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- Rezumat - 

 
Situl arheologic Negrileşti-Curtea Şcolii, cercetat pentru prima dată în anul 

1981, oferă în ultimii ani numeroase mărturii arheologice care dovedesc o locuire 
umană continuă din neoliticul timpuriu până în epoca contemporană în acest areal 
situat în bazinul Bârladului. 

Cercetarea efectuată în anul 2014 a dus la deschiderea a 6 suprafeţe de săpătură, 
două casete în sectorul D7-E6 („Stadion”) şi 4 casete în sectorul C3-C4 („La Punte” şi 
„Pin”). În sectorul D7-E6 a fost pusă în evidenţă fundaţia din piatră a unui bazin de 
apă şi conducte din lut ce făceau parte din sistemul de aducţiune a apei, din dealul 
„Ţimpoca” spre conacul boieresc, din secolul al XIX-lea. 

În cele patru unităţi de săpătură, deschise în sectorul C3-C4, Cas.1/2014, 
Cas.2/2014, Cas.3/2014, Cas.4/2014, au fost descoperite un număr de 35 complexe de 
locuire datate în neolitic, epoca bronzului, perioada secolelor IV p.Chr. şi VIII-X p. 
Chr., precum şi artefacte din secolul al XIX-lea. Din cele 35 de complexe un număr de 
21 sunt gropi menajere, 2 sunt gropi de provizii, 4 sunt instalaţii de foc, 4 locuinţe, iar 4 
sunt depuneri de materiale arheologice. 

 
Cuvinte cheie: cercetări arheologice, situl Negrileşti-Curtea Şcolii, judeţ Galaţi, 

complexe arheologice, neoliticul timpuriu, Starčevo-Criş, epoca bronzului, cultura 
Noua, cultura Sântana de Mureş-Černjachov. 

 
RECENT ARCHAEOLOGICAL DISCOVERIES IN THE SITE NEGRILEŞTI, 

GALAŢI COUNTY  
 

- Abstract - 
 

The archaeological site “Negrileşti – The Schoolyard”, investigated for the 
first time in 1981, has offered, in the past few years, numerous archaeological items 
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which suggest that the area situated next to the basin of Bârlad River has been 
continuously inhabited by humans, from the Early Neolithic until the present days.  
 The researches carried out in 2014 led to the opening of six new excavation 
surfaces, two excavation units in the area D7-E6 (“Stadium”) and four excavation 
units in the area C3-C4 (“At Deck” and “Pine”). In the area D7-E6, the excavations 
unearthed the stone foundation of a water pool and clay pipes that were integral parts 
of the water adduction system (from the “Ţimpoca” hill to the boyar’s manor - 19th 
Century AD). 
 In the four excavation units opened in the area C3-C4, Cas.1/2014, 
Cas.2/2014, Cas.3/2014, Cas.4/2014, 35 housing complexes, dated in the Neolithic, 
the Bronze Age, the 4th Century AD and the 8th – 10th Century AD, and artefacts from 
the 19th Century AD were unearthed. The 35 housing complexes have been identified 
as follows: 21 sewage pits, two provision pits, four fire installations, four dwellings and 
four repositions of archaeological materials.  
 

Keywords: archaeological research, Negrileşti - School Yard Site, Galaţi County, 
archaeological complexes, Early Neolithic, Starčevo-Criş, Bronze Age, Noua culture, 
Sântana de Mureş - Černjachov culture. 
 

∗∗∗ 
 

Situl arheologic din comuna Negrileşti este cercetat anual, începând cu 20071 
(Fig.1, Fig.2),  în cadrul unor campanii de cercetări preventive determinate atât de 
intenţiile autorităţilor locale de a realiza o serie de lucrări edilitare, cât şi de 
anumite intervenţii neautorizate în sit care au dus la practicarea unor gropi de 
împrumut ce au distrus complexe de locuire aflate până la adâncimea de 0,80m-1m. 
Situarea sitului arheologic în intravilanul comunei, în zona Şcolii Gimnaziale, a 
Bisericii şi a Stadionului Comunal, impun realizarea unor cercetări preventive 
solicitate de către autorităţile locale în vederea descărcării de sarcină arheologică a 
anumitor perimetre ce sunt supuse unor amenajări edilitare. 

Astfel în anul 20132, în sectorul D6, D7 - E6, E7 („Stadion”)3, cercetarea s-a 
derulat datorită intenţiei autorităţilor locale de a realiza o împrejmuire cu plasă 
metalică a stadionului comunal. Pentru realizarea acestui obiectiv au fost cercetate 
un număr de 18 unităţi de săpătură, 17 secţiuni şi o casetă, prin practicarea unor 

                                                           
1 Rezultatele cercetărilor din acest sit au fost comunicate anual prin rapoartele incluse în 
Cronica Cercetărilor Arheologice din România editată de CiMeC. 
2 C. Ilie, P. Ciobotaru et alii, Negrileşti, com. Negrileşti, jud. Galaţi, în CCA 2013, Oradea-
Bucureşti, 2014, p. 192-194 
3 Situl arheologic Negrileşti a fost împărţit în 64 de carouri, de 50m/50m, conform cu 
ridicarea topo, pentru a uşura localizare unităţilor de săpătură şi a evita denumirile locale ce 
pot suferi modificări de-a lungul timpului. 
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sondaje arheologice cu lăţimea de 1,2 m şi lungimi cuprinse între 8,60 m şi 12 m, 
cu martori de 3 m - 4,5 m între ele. În acest sector au fost surprinse un număr de 11 
complexe arheologice, o locuinţă şi un mormânt. Cele mai multe complexe au fost 
descoperite în secţiunea ST11 şi Cas.5/2013.    

Tot în anul 2013 au fost cercetate o serie de perimetre din sectorul D3-D4 
(„La Punte”), acţiune determinată de punerea în evidenţă, ca urmare a nivelării 
terenului de către Primărie, a unor urme de zidărie din cărămidă şi piatră, aflate la 
circa 50 m depărtare de biserică, spre nord-vest şi la doar 20 m de malul râului 
Bârlad. În această zonă a mai fost efectuată o cercetare în anul 2009 când au fost 
puse în evidenţă o serie de complexe datate în neolitic, epoca bronzului şi secolul 
IV p. Chr. În cele cinci suprafeţe de săpătură, S19, Cas.1/2013, Cas.2/2013, 
Cas.3/2013, Cas.4/2013, cercetate în sectorul „La Punte”, au fost puse în evidenţă 
un număr de 22 complexe de locuire datate în neolitic, epoca bronzului, perioada 
secolelor IV p.Chr. şi VII-X p.Chr. De asemenea au fost evidenţiate fundaţiile unor 
construcţii ce făceau parte din ansamblul curţii boiereşti de la sfârşitul secolului al 
XIX-lea.  

Cercetarea efectuată în anul 2014 a dus la deschiderea a 6 suprafeţe de 
săpătură, 2 casete în sectorul D7-E6 („Stadion”) şi 4 casete în sectorul C3-C4 („La 
Punte” şi „Pin”).  

Cercetarea din sectorul D7-E6 a fost determinată de intenţia autorităţilor 
locale de a finaliza împrejmuirea cu plasă metalică a stadionului comunal. În anul 
2013 au fost realizate 18 secţiuni de sondaj pe amplasamentul viitorului gard 
(Fig.3), iar în 2014 au mai fost deschise două casete Cas.1ST/2014 (8m/4m) şi 
Cas.2ST/2014 (4,6m/3,6m). Din Cas.1ST/2014 a fost recoltat foarte puţin material 
arheologic, iar în Cas.2ST/2014 a fost pusă în evidenţă fundaţia din piatră a unui 
bazin de apă şi conducte din lut ce făceau parte din sistemul de aducţiune a apei, 
din dealul „Ţimpoca” spre conacul boieresc ridicat în secolul al XIX lea. 

În sectorul C3-C4 („La Punte” şi „Pin”) au fost cercetate patru unităţi de 
săpătură, Cas.1/2014, Cas.2/2014, Cas.3/2014, Cas.4/2014, care au permis 
descoperirea unui număr de 35 complexe de locuire datate în neolitic, epoca 
bronzului, perioada secolelor IV p.Chr. şi VIII-X p. Chr., precum şi artefacte din 
secolul al XIX-lea.  

 
Sectorul D7 - E6 („Stadion”) 
În acest sector au fost cercetate un număr de 2 unităţi de săpătură, Cas.1ST şi 

Cas2.ST  
Cas.1ST/2014 
Caseta cu dimensiunile de 8 m/4 m, a fost deschisă cu intenţia de a verifica 

existenţa unor eventuale complexe de locuire din diferite perioade istorice. Aceasta 
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a fost trasată pe latura de est a stadionului, paralel cu gardul dinspre DJ 240, cu 
orientarea N-S, pe locul unde urmează a fi intrarea principală (Fig.3; Fig.11/2) 

Cercetarea a pus în evidenţă aceeaşi situaţie arheologică ca cea surprinsă în 
anul 2013 prin sondajele ST12-ST17, efectuate pe latura de est a stadionului, care 
indică o locuire mai puţin densă în acest perimetru. Ca şi în sondajele menţionate 
materialul arheologic este destul de puţin şi a apărut sporadic, pe suprafaţa casetei, 
începând cu adâncimea de -1,60m. Până la adâncimea de -2,10 au apărut câteva 
fragmente ceramice datate în secolul IV p.Chr. şi puţine fragmente osteologice. 

Stratigrafic Cas.1ST/2014 repetă situaţia sondajelor efectuate în anul 2013, 
care ne indică faptul că suntem într-o zonă de depuneri coaluvionare succesive ce 
fac ca nivelele arheologice să apară după adâncimea de -1,20, -1,40m. Astfel s-a 
putut constata că sub solul vegetal actual (0,10m-0,15m) se găsesc depuneri 
succesive de pământ negru nisipos şi galben nisipos cu microprundişuri (0,15 m-
0,20 m), până la adâncimea de -1.00m. Între adâncimile de -1,00m şi -1,35m apare 
un strat de pământ galben-nisipos amestecat cu negru, urmat de un strat consistent 
de sol negru cenuşiu, între -1,35m-1,80m, în care au apărut sporadic şi materiale 
arheologice. După un alt nivel de galben amestecat cu negru, gros de circa 0,70m, 
apare solul viu (Fig.12/1). 

Cas.2ST/2014 
Caseta (4,6m/3,6m) a fost trasată pe latura de nord a stadionului, la 25 m vest 

de DJ240, orientarea fiind E-V (Fig.4; Fig.11/1). Deschiderea casetei a fost 
determinată de necesitatea dezvelirii integrale a urmelor de zidărie ce au apărut pe 
latura de nord a stadionului.  

Aici a fost observată o amenajare de formă semiovală, cu dimensiunile de 
3m/2,3m, realizată din piatră calcaroasă de dimensiuni medii, nefasonată, legată cu 
mortar, ce avea ca utilitate acumularea şi decantarea apei, ce era captată şi 
transportată prin olane din dealul de deasupra satului. A mai fost evidenţiat şi 
traseul conductei realizate din olane ceramice şi protejate cu cărămidă. Bazinul şi 
conductele de apă, datate în secolul al XIX-lea, asigurau necesarul de apă al curţii 
boiereşti, situată la circa 300m sud-vest, de respectiva amenajare. Paralel cu traseul 
conductei din olane a mai fost evidenţiată şi o conductă metalică, din secolul XX, 
care a transportat apa în comună până în anii 70. 

Stratigrafia casetei se încadrează în cea generală a sectorului „Stadion”, cu 
depuneri succesive coaluvionare de pământ negru şi galben nisipos, urmate la 
adâncimea de -2,30m de un strat gros, de circa 0,60m, de pământ negru cafeniu în 
care au fost depistate câteva fragmente ceramice din secolul IV p. Chr. şi puţin 
material osteologic. După adâncimea de -3,00m apare un sol galben în amestec cu 
negru, urmat de solul viu (Fig.5, Fig.12/2). 
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Sectorul C3-C4 („La Punte” şi „Pin”)  
Cercetarea din acest sector a fost determinată de punerea în evidenţă, ca 

urmare a agresării sitului, prin practicarea unor gropi de împrumut pământ vegetal, 
a unor urme de locuire din secolul IV p. Chr. (Fig.13/1-2).  

Cele patru casete au fost trasate în funcţie de zonele afectate de gropile de 
împrumut pământ vegetal, care aveau dimensiunile de 5m/4m; 3m/2,5m şi 
5,5m/5m şi adâncimi cuprinse între 0,50m-0,90m. Adâncime mare la care s-a ajuns 
prin practicarea acestor gropi a dus la distrugerea, totală sau parţială, a unor 
complexe arheologice.  

În cele patru unităţi de săpătură (Fig.6), Cas.1/2014, Cas.2/2014, Cas.3/2014, 
Cas.4/2014, au fost descoperite un număr de 35 complexe de locuire datate în 
neolitic, epoca bronzului, perioada secolelor IV p.Chr. şi VIII-X p. Chr., precum şi 
artefacte din secolul al XIX-lea. Din cele 35 de complexe un număr de 21 sunt 
gropi menajere, 2 sunt gropi de cereale, 4 sunt instalaţii de foc, 5 locuinţe, iar 3 
sunt aglomerări de materiale arheologice. Având în vedere diferenţele de nivel a 
fost stabilită o cotă 0 pentru zona „Pin” pe latura de nord a casetelor 1 şi 2 care 
pornea de la -0,20m, iar pentru zona „Punte”, cota 0 pornea din colţul de NE a 
casetei 3. 

Cas.1/2014 
Caseta, cu dimensiunile de 8m/8m, a fost trasată în caroul topo C3-C4, la 5m 

spre nord de un „Pin”, arbore aflat la sud de clădirea fostului conac, la 28m de 
ruinele acestui şi la 57m spre sud-est de biserica din sat. 

Intervenţia neautorizată în această zonă a distrus cel puţin două complexe şi 
anume parte superioară a unei locuinţe datată în secolul IV p.Chr. precum şi o 
instalaţie de foc. În casetă au fost identificate un număr de 15 complexe (Cx.1, 
Cx.2, Cx.3, Cx.4, Cx.5, Cx.6, Cx.7, Cx.8, Cx.9, Cx.10, Cx.11, Cx.12, Cx.13, 
Cx.14, Cx.15) dintre care 9 gropi menajere, trei instalaţii de foc, o locuinţă şi două 
amenajări (Fig.7; Fig.13/1). 

În acest sector succesiunea straturilor este asemănătoare  celei surprinse în 
S8/2012, cu menţiunea că lipseşte nivelul neolitic. Solul viu este suprapus de un 
nivel de locuire atribuit epocii bronzului (cultura Noua), având o grosime de 15cm-
20cm, peste care se suprapune un nivel de locuire specific culturii Sântana de 
Mureş-Černjachov, nivel cu grosimi de 20cm până la 50cm, după care un strat de 
pământ negru deschis, gros de 20cm-30cm, cu urme de complexe specifice 
secolelor VIII-X, sau perioadei medieval târzii şi stratul vegetal (Fig.8/1-2).  

Cas.2/2014 
Caseta a fost trasată la 0,5m est de Cas.1, în caroul topo C4 şi a avut 

dimensiunile de 8m/4m. Caseta a fost deschisă pentru a surprinde continuarea Cx.7 
apărut în profilul de est a Cas.1. Pe lângă dezvelirea integrală a Cx.7 au mai fost 
surprinse încă patru complexe Cx.18, Cx.22, Cx.23, Cx.24 cu material specific 
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epocii bronzului târziu (Fig.7). Succesiunea straturilor de cultură este asemănătoare 
celei din Cas.1.  

Cas.3/2014 
În caroul topo C3, la 72m VNV de biserică, la 10m SV de havuzul din faţa 

fundaţiilor conacului vechi, descoperite în anul 2013 şi la 39m NV de „Pin” a fost 
trasată o casetă cu dimensiunile de 15,6m/4m. 

Deşi zona a fost afectată de intervenţiile antropice pe suprafaţa casetei au fost 
surprinse un număr de 11 complexe cu materiale arheologice datate din neolitic 
până în epoca modernă. Din cele 11 complexe 3 au avut destinaţia de locuinţă, iar 
restul au fost gropi menajere (Fig.9/1).  

În această casetă solul viu este suprapus de un strat de pământ galben cu pete 
negre, cu grosimea de 20cm-40cm, în care au apărut în unele zone fragmente 
ceramice Starčevo-Criş, iar în altele material specific culturii Noua. Peste acest 
strat se găseşte un sol negru compact cenuşos, cu grosimi de 40cm-50cm, suprapus 
de un nivel constituit din pământ negru granulos, cu grosimi ce variază între 30cm-
60cm. Stratul vegetal are grosimea de 10cm-15cm şi suprapune un strat de pământ 
negru care are în compoziţie şi urme materiale din epoca modernă, gros de 15cm-
20cm (Fig.9/2; Fig.10/1-2). 

Cas.4/2014 
Dimensiuni:, adâncimea maximă: 2,85 m. 
Caseta (8m/5,7m) a fost deschisă în caroul topo C3, la 1,2m spre vest de 

Cas.3/2014, cu scopul de a verifica gradul de afectare a sitului de intervenţiile 
antropice şi de a salva complexele arheologice din această zonă. În această casetă 
au fost descoperite cinci complexe de locuire (Cx.19, Cx.20, Cx.21, Cx.31, Cx.32), 
un cuptor, o locuinţă, o groapă menajeră şi două gropi de provizii (Fig.9/1). 
Succesiunea straturilor de cultură este asemănătoare celei din Cas.3, cu menţiune 
că profilul de nord şi cel de sud au fost, pe anumite porţiuni, deranjate de 
intervenţiile moderne. 
 

Complexe arheologice  
Sectorul D7 – E6 (Stadion) 
În cele două unităţi de cercetare din acest sector nu au fost descoperite 

complexe arheologice, din perioade preistorice sau antice, ci doar puţin material, 
ceramic şi faunistic datat în secolul IV p. Chr., care a apărut izolat pe suprafeţele 
celor două casete.  

În caseta Cas.2ST/2014 au apărut mărturii materiale din epoca modernă care 
contribuie la recompunerea unei părţi din sistemul de alimentare cu apă a curţii 
boiereşti din acest sat. Este vorba de un bazin de acumulare a apei, realizat din 
piatră, precum şi de conductele de olane ce intrau dinspre N-V şi continuau spre S-
E spre fostul conac boieresc (Fig.11/3-4).   
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Bazinul de acumulare şi de decantare a apei a fost realizat din piatră 
calcaroasă, de dimensiuni medii, nefasonată şi avea o formă semiovală, cu 
dimensiunile de 3m, pe direcţia EV şi 2,3m, pe axa NS. Zidurile aveau grosimea de 
0,40m şi au fost realizate din piatră calcaroasă nefasonată legată cu un mortar din 
nisip şi var, iar în interior zidul bazinului a fost finisat. Adâncimea bazinului era de 
1,2m, baza fiind aşezată pe un sol galben-nisipos. În bazin pătrundea, dinspre 
NNE, o conductă din olane ceramice, aşezate pe un pat de nisip şi protejate de un 
canivou realizat din cărămizi dispuse în triunghi. Pe latura sudică conducta de 
olane iese din bazin îndreptându-se spre SSV spre fostul conac boieresc. 

 
Sectorul C3-C4 ( „La Punte” şi „Pin”) 
Locuinţe 
L1/2014 (Cx.6)  
Locuinţa L1 a apărut pe centrul Cas.1, ocupând suprafeţe din carourile 

2ABC, 3ABC şi 4ABC. Locuinţa, cu dimensiunile de 4,35m/4m, avea formă 
rectangulară, cu colţurile rotunjite şi a fost distrusă la partea superioară de o groapă 
de împrumut pământ (Fig.16/1-2). Aglomerări de material ceramic, osteologic, 
chirpic, cărbune şi cenuşă au fost surprinse între adâncimile de -1,40m şi -1,70m. 
Complexul constituia o locuinţă, adâncită şi prevăzută cu un cuptor, în colţul de 
NE. Materialul ceramic descoperit este specific culturii Sântana de Mureş-
Černjachov şi datează locuinţa în secolul IV p. Chr. 

L2/2014 (Cx.17) 
În Cas.3, c.2-4AB, a apărut conturul unei locuinţe (L2/2014), cu material 

arheologic specific culturii Starčevo-Criş. Locuinţa adâncită a fost surprinsă în plan 
la adâncimea de -1,20m, avea podeaua în pământul galben la -1,60m şi formă 
rectangulară cu colţuri rotunjite (Fig.17/3). În profilul de N a Cas.3, locuinţa a 
apărut într-un nivel de pământ negru-cenuşos compact, începând cu adâncimea de -
1,00m şi se închidea alveolat la -1,60m. Orientarea locuinţei, cu dimensiunile de 
5,50m/3,60m, era NE-SV. Din această locuinţă au fost recuperate numeroase 
fragmente ceramice, material litic şi osteologic specific culturii Starčevo-Criş. 

L3/2014 (Cx.25) 
În Cas.3, c.4-5-6AB, a fost sesizat, la adâncimea de 1,70m, un contur de 

pământ negru deschis, cu o densitate mare de ceramică specifică culturii Noua, 
fragmente de oase, urme de cenuşă şi cărbune. Complexul constituia urmele unei 
locuinţe (L3/2014), adâncită, orientată NV-SE, de formă rectangulară, cu 
dimensiunile surprinse de 4,50m/3,50m (Fig.17/3-4). Locuinţa cobora uşor alveolat 
până la adâncimea de -2,25m, iar în partea centrală până la -2,45m.  

L4/2014 (Cx.20) 
Complexul 20 a fost surprins în Cas.4, c.1-2B, începând cu adâncimea de -

1,70m. Acest complex a fost o locuinţă (L4/2014) adâncită din epoca modernă care 
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avea baza la -2,50m (Fig.19/1-2). De formă rectangulară, cu colţurile rotunjite, 
locuinţa avea dimensiunile surprinse de 2,80m/2,50m, orientarea fiind NE-SV. 
Podeaua locuinţei era constituită dintr-un pământ negru amestec foarte compact. În 
trei colţuri (NV, SV, SE) au fost puse în evidenţă urmele unor gropi, în care au 
găsite resturi de lemn ce proveneau de la stâlpii de susţinere a respectivei locuinţe. 
Complexul a oferit puţin material arheologic, ceramica fiind cea care datează 
amenajarea în secolul al XIX-lea. 

 
Instalaţii de foc 
C1/2014 (Cx.1) - Complexul a fost surprins în Cas.1, c. 1-2B începând cu 

adâncimea de 0,50m şi până la 0,90m (Fig.15/1). A fost o instalaţie de foc, un 
cuptor casnic, afectat la partea superioară de intervenţiile antropice şi cu vatra 
păstrată aproximativ jumătate, la adâncimea de 0,90m. Vatra avea o forma ovală, 
suprafaţa netedă şi a fost aşezată direct pe pământul cruţat. Dimensiunile surprinse 
ale vetrei au fost de 0,60m/0,50m, fiind afectată de intervenţia antropică. Crusta 
vetrei avea o grosime de 4cm, fapt ce indică o utilizare destul de intensă. Din zona 
vetrei au fost recuperate materiale ceramice din epoca bronzului (cultura Noua), 
precum şi materiale osteologice. 

C2/2014 (Cx.3) - Complexul a fost surprins în c.2C din Cas.1, la adâncimea 
de 1,20m şi constituie o instalaţie de foc ce a deservit locuinţa L1/2014. Din 
cuptorul, aflat în colţul de NE a L1/2014 s-au mai păstrat parte din pereţi (15cm 
înălţime) şi vatra, bolta fiind distrusă de intervenţiile antropice din zonă (Fig.15/1; 
Fig.15/3). Vatra a fost aşezată pe un strat de pietre de mici dimensiuni. Vatra avea 
forma ovală, ca şi cuptorul, iar dimensiunile păstrate au fost de 1,10m, pe axa 
NNE-SSV şi 0,96m pe direcţia NNV-SSE. Crusta vetrei avea grosimea de 5-6cm. 
Pe vatră au fost găsiţi melci şi câteva fragmente ceramice specifice culturii Sântana 
de Mureş-Černjachov. Pe mijlocul vetrei a fost descoperit un fragment de vas 
lucrat la roată.  

C3/2014 (Cx.5) - Complexul Cx.5 a apărut în c. 2-3A din Cas.1, spre profilul 
de S. În plan complexul avea o formă rectangulară cu colţurile rotunjite şi 
dimensiunile surprinse de 2,45m, pe axa EV şi de 0,80m pe axa NS (Fig.8/1; 
Fig.15/4). Acest complex ce se prezenta sub forma unei aglomerări de pietre, 
ceramică, chirpic, cărbune, pământ ars puternic la roşu, indică existenţa unei 
instalaţii de foc ce nu a putut fi cercetată întrucât intra sub profilul de sud a Cas.1. 
Materialele descoperite în acest complex sunt datate în secolele VIII-X p. Chr. 

C4/2014(Cx.19) - Urmele unei instalaţii de foc au fost sesizate în Cas.4, 
c.1A, la adâncimea de -1,00m, sub forma unei aglomerări de pietre, cenuşă şi 
arsură (Fig.18/1-4). Complexul 19 s-a dovedit a fi un cuptor casnic datat în secolul 
IV p. Chr. Cuptorul pietrar, cu bolta prăbuşită, avea dimensiunile de 0,85m/0,70m 
şi înălţimea de 0,30m. Grosimea arsurii pereţilor a fost de 0,08m-0,15m. Vatra, 
aşezată pe pământ negru bătut, avea o crustă groasă de 0,01-0,02cm. Pe ea s-au 
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găsit cenuşă, cărbune şi ceramica. În dărâmături şi în pereţi au fost găsite 
numeroase pietre de diferite dimensiuni şi puţin material ceramic specific culturii 
Sântana de Mureş-Černjachov. 

 
Gropi de provizii 
Gr.10 (Cx.21) - Complexul 21 a fost surprins în Cas.4, c.3-4AB, de la 

adâncimea de -1,20m unde a apărut un contur aproape circular de pământ ars 
puternic la roşu (Fig.19/3-4). Întrucât parte din complex intra sub profilul de V a 
casetei aceasta fost extinsă cu încă 2m spre vest. Iniţial s-a considerat că ne aflăm 
în prezenţa unui cuptor, dar după ce pământul a fost degajat, în întregime din jurul 
complexului, am constatat că este vorba de o groapă de provizii destul de mare şi 
foarte bine arsă (Fig.20/1-4). 

Complexul avea o formă tronconică, cu diametrele de 0,90m/0,70m, la partea 
superioară şi 1,70m/1,60m la cea inferioară. Înălţimea gropii a fost de 1,65m, iar 
grosimea pereţilor, arşi puternic la roşu, varia de la 5-7 cm la partea superioară, la 
4-5 cm în zona mediană şi 1-2cm la bază. Din pământul negru granulos din interior 
au fost prelevate câteva mici fragmente ceramice smălţuite din epoca modernă. 

Gr.19 (Cx.31) - Complexul 31 este o groapă de provizii ce a fost surprinsă în 
c.2-3A din Cas.4, în plan la adâncimea de -2,30m, iar în profil la -1,10m (Fig.22/3-
4). Cx.31, care intră în profilul de S, a suprapus parţial groapa Cx.32 şi avea pereţii 
clopotiţi de la -1,60m până la bază, la -3,20m. Dimensiunile gropii au fost la partea 
superioară de 1,10m/0,50m, iar la partea inferioară de 1,70m/0,85m. Din umplutura 
gropii, constituită dintr-un pământ negru granulos, au fost recoltate fragmente 
ceramice din epoca modernă.  

 
Gropi menajere 
Gr.1 (Cx.7) - Complexul 7 constituie o groapă menajeră în care s-au 

descoperit fragmente ceramice smălţuite, oase de animale şi un vârf de săgeată din 
fier cu două aripioare, datate în epoca medieval târzie (sec. XVIII-XIX) (Fig.8/2).  
Groapa a fost sesizată iniţial în c.1C-D din Cas.1, în plan la adâncimea de -1,20m, 
iar în profilul de E la -0,80m. În urma deschiderii casetei Cas.2 groapa a fost 
descoperită în totalitate, în c.2CD, constatându-se că are o formă circulară, cu 
dimensiunile de 3m/2,80m, la partea superioară şi de 2m/1,80m la bază. Groapa 
avea pereţii drepţi, uşor înclinaţi spre interior şi se închidea la adâncimea de  
-2,70m.  

Gr.2 (Cx.8) - În colţul de NV al Cas.1, c.4D, la adâncimea de -1,60 m, a apărut 
conturul unei gropi. Groapa avea dimensiunile surprinse de 1,10m/0,40m, intra sub 
profilul de nord şi se închidea uşor clopotit la adâncimea de -2,07m. În umplutură au 
fost descoperite câteva fragmente de ceramică atipice, cărbuni şi chirpici. 

Gr.3 (Cx.9) - Complexul 9 a fost sesizat în Cas.1, c.3D, avea dimensiunile 
surprinse de 1,40m/0,60m şi intra în profilul de nord. Groapa, ovală ca formă, a 
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apărut la -1,60m şi se închidea drept la -1,72m. Din umplutura acestui complex au 
rezultat câteva fragmente de ceramică atipice, cărbuni şi chirpici. 

Gr.4 (Cx.10) - Complexul 10 a apărut în colţul de SV al Cas.1, c.4A, la 
adâncimea de -1,60 m. Groapa, circulară ca formă, avea pereţii drepţi şi se închidea 
clopotit de la -2,00m la -2,30m. Dimensiunile surprinse au fost de 1,00m/0,85m, iar 
din umplutura gropii au rezultat câteva fragmente ceramice specifice culturii 
Sântana de Mureş-Černjachov şi material faunistic. 

Gr.5 (Cx.11) - În Cas.1, c.1C, la adâncimea de -1,30m a fost sesizată 
prezenţa unei gropi menajere, ovală ca formă, cu dimensiunile de 1,00m/0,60m. 
Groapa a avut pereţi drepţi, s-a închis la adâncimea de -1,70m şi a avut în interior 
ceramică caracteristică culturii Noua, aglomerări de chirpic şi oase de animale. 

Gr.6 (Cx.12) - În c.1A, la -1,60 m, în colţul de SE a apărut conturul unei 
gropi. De formă circulară, cu dimensiunile surprinse de 1,30/0,90m, groapa avea 
pereţii drepţi şi baza la -2,20m. Din pământul de umplutură au rezultat fragmente 
ceramice specifice epocii bronzului (cultura Noua), material osteologic şi chirpic. 

Gr.7 (Cx.13) - Complexul 13 a fost sesizat în Cas.1, c.1B, avea forma 
aproximativ circulară, cu dimensiunile de 1,70m/1,60m. La adâncimea de -1,60m 
la care a fost surprinsă groapa au apărut fragmente de chirpic şi ceramică din epoca 
bronzului. Groapa a avut pereţii drepţi şi se închidea clopotit la adâncimea de -
2,00m, unde suprapunea un alt complex Cx.15, care intra sub profilul de E.  

Gr.8 (Cx.14) - Sub locuinţa Sântana de Mureş-Černjachov, Cx.6(L1/2014), a 
fost descoperită o groapă, ce începea la adâncimea de -1,70m şi se închidea clopotit 
la -2,20m (Fig.16/3). Groapa, circulară ca formă, a avut dimensiunile de 
1,75m/1,80m, pereţii drepţi până la -2,00m de unde se clopoteau cu 0,20m până la 
bază, la -2,20m. În centrul gropii au apărut fragmente de arsură şi cărbuni, precum 
şi ceramică specifică culturii Noua. 

Gr.9 (Cx.15) - Complexul 15 a fost o groapă surprinsă sub Cx.13, la 
adâncimea de -2,00m(Fig.16/4). Groapa se continua sub profilul de E a Cas.1 şi în 
Cas.2, c.2B. Groapa s-a închis drept la adâncimea de -2,30m, fiind secţionată, atât 
în Cas.1, cât şi în Cas.2 de Cx.7. Materialul ceramic prelevat, de factură Noua, 
încadrează complexul la sfârşitul epocii bronzului. 

Gr.11 (Cx.22) - Complexul 22 a fost pus în evidenţă la adâncimea de -1,70m 
în c.1-2A din Cas.2. Groapa, de formă ovală, cu dimensiunile de 2,20m/1,00 m, 
intră jumătate sub profilul de S. Groapa a avut pereţii drepţi şi se închidea la -
2,20m. În umplutura gropii au fost găsite câteva fragmente ceramice datate în 
epoca bronzului. 

Gr.12 (Cx.23) - În Cas.2, c.1A, la adâncimea de -1,70m a fost sesizată o 
groapă ce intra sub profilul de E. Dimensiunile surprinse ale gropii sunt de 
0,70m/1,20m, iar pereţii drepţi se închid la -2,20m. Fără material arheologic. 

Gr.13 (Cx.24) - În Cas.2, c1B, la 1m spre nord de Cx.23, a fost observat un 
alt complex, Cx.24, care de asemenea este o groapă ovală, cu pereţii drepţi, ce 
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începea de la -1,70m şi se închidea la -2,20m. Dimensiunile gropii, ce intră sub 
profilul de E, au fost de 0,50m/1,20m, iar în umplutură au fost găsite fragmente 
osteologice şi ceramice din epoca bronzului. 

Gr.14 (Cx.26) - În colţul de NV a Cas.3, c.8B, a apărut la adâncimea de -
1,70m, un pământ negru cenuşos, semicircular ca formă, ce intra sub profilul de V. 
Complexul 26 a fost o groapă ce avea pereţii drepţi şi se închidea la -2,45m, ca şi 
Cx.25, locuinţa de epoca bronzului (Fig.21/1-2). Din umplutura gropii au rezultat 
câteva fragmente ceramice din epoca bronzului. 

Gr.15 (Cx.27) - Complexul 27 a fost o mică groapă sesizată la -1,40m, în 
colţul de NV a L2/2014, în Cas.3, c.3B. Cu diametrul la partea superioară de 
0,80m, groapa s-a adâncit în trepte până la -1,70m. Nu a avut material arheologic. 

Gr.16 (Cx.28) - În Cas.3, c.1-2A, a fost sesizată o groapă de formă circulară, 
cu dimensiunile de 1,60m/1,50m, la adâncimea de -1,70m (Fig.21/3-4). Până la 
adâncimea de -1,95m a fost descoperită o cantitate însemnată de oase de animale, 
în special de suine, precum şi fragmente ceramice caracteristice culturii Noua. 
Groapa Cx.28 se clopotea de la -2,00 m până la -2,20 m, cu circa 0,20m şi a atins 
dimensiunile maxime la bază de 2,00m/1,80m. 

Gr.17 (Cx.29) - Complexul 29 a fost surprins în Cas.3, c.5-6A, la adâncimea 
de -1,70m şi intră mai mult de jumătate în profilul de S (Fig.22/1-2). În profil 
Cx.29 apare de la adâncimea de -0,90m şi taie o altă groapă, Cx.30. Dimensiunile 
surprinse ale gropii, ovale ca formă şi cu pereţii alveolaţi în interior, au fost de 
1,10m/0,40m. Groapa se închide uşor clopotit la -2,30m. Fragmentele ceramice 
descoperite datează groapa în secolul IV p. Chr.  

Gr.18 (Cx.30) - În Cas.3, c.5-6A, la -1,70m, s-a conturat o groapă cu 
dimensiunile de 1,50m/1,10m, ovală ca formă, într-un pământ negru cafeniu 
(Fig.22/1-2). Groapa coboară relativ drept 0,50m, după care se lărgeşte, prin 
clopotire, până la 1,80m/1,40m, închizându-se la -2,65m. Groapa a fost tăiată de 
Cx.29 şi a avut fragmente ceramice specifice culturii Noua şi material faunistic. 

Gr.20 (Cx.32) - Groapa a fost surprinsă la adâncimea de -2,30m, în c.2-3A 
din Cas.4 şi este suprapusă în partea sudică de Cx.31 (Fig.22/3-4). Groapa, de 
formă ovală, cu dimensiunile de 1,60m/1,40m, avea pereţii drepţi şi se clopotea la 
bază, între -2,80 şi -3,10m, cu 0,20m. Din acest complex a fost prelevat material 
ceramic specific culturii Noua, precum şi material faunistic.  

Gr.21 (Cx.33) - În c.1-2B din Cas.3, sub complexul Cx.17, a fost sesizată o 
groapă semicirculară, la adâncimea de -1,90m, ce iese din profilul de N, cu 
dimensiunile surprinse de 1,40m/0,30m (Fig.23/1-2). Groapa se închide drept la 
adâncimea de -2,05m şi a conţinut fragmente ceramice caracteristice culturii 
Starčevo-Criş. 

Gr.22 (Cx.34) - Complexul 34 a fost sesizat în plan la adâncimea de -2,45m, 
în c.7-8B din Cas.3 (Fig.23/3-4). De formă ovală, cu dimensiunile de 1,80m/1,60m, 
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groapa se închidea drept la adâncimea de -2,65m. Din umplutura gropii au fost 
prelevate materiale din epoca bronzului. 

Gr.23 (Cx.35) - Cx.35 este o groapă ce a apărut în c.8B din Cas.3, la 
adâncimea de -2,45m, sub Cx.20 şi se închide la -2,65m (Fig.23/3-4). De formă 
ovală, groapa avea dimensiunile de 1,60m/0,90m şi intră sub profilul de Nord a 
Cas.3. Din umplutura gropii au fost prelevate materiale din epoca bronzului. 
 

Material arheologic 
Cercetarea preventivă derulată în anul 2014, în situl Negrileşti, în cele două 

sectoare, a pus în evidenţă urme de locuire din neolitic (cultura Starčevo-Criş), 
epoca bronzului (cultura Noua), sec. IV p.Chr., secolele VIII-X şi perioada 
modernă. Cele 35 complexe cercetate au oferit un material ceramic, litic şi 
osteologic variat şi interesant ce acoperă epocile menţionate. 

Ceramica specifică culturii Starčevo-Criş, descoperită în campania anului 
2014, este mai puţină cantitativ dar la fel de diversificată cuprinzând atât ceramică 
fină, cât şi ceramică grosieră, decorată cu ciupituri, incizii, decoruri plastice în 
relief şi barbotină organizată sau neorganizată (Fig.24/1-8). Au fost descoperite o 
mare varietate de forme ceramice cum ar fi vase de mari dimensiuni, oale cu corpul 
sferic, străchini, cupe cu picior etc.  

Materialul arheologic aparţinând epocii bronzului (cultura Noua) descoperit 
cuprinde fragmente ceramice de uz comun, lucrată dintr-o pastă grosieră, precum şi 
ceramică de bună calitate, lucrată dintr-o pastă relativ fină, având suprafeţele 
uneori lustruite. Formele ceramice sunt reprezentate prin câteva fragmente 
provenite de la ceşti, cupe şi vase borcan. Decorul întâlnit este brâul continuu sau 
alveolar dispus pe corp şi sub buza vaselor (Fig.25/1-7).  

Alături de materialul ceramic specific culturii Noua au mai fost descoperite 
resturi osteologice dintre care menţionăm un omoplat crestat, un fragment de rază 
de corn de cerb (Fig.25/10-11), precum şi un împungător din bronz (Fig.25/1-7). 

Materialul ceramic, specific culturii Sântana de Mureş-Černjachov este în 
stare fragmentară, fiind reprezentat de ceramica lucrată cu mâna, din pastă grosieră 
şi ceramică realizată la roată, atât din pastă grosieră cât şi din pastă fină, de culoare 
cenuşie şi neagră. Fragmentele ceramice provin de la oale de dimensiuni mici şi 
medii, castroane, supiere şi căni cu o toartă (Fig.26/1-10, 13). Din complexele 
Sântana de Mureş-Černjachov au mai fost prelevate şi fragmente ceramice de 
factură romană datate în secolele II-IVp. Chr. (Fig.26/11-12). 

În urma cercetării arheologice din anul 2014 au fost descoperite şi o serie de 
materiale ceramice datate în secolele VIII-X p. Chr. (Fig.27/1-6), două săgeţi din 
fier din perioada medievală (Fig.27/7-8), precum şi fragmente de ceramică, sticlă, 
porţelan, faianţă (Fig.27/9-13), provenite dintr-o groapă menajeră ce a deservit 
curtea boierească în secolul al XIX-lea şi la începutul secolului al XX-lea. 
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Figura 1. 
Situl arheologic Negrileşti, jud. Galaţi – 2014. 

Imagine satelitară a sitului cu zonele cercetate între anii 2007-2014. 
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Figura 2. 
Situl arheologic Negrileşti, jud. Galaţi – 2014. 

Ridicarea topografică cu zonele cercetate în anii 2007-2014. 
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Figura 3. 
Situl arheologic Negrileşti, jud. Galaţi – 2014. 

Sector D7 – E6 („Stadion”), plan general. 
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Figura 4. 
Situl arheologic Negrileşti, jud. Galaţi – 2014. 

Sector D7-E6 („Stadion”), Cas.2ST, plan general. 
 

 
 

Figura 5. 
Situl arheologic Negrileşti, jud. Galaţi – 2014. 
Sector D7-E6 („Stadion”), Cas.2ST, profil N. 
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Figura 6. 
Situl arheologic Negrileşti, jud. Galaţi – 2014. 

Plan general sector C3, C4, D3, D4 („La Punte-Pin”) 
cu unităţile de săpătură cercetate în anii 2009, 2012-2014. 
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Figura 7. 
Situl arheologic Negrileşti, jud. Galaţi – 2014. 

Sector C3-C4 („Pin”), Cas.1-Cas.2, plan general. 
 
 

 
Figura 8. 

Situl arheologic Negrileşti, jud. Galaţi – 2014. 
Sector C3-C4 („Pin”), Cas.1, profilele de E şi S. 
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Figura 9. 
Situl arheologic Negrileşti, jud. Galaţi – 2014. 

Sector C3-C4 („La Punte”). 1- Cas.3- Cas.4, plan general;  
2- profilul de E a Cas.3. 

 

 
 

Figura 10. 
Situl arheologic Negrileşti, jud. Galaţi – 2014. 

Sector C3-C4(„La Punte”). 1- Cas.3, profilul de S; 2- Cas.3, profilul de N. 
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Figura 11. 

Situl arheologic Negrileşti, jud. Galaţi – 2014. 
Sector D7-E6(„Stadion”), 1- Zona stadionului; 2- Cas.1ST;  

3-4 Cas.2ST cu bazinul de apă. 
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Figura 12. 

Situl arheologic Negrileşti, jud. Galaţi – 2014. 
Sector D7-E6(„Stadion”), 1- Cas.1ST, profilul de V; 2- Cas.2ST, profilul de N. 
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Figura 13. 

Situl arheologic Negrileşti, jud. Galaţi – 2014. 
Sector C3-C4 („La Punte” şi „Pin”). 

1 - Zona Cas.1-Cas.2 afectată antropic înainte de începerea cercetării;  
2 - Zona Cas.3-Cas.4 afectată antropic înainte de începerea cercetării. 
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Figura 14. 

Situl arheologic Negrileşti, jud. Galaţi – 2014. 
Sector C3-C4 („La Punte” şi „Pin”). 

1 - Cas.1-Cas.2, vedere spre E;  2 - Cas.3-Cas.4, vedere spre V. 
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Figura 15. 
Situl arheologic Negrileşti, jud. Galaţi – 2014. 

Sector C3-C4 („La Punte” şi „Pin”). 
1 - Cas.1-Cx.1;  2 - Cas.1-Cx.2; 3 - Cas.1-Cx.3; 4 - Cas.1-Cx.5. 
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Figura 16. 

Situl arheologic Negrileşti, jud. Galaţi – 2014. 
Sector C3-C4 („La Punte” şi „Pin”). 

1 - Cas.1-Cx.6;  2 - Cas.1-Cx.6; 3 - Cas.1-Cx.3-Cx.14; 4 - Cas.1-Cx.15. 
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Figura 17. 
Situl arheologic Negrileşti, jud. Galaţi – 2014. 

Sector C3-C4 („La Punte” şi „Pin”). 
1 - Cas.3-Cx.16;  2 - Cas.3-Cx.17; 3-4 - Cas.3-Cx.25. 
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Figura 18. 

Situl arheologic Negrileşti, jud. Galaţi – 2014. 
Sector C3-C4 („La Punte” şi „Pin”), 1-4 - Cas.4, Cx.19. 
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Figura 19. 

Situl arheologic Negrileşti, jud. Galaţi – 2014. 
Sector C3-C4 („La Punte” şi „Pin”), 1-2 - Cas.4, Cx.20; 3-4 - Cas.4, Cx.21. 
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Figura 20. 

Situl arheologic Negrileşti, jud. Galaţi – 2014. 
Sector C3-C4(„La Punte” şi „Pin”). 

1-4 - Cas.4, Cx.21. 
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Figura 21. 

Situl arheologic Negrileşti, jud. Galaţi – 2014. 
Sector C3-C4(„La Punte” şi „Pin”). 

1-2 - Cas.3, Cx.26; 3-4 - Cas3., Cx.28. 
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Figura 22. 
Situl arheologic Negrileşti, jud. Galaţi – 2014. 

Sector C3-C4(„La Punte” şi „Pin”). 
1-2 - Cas.3, Cx.29-Cx.30; 3-4 - Cas3., Cx.31-Cx.32. 
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Figura 23. 
Situl arheologic Negrileşti, jud. Galaţi – 2014. 

Sector C3-C4(„La Punte” şi „Pin”), 1-2 - Cas.3, Cx.33; 3-4 - Cas3., Cx.34-Cx.35. 
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Figura 24. 
Situl arheologic Negrileşti, jud. Galaţi – 2014. 

Ceramică neolitică, Cultura Starčevo-Criş (1-3, 5-8)  
şi pintaderă (4), descoperite în Cx.17. 
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Figura 25. 

Situl arheologic Negrileşti, jud. Galaţi – 2014. 
Ceramică (1-7), ac şi spatulă din bronz (8-9), psalie şi omoplat  

Crestat (10-11) din epoca bronzului, cultura Noua. 
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Figura 26. 
Situl arheologic Negrileşti, jud. Galaţi – 2014. 

Ceramică din secolul IV p.Chr., cultura Sântana de Mureş-Černjachov (1-10,13) 
şi de factură romană (11-12). 
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Figura 27. 

Situl arheologic Negrileşti, jud. Galaţi – 2014. 
Ceramică sec. VIII-X (1-6), săgeţi medievale din fier (7-8),  
ceramică, sticlă, faianţă şi porţelan din sec. XIX-X (9-13). 


