt tumular de mari dimensiuni, cunoscut
sub denumirea de Kogălniceanu Sud. Acesta constituie capătul sudic al unui
aliniament de 6 morminte tumulare orientate NS.

T 86 – este situat la circa 600 m SV de localitatea Mihail Kogălniceanu.
Tumulul este puternic afectat de lucrările agricole. Diametrul este de 70 m, iar
înălţimea de 2,5-3 m (Fig.25/1).
T 87 – se află la aproximativ 200 m N de T 73. Acesta este grav afectat
de lucrările agricole, diametrul său fiind de 40 m, iar înălţimea de 0,5 m.
T 88 – se situează la aproximativ 200 m N de T 74, este puternic
aplatizat din cauza lucrărilor agricole, având înălţimea de aproximativ 1m şi
diametrul de 46 m.
T 89 – se află la circa 70 m S de T 73 are înălţimea de 0,50 m şi
diametrul de 37 m. Starea de conservare este foarte proastă datorită lucrărilor
agricole şi a amenajării unui hidrant în partea de V.
T 90 – se află la 100 m S de T 76, are o înălţime de 0,75 m şi diametrul
de 32 m. Se află în pericol de dispariţie datorită lucrărilor agricole.

https://biblioteca-digitala.ro

74

T 91 – este situat la 150 S de T 77, are înălţimea de 4 m şi diametrul de
44 m. Starea de conservare este relativ bună, pe acesta aflându-se borna
topografică Kogălniceanu Sud (Fig.25/2).
Lăstuni
În limita de E a localităţii, pe partea dreaptă a drumului ce duce de la Lăstuni
la Mihail Kogălniceanu, am putut observa o grupare destul de compactă, formată din
6 morminte tumulare.

T 92 – se află la 200 m E de localitatea Lăstuni. Diametrul are 36 m, iar
înălţimea 1 m. Tumulul este afectat de lucrările agricole (Fig.26/1).
T 93 – este situat la 100 m S de T 79, diametrul are 47 m şi înălţimea
1 m. Este afectat de lucrările agricole.
T 94 – se află lângă lutăria de la marginea de E a satului şi este afectat
parţial de un drum de ţară. Are o înălţime de 2 m şi un diametru de 43 m.
T 95 – se află la 40 m N de T 81. Înălţimea acestui tumul este de 1 m, iar
diametrul de 40 m. Mormântul este grav afectat de lucrările agricole
(Fig.26/2).
T 96 – este situat la 60 m V de T 82, înălţimea păstrată este de 1,5 m iar
diametrul de 48 m.
T 97 – este amplasat la 40 m V de T 83. Înălţimea acestuia este de 1,5 m
iar diametrul de 45 m. Tumulul este grav afectat de lucrările agricole.
În marginea de SE a localităţii am putut identifica un grup de 5 morminte
tumulare.

T 98 – a fost observat la aproximativ 1 km SE de sat. Starea sa de
conservare este relativ bună, fiind afectat doar la bază de lucrările agricole. Se
păstrează la o înălţime de 3 m şi are un diametru de 37 m. Pe vârf se află o
bornă geodezică (Fig.27/1).
T 99 – este amplasat la 100 m E de sat. Tumulul este aplatizat şi se află
în pericol de dispariţie din cauza lucrărilor. Păstrează o înălţime de 1,5 m şi un
diametru de 49 m.
T 100 – se află la 200 m SV de T 99, este distrus parţial de amenajarea
unui bazin de apă şi afectat de lucrările agricole. Înălţimea sa este de
aproximativ 1 m, iar diametrul de 35 m.
T 101 – este situat la 100 m E de sat, fiind puternic afectat de lucrările
agricole. Înălţimea păstrată este de 1 m, iar diametrul de 47 m.
T 102 – se află la 300 m SE de sat. Diametrul său este de 45 m, iar
înălţimea de 1 m. Este grav afectat de lucrările agricole (Fig.27/2).
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ÎNCHEIERE
Această primă etapă de inventariere a mormintelor tumulare din judeţul
Tulcea ne-a permis conturarea unei evaluări obiective a stării lor.
Dispuşi grupaţi sau izolaţi, tumulii funerari din zona investigată, se află,
fără excepţie, într-o stare avansată de degradare. Prezenţa lor în parcele arate
intens în ultimii ani, a determinat o modificare evidentă a configuraţiei
acestora. „Strategia” proprietarilor acestor terenuri este una simplă, dar
eficientă: tumulii deja aplatizaţi sunt araţi integral, astfel încât de la o
campanie agricolă la alta aceştia devin din ce în ce mai mici, în timp ce tumulii
impozanţi sunt atacaţi circular de pluguri, diametrul acestora suferind
modificări serioase. În ambele cazuri, riscurile de a distruge mormintele din
interiorul tumulilor sunt inevitabile…
Amintim astfel situaţia necropolei tumulare greceşti de la
Orgame/Argamum, complet distrusă de lucrările agricole, fiind cu greu vizibile
astăzi numai urmele ringurilor şi mantalelor din piatră.
În această situaţie este necesară, pe de o parte continuarea inventarierii şi
evaluării mormintelor tumulare, pe de altă parte, în paralel, iniţierea unor
demersuri de protejarea lor efectivă. Acest din urmă aspect presupune
implicarea autorităţilor administrative locale (consilii locale) care – pe baza
informaţiilor oferite de specialiştii ICEM – pot identifica în planurile parcelare
proprietarii de terenuri pe raza cărora se află răspândiţi tumulii funerari.
Proprietarii vor putea fi astfel informaţi în legătură cu drepturile şi obligaţiile
ce le revin în vederea păstrării şi conservării tumulilor funerari – conform
legislaţiei în vigoare.
De altfel, specialiştii de la Muzeul de Istorie şi Arheologie din cadrul
Institutului de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea au în vedere iniţierea unui proiect
cu finanţare nerambursabilă ce va propune bornarea tuturor tumulilor
identificaţi pe teritoriul judeţului Tulcea.
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ABREVIERI
Dacia
Ialomiţa
Materiale
Peuce

Pontica
SCIV(A)
Thracia

Dacia. Recherches et Découvertes Archéologiques en
Roumanie, Bucureşti; seria nouă (N.S.): Revue
d’Archéologie et d’Histoire Ancienne, Bucureşti
Ialomiţa. Studii şi Cercetări de Arheologie, Istorie,
Etnografie şi Muzeologie, Slobozia
Materiale şi Cercetări Arheologice, Bucureşti
Peuce. Studii şi comunicări de istorie veche,
arheologie şi numismatică. Muzeul „Deltei Dunării”
(din 1993 Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea),
Tulcea; seria nouă (S.N): Studii şi cercetări de istorie
şi arheologie, Tulcea
Pontica, Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie,
Constanţa
Studii şi Cercetări de Istorie Veche (şi Arheologie),
Bucureşti
Thracia, Sofia
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