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- Abstract - 

 
The article attempts to discuss the preventive archaeological 

investigations, carried in the year 1981, by the archaeologist Mircea Nicu, from 
the Mixed Museum of Tecuci. 

The archaeological site of Negrilești is one of the most important of Galați 
county. It stretches over a surface of about 12 ha, and it was included in the List 
of Historical Monuments in the year 2004, at the position 57, code Gl-I-s-B-
02988. It is situated in the schoolyard of the village and also within some 
privately owned areas. 

In 1981, the erosion of the left bank of Bârlad river revealed, in the yard 
of a private house, several clay items, ashes and several clusters of bones and 
pottery. All these were collected by two villagers, Toader Bolohan and Ghiță 
Chiscop, and handed over to the Museum of Tecuci. 

The archaeologist Nicu Mircea went to the village of Negrilești, where he 
carried a preventive archaeological research. He saved the vestiges revealed in 
the eroded bank by performing five digging units (four boxes and one section). 

The investigation carried in 1981 revealed some vestiges from the early 
Neolithic (Starčevo-Criș civilization), from the late Bronze Age (Noua 
civilization), from the Age of Migrations (Sântana de Mureș-Cerneachov 
civilization), from the early Middle Age (VIIIth-Xth centuries) and from the 
Modern Age. All the vestiges were scattered over a surface of about 10,000 
square meters. 

 
Keywords: archaeological research; Galați county; Negrilești-School Yard 

site; Starčevo-Criș civilization; Noua civilization; Sântana de Mureș-Cerneachov 
civilization; early Middle Ages; Modern Age. 
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Prezentul articol este o încercare de reconstituire a cercetării arheologice 

preventive, realizată în anul 1981 de către arheologul Mircea Nicu, de la Muzeul 

Mixt Tecuci
1
.  

Situl arheologic Negrilești este unul dintre cele mai importante situri din 

județul Galați, se întinde pe o suprafaţă de circa 12 ha, fiind inclus în lista 

monumentelor istorice din anul 2004, la poziţia 57, cod Gl-I-s-B-02988 şi se află 

situat în curtea şcolii gimnaziale din sat și pe terenul unor localnici. 

Comuna Negrilești este situată în nordul județului Galați, la limita geografică 

dintre Podișul Tutovei și Câmpia Tecuciului (Planșa 1). Localitatea este traversată 

de râul Bârlad la vest. Situat pe una dintre terasele acestui râu, satul este afectat de 

fenomenul de eroziune a malurilor. 

Satul Negrileşti este un vechi sat medieval, toponimul Negrileşti se folosea la 

13 martie 1528 când este amintit „satul de pe Bârlad, unde au fost jude Buda şi 

Drăgoiu, amândouă judeciile, care acum se numesc Negrileşti”
2
.  

În secolul al XVIII- lea este amintită „Biserica lui Frangolea”
3
 construită 

înainte de 1752, iar în 1854 boierul Iancu Giurgea construieşte actuala biserică, cu 

hramul „Sfântul Nicolae”
4
, aflată lângă actuala şcoală. 

Fragmente ceramice de factură medievală au fost descoperite în diverse 

puncte de pe teritoriul satului, unele dintre acestea aflându-se în colecţia muzeului 

din Tecuci. 

Aflat pe o terasă joasă a râului Bârlad, satul a avut de suferit în urma 

fenomenului de eroziune a malurilor, multe terenuri fiind distruse. În dreptul satului 

Negrilești, unde Bârladul face o buclă, acesta acționează asupra malului stâng, 

manifestându-se fenomenul de eroziune. Punctul „Zaharia” face parte integrantă din 

situl arheologic de la Negrileşti şi este în zona de maxim pericol de distrugere 

datorită acţiunii apei râului Bârlad.  

În anul 1981, erodarea malului stâng al Bârladului a dus la apariția, în profilul 

acestuia, în curtea cetățenei Zaharia Vasilica, câtorva vase din ceramică, urme de 

arsură și aglomerări de oase și fragmente ceramice. Acestea au fost adunate de către 

cetățenii Toader Bolohan  și Ghiță Chiscop și predate Muzeului din Tecuci
5
.  

                                                           
1
 Actualmente Muzeul de Istorie „Teodor Cincu”, Tecuci. 

2
 Documente privind Istoria României, A, Moldova, XVI, vol. I, pp. 262-263, nr. 232. 

3
 N. Stoicescu, Repertoriul bibliografic al localităţilor şi monumentelor medievale din 

Moldova, Bucureşti, 1974, p. 602. 
4
 Th. N. Ciuntu, Dicţionarul geografic statistic şi istoric al judeţului Tecuciu, Stabilimentul 

grafic I.V. Socecu, Bucureşti, 1897, p. 142. 
5
 M. Nicu, C. Ilie, Situri şi puncte arheologice din judeţul Galaţi, în „Danubius”, XX, Galaţi, 

2002, pp. 5-42. 
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Arheologul Nicu Mircea s-a deplasat în localitatea Negrilești și a realizat o 

cercetare arheologică preventivă, de salvare a vestigiilor apărute în ruptura malului, 

prin executarea a cinci unități de săpătură, patru casete și o secțiune (Planșa 2). 

 

Unități de săpătură 

 

S 1 

Secțiunea, cu dimensiunile
6
 2,00 X 20 m și orientată NS, a fost trasată pe 

malul stâng al râului Bârlad, în punctul „Zaharia”. În carnetul de șantier nu există 

nicio referire la această unitate de săpătură, dar știm că ea a fost practicată datorită 

materialului arheologic și a câtorva fotografii existente în arhivă (Planșa 3). 

 

Cs 1 

Caseta, cu dimensiunile de 2,00 x 2,70 m și orientată NS, a fost trasată pe 

malul stâng al râului Bârlad, pe locul unde au fost descoperite 3 vase ceramice de 

către localnici
7
. Deschiderea casetei a fost determinată de stabilirea contextului 

arheologic din care proveneau vasele ceramice recuperate de către localnici. În 

casetă a fost identificată o groapă menajeră (Cx 1/Gr 1). Nu cunoaștem stratigrafia 

nici uneia dintre unitățile de cercetare. 

 

Cs 2 

Caseta a fost trasată pe malul stâng al râului Bârlad, la 2 m nord față de Cs 1, 

pe locul unde în profilul malului s-a observat arsură, ce putea proveni de la o vatră. 

Scopul acestei unități de săpătură a fost acela de a cerceta complexul arheologic (Cx 

2/V 1) observat în profilul malului și identificat ulterior la – 0,60 m. 

 

Cs 3 

Caseta, cu dimensiunile de 3,00 x 2,50 m și orientată NS, a fost trasată pe 

malul stâng al râului Bârlad, în punctul „Curtea Școlii”
8
, pe locul unde  s-a observat 

                                                           
6
 Dimensiunile secțiunii au fost determinate după notițele existente în lăzile cu material 

arheologic rezultat din cercetarea acesteia. 
7
 Nu există planuri sau mențiuni în însemnările de șantier pentru locurile exacte unde au fost 

executate aceste unități de săpătură. Identificarea locului (punctului) fiecareia dintre ele nu s-

a putut face cu exactitate.  
8
 Probabil este vorba, mai exact, de punctul „La Punte”. Mențiunea „Curtea Școlii”, din 

carnetul de șantier, este una generală, deoarece, în acea perioadă, toată zona ce cuprindea 

terenul de sport (actualmente stadionul comunal) și zona din spatele acestuia, spre râul 

Bârlad, constituia Curtea Școlii Generale din localitate. Astăzi, pe suprafața de teren din 

spatele stadionului comunal s-au construit case particulare. 
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arsură în profilul malului și au fost recuperate două vase ceramice  de către localnici. 

Deschiderea casetei a fost determinată de necesitatea cercetării complexului observat 

în profilul malului și care s-a dovedit a fi un cuptor pentru ars ceramica (Cx 3/C 1). 

 

Cs 4 

Caseta, cu dimensiunile de 1,70 m x 1,55 m și orientată NS, a fost trasată pe 

malul stâng al râului Bârlad, în curtea cetățeanului Manole Zaharia
9
. Scopul acestei 

unități de săpătură a fost acela de a cerceta complexul observat în profilul malului, la 

– 3,00 m și care era constituit din fragmente ceramice și resturi osteologice. La – 

1,50 m au fost descoperite fragmente ceramice specifice epocii bronzului (fragment 

ceașcă și unelte din os). La – 3,00 m a fost identificat un mormânt dublu (Cx 4/M 1). 

 

Complexe arheologice 

 

Gr 1/1981 (Cx 1) – Complexul a fost identificat în Cs 1 și este o groapă 

menajeră în care au fost descoperite fragmente ceramice atipice și resturi ostelogice 

ce provin de la animale. Forma gropii este circulară iar diametrul acesteia este de 

2,00 m. Pe  fundul gropii, la – 1,75 m, a fost descoperit un schelet de animal, 

probabil câine.  

 

V 1/1981 (Cx 2) – Complexul a fost surprins în Cs 2, în profilul malului stâng 

al râului Bârlad, la – 0,60 m. Crusta vetrei are o grosime de 0,06 m și este realizată 

din lut cu mult nisip în compoziție. În jurul vetrei au fost descoperite resturi de 

chirpici și fragmente ceramice specifice culturii Sântana de Mureș-Cerneachov. 

 

C 1/1981 (Cx 3)  - Cuptorul a fost sesizat în Cs 3, la adâncimea de -1,60 m de 

la suprafaţa actuală de călcare, în partea vestică a casetei, spre malul stâng al râului 

Bârlad
10

. Cuptorul nu a fost descoperit întreg, din el s-a păstrat focarul, pereţii 

acestuia şi piciorul care susţinea placa ce despărţea focarul de camera de ardere a 

vaselor. Cuptorul, săpat în solul viu, avea formă circulară cu focarul împărțit în două 

camere de ardere separate de un picior median de formă tronconică. Diametrul 

cuptorului avea 2 m, la exterior, iar grosimea peretelui, ars la roșu, avea 0,10 m. 

Vatra camerei de combustie era foarte bine păstrată şi avea grosimea de 0,10 m. 

Piciorul a fost realizat din pământ cruţat şi a fost lutuit pentru a preveni prăbuşirea 

                                                           
9
 Punctul „Zaharia”. 

10
 C. Ilie, P. Ciobotaru, Cuptoare pentru ars ceramică, descoperite la Negrilești, județul 

Galați, în „Acta Musei Tutovensis”, XIV, 2018, pp. 176-193. 
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acestuia. Piciorul avea lungimea la bază de 1,10 m, lungimea la partea superioară de 

0,80 m şi lăţimea la partea superioară de 0,35 m. Placa cuptorului, groasă de 0,06 m 

era prăbuşită, pe suprafaţa acesteia fiind descoperite patru vase din pastă fină de 

culoare cenuşie. 

Gura cuptorului nu a fost surprinsă şi nici groapa de serviciu sau camera 

olarului care deserveau acest cuptor. Acest fapt se datorează eroziuni malului râului 

Bârlad, partea de nord-vest a cuptorului fiind afectată de prăbușirea malului. (Planșa 

4) 

 În camera de ardere au fost descoperite câteva vase specifice culturii Sântana 

de Mureș-Cerneachov. 

 

M 1/1981 (Cx 4) – Mormântul a fost identificat în Cs 4, la – 3,00 m. Este 

posibil să fie un mormânt dublu, deoarece scheletele sunt apropiate, oasele 

confundându-se de la unul la altul. Craniile sunt la distanță de 2 cm unul de celălalt, 

mandibula celui din sud este detașată și se află la 10 cm de craniu.  Scheletele sunt 

așezate în poziție chircită, fiind orientate VE. La capul fiecăruia dintre ei au fost 

depuse câteva fragmente de roci, sub ele s-au descoperit fragmente ceramice iar la 

picioare fragmente de craniu de animal. Scheletele sunt prost conservate, păstrându-

se doar craniile, oasele mâinilor și picioarelor și câteva coaste. Materialul ceramic 

descoperit atribuie acest complex culturii Starčevo-Criș. 

 

Material arheologic 

 

Cercetarea preventivă derulată în anul 1981, în punctele „Zaharia” și „La 

Punte”, au evidențiat urme de locuire din neoliticul timpuriu (cultura Starčevo - 

Criș), epoca bronzului (cultura Noua), perioada post romană (cultura Sântana de 

Mureș - Cerneachov), secolele VIII-X și perioada modernă. Materialele rezultate din 

cercetarea celor patru complexe arheologice și din straturile de cultură, se încadrează 

în categoriile: ceramică, material litic și osteologic, care acoperă toate epocile 

menționate. 

Ceramica specifică culturii Starčevo - Criș, descoperită în acest an, este relativ 

multă din punct de vedere cantitativ, diversificată, cuprinzând atât ceramică fină cât 

și ceramică grosieră, decorată cu impresiuni, proeminențe, incizii și pictură. 

Tipologic, formele ceramice descoperite sunt oale cu corpul sferic, cupe cu picior, 

vase de mari dimensiuni, castroane etc. (Planșa 5, 6) 

Epoca bronzului târziu este documentată la Negrilești prin descoperirea de 

fragmente ceramice specifice culturii Noua, lucrate din pastă grosieră și fină, cu 
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suprafețele uneori lustruite. Formele ceramice sunt reprezentate prin fragmente ce 

provin de la cești, oale, castroane etc. Decorul întâlnit este brâul simplu în relief și 

brâul alveolar, dispuse sub buza vaselor. (Planșa 7, 8) 

Pentru epoca bronzului, alături de materialul ceramic, au mai fost descoperite 

și resturi osteologice cu urme de prelucrare sau prelucrate, dintre care menționăm 

omoplații crestați, cuțite din coaste, dălți, împungătoare și spatule. (Planșa 9) 

Perioada post-romană este reprezentată prin fragmente ceramice specifice 

culturii Sântana de Mureș - Cerneachov, lucrate cu mâna sau la roată, din pastă 

grosieră sau fină de culoare cenușie și neagră. Formele ceramice întâlnite sunt oalele 

de dimensiuni mici și medii, castroane, supiere și farfurii. (Planșa 10, 11) 

Ceramica specifică perioadei secolelor VIII-X este în stare fragmentară, în 

număr foarte mic și provin de la vase de tip oală. 

Epoca modernă este reprezentată printr-un număr foarte mare de fragmente 

ceramice, lucrate din pastă fină de culoare cărămizie și decorată cu vopsea albă, 

galbenă sau verzuie și caneluri dispuse sub buză, pe gât și pe umăr. Formele 

ceramice identificate sunt oalele de dimensiuni medii și castroanele. (Planșa 12) 

În urma cercetării arheologice realizate în anul 1981 s-au descoperit urme 

materiale specifice neoliticului timpuriu (cultura Starčevo-Criș), epocii bronzului 

târziu (cultura Noua), perioadei migrațiilor (cultura Sântana de Mureș-Cerneachov), 

evului mediu timpuriu (secolele VIII-X) și perioadei moderne, acestea fiind 

răspândite pe o suprafaţă de aproximativ 10.000 mp. 

Începând cu anul 2007
11

, datorită lucrărilor edilitare inițiate de către Primăria 

Negrilești în curtea Școlii Generale din localitate dar și datorită factorilor naturali 

(erodarea malului stâng al râului Bârlad), Muzeul de Istorie „Paul Păltănea”, Galați 

în colaborare cu Muzeul de Istorie „Teodor Cincu”, Tecuci, vor realiza, în fiecare 

an, campanii de cercetare arheologică preventivă. În acești 13 ani (2007-2019) au 

fost cercetate peste 70 de unități de săpătură, secțiuni și casete în mai multe sectoare 

ale sitului, punându-se în evidență numeroase complexe de locuire din diferite 

perioade istorice. Au fost descoperite un număr de 530 de complexe arheologice, 

locuințe, vetre, cuptoare de uz gospodăresc și ars ceramică, gropi menajere, 

                                                           
11

 În anul 2007, săteanul Toader Bolohan a semnalat Primăriei Negrileşti apariţia unor vase 

ceramice mari, în ruptura produsă de râul Bârlad, în malul stâng, din dreptul proprietăţii 

consătenei Zaharia Vasilica. În urma deplasării la faţa locului şi la solicitarea Primăriei 

Negrileşti, s-a decis realizarea unei cercetări preventive în acest punct şi a unei evaluări a 

potenţialului arheologic al zonei.  
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morminte, încadrate cronologic în neolitic, epoca bronzului, perioada post romană, 

secolele VIII-X, perioada medievală și epoca modernă
12

. 
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