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CERCETĂRI ARHEOLOGICE DE TEREN PE VALEA GERULUI, 

JUDEŢUL GALAŢI (I)  
 

- Rezumat - 

 
În această scurtă intervenţie autorii prezintă descoperirile arheologice de pe 

Valea Gerului, judeţul Galaţi. Cercetarea de teren a avut loc la solicitarea Muzeului de 
Istorie din Galaţi ca o documentare prealabilă în vederea elaborării unui proiect de 
valorificare şi protejare a patrimoniului local. 

Totul a pornit de la o scrisoare trimisă în anul 1974 directorului de atunci al 
Muzeului de către un locuitor din Mândreşti. Prin intermediul aceste „note de 
informare” autorul aducea la cunoştinţă descoperirile arheologice fortuite de pe 
teritoriul satului său. Aceste descoperiri au rămas inedite, dar confirmă prezenţa în 
zonă a numeroase situri arheologice. O parte din aceste materiale se păstrează în 
colecţia şcolară din Mândreşti, o parte la Muzeul de Istorie din Galaţi şi o parte la 
Institutele de Arheologie din Iaşi şi Bucureşti.  

Autorii articolului şi-au început cercetarea de la colecţia locală şi apoi, prin 
periegheze, au încercat să identifice locul descoperirii pieselor cunoscute şi, desigur, 
noi situri. 

 
Cuvinte cheie: Valea Gerului, cercetare arheologică de teren. 
 

 
ARCHAEOLOGICAL FIELD EXPLORATIONS ON GERU'S VALLEY, 

GALAŢI COUNTY (I) 
 

- Abstract - 

 
 In this short material, the authors present the archaeological discoveries from 

Geru's Valley, in Galaţi County. These archaeological field explorations were 
requested by “Paul Păltănea” History Museum of Galaţi, as documentation for a future 
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research project that aims at the exploitation and the protection of the archaeological 
local heritage. 

All  started from a letter sent in 1974 to the director of the History Museum of 
Galaţi by a inhabitant from Mândreşti (Galaţi County). Through this “notification”, 
the sender offered some information about several fortuitous archaeological 
descoveries on the territory of his village. These discoveries have not been published 
until now, but they confirm the presence in this area of several archaeological sites. 
The discovered materials are preserved, some in the museum of the local school, some 
in the collections of the History Museum of Galaţi and some in the Institutes of 
Archaeology from Iaşi and Bucharest.  

The authors of this article started their investigation from the local 
archaeological collection and then proceeded to the field research in order to detect the 
sites where the artefacts were discovered and also in an atempt to identify new sites. 

 

Keywords: Geru's Valley, archaeological field explorations. 
 

∗∗∗ 
 

Comuna Valea Mărului (fost Puţeni1), formată din localitatea omonimă (ce 
cuprinde şi cătunul Coasta Văii) şi satul Mândreşti, este poziţionată aproximativ în 
zona mediană a judeţului Galaţi, la distanţă de 71 kilometri nord-vest de acesta, 
ocupând o suprafaţă de aproximativ 5712 ha. Spaţiul administrativ se învecinează 
la nord şi nord-vest cu teritoriul comunei Corod, la est cu cel al comunelor Smulţi 
şi Corni, la sud cu teritoriul comunei Cudalbi şi la vest cu cel al comunei Matca.  

Din punct de vedere geografic, aşa cum s-a remarcat, teritoriul comunei 
reprezintă „un pol de intensă interferenţă regională” 2. Pe valea Gerului este 
localizată limita dintre Câmpia Română şi podişul Moldovei, prin câmpia 
Tecuciului, respectiv prin colinele Covurluiului. Localitatea s-a dezvoltat de-a 
lungul unei axe longitudinale, orientată nord-sud, controlată de valea Gerului. 
Acestă axă este „străjuită” pe ambele flancuri, la est şi vest de înălţimi dominante. 
Este de menţionat, în acest context, faptul că energia de relief descreşte relativ 
constant din nordul spre sudul comunei, de la 70 m la 40 m. În câmpia Tecuciului 
valorile scad brusc sub 40 m. Avem deci o înclinare dinspre est şi vest unde apar 
înălţimi dominante, respectiv o înclinare pe axa nord-sud, ce influenţează decisiv 
efectele precipitaţiilor abundente, care pornesc, invariabil, cu toată trena de 
aluviuni, spre valea colectoare a Gerului. 

                                                           
1 Cf. I. Iordan, P. Gâştescu, D. I. Oancea, Indicatorul localităţilor din România, 
Bucureşti, 1974, p. 213 (localitatea este plasată eronat în judeţul Vaslui).  
2 N. Edroiu, M. Pintilie, D. Pintilie, Gh. P. Ionică, Comuna Valea Mărului. Studiu 
monografic complex – Puţeni şi Mândreşti, Cluj, 2003, p. 9.  
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Diagnoza de teren întreprinsă pe valea Gerului, sectorul de pe teritoriul 
comunei Valea Mărului, judeţul Galaţi, a fost efectuată la solicitarea Muzeului de 
Istorie din Galaţi şi determinată, în special, de intenţia de cunoaştere, cât mai 
temeinică, a patrimoniului arheologic, a monumentelor/siturilor arheologice din 
zonă, în vederea elaborării, pe viitor, a unui amplu proiect de valorificare, în 
general şi de protejare a lor în cazul calamităţilor naturale, în special. 

Zona supusă atenţiei noastre a fost judicios aleasă, din cel puţin două raţiuni 
evidente: pe de o parte dispune de un patrimoniu arheologic remarcabil care nu a 
beneficiat, până în prezent, de nici o cercetare arheologică, iar pe de altă parte, aşa 
cum se ştie, datorită reliefului său localitatea este predispusă la fenomene extreme 
precum inundaţii, eroziuni accelerate, alunecări de teren etc.  

Scopul diagnozei de teren a fost determinarea existenţei unor eventuale noi 
vestigii arheologice, evaluarea stării de conservare a celor deja reperate, a 
cunoaşterii traseului „Valului lui Athanaric”3 pe teritoriul localităţii, evaluarea 
stării de conservare a monumentului şi identificarea unor noi situri ori puncte cu 
potenţial arheologic. Lista monumentelor istorice (LMI4) din anul 2010 
înregistrează pentru zona care ne interesează (sat Valea Mărului, comuna Valea 
Mărului) un singur punct de interes, la poziţia numărul 89, „Valul lui Athanaric”, 
având codul GL-I-m-A-02975.16. Acelaşi ansamblu este înregistrat şi în 
Repertoriul Arheologic Naţional (RAN5), sub codul 77484.01, la categoria şi tipul 
„locuire” (sic!). 

Pe sectorul avut în vedere în cadrul prezentei diagnoze de teren nu au fost 
întreprinse cercetări arheologice. Unele materiale arheologice, răspândite 
actualmente în mai multe colecţii, au fost descoperite fortuit pe teritoriul comunei 
Valea Mărului, cu ocazia unor activităţi edilitare şi, mai ales al unor prăbuşiri din 
malul Gerului. 

Verificări de teren pe traseul fortificaţiei liniare antice au fost efectuate de 
către C. Schuchhardt (finele secolului al XIX-lea), R. Vulpe (mijlocul secolului 
XX), M. Brudiu (1978/1979) şi R. Mason (2014), aceştia contribuind şi cu anumite 

                                                           
3 Mai recent, despre acest monument vezi E. Teodor, C. Croitoru, A method for the 
evaluation of the dykes. Case study for ”Athanaric's Wall”, în „ArheoVest”, 1 („In 
Memoriam Liviu Măruia, Interdisciplinaritate în Arheologie şi Istorie”), Szeged, 
2013, pp. 657-680. 
4 Lista Monumentelor Istorice, Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 670 bis 
din 1.X.2010, p. 1261, nr. 89. 
5 http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=valea-marului-valea-marului-galati-situl-
arheologic-de-la-valea-marului-cod-sit-ran-77484.01. 
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descrieri ale traseului valului, desigur împreună cu interpretări relative la 
cronologia ridicării ansamblului defensiv şi etnicul constructorilor săi6. 

 Metoda de cercetare pe care am aplicat-o este relativ simplă, şi se subscrie 
în general metodelor specifice diagnozelor arheologice, cu precizarea că în cadrul 
acestei evaluări de teren, am evitat apelul la mijloacele de cercetare invazive. 
Evident aceasta a însemnat renunţara la obţinerea unor informaţii stratigrafice – în 
fapt una dintre ţintele unei diagnoze de teren – dar am apreciat că aceasta nu era o 
metodă potrivită scopurilor noastre, acelea de a verifica siturile arheologice 
reperate, eventual de a identifica altele noi, de a evalua starea lor de conservare şi 
modul în care sunt afectate de inundaţii, ploi totenţiale, eroziuni accelerate, 
alunecări de teren etc.  

Pentru realizarea obiectivelor enunţate mai sus am urmat valea Gerului în 
amonte, între localităţile Valea Mărului şi Mândreşti, paralel cu DJ 251, pe o 
distanţă de aproximativ 8000 m, după sezonul de inundaţii şi retragerea apei în 
matcă. Am urmărit ambele maluri înalte (diferenţa de nivel dintre albia Gerului şi 
maluri este, în medie, cuprinsă între 2,5 m – 4 m), afectate puternic de trecerea unii 
viituri din ultimii ani. Acolo unde, în ruptura malului, sau pe pantele Vării Gerului 
am identificat complexe arheologice, le-am înregistrat şi marcat cu mijloace 
specifice de cartare. Totodată, am punctat zonele din albia Gerului în care apare o 
concentraţie mai mare de materiale arheologice (exclusiv fragmente ceramice!) în 
ideea ce a încerca, pe viitor, identificarea locurilor/locului din care sunt desprinse şi 
purtate de ape. Tuturor siturilor arheologice identificate acum sau a celor reperate 
după informaţii mai vechi le-am întocmit Fişe de sit arheologic pentru clasarea în 
Registrul Arheologic Naţional, primul pas spre cunoaşterea şi mai ales protejarea lor. 

Documentaţia premergătoare diagnozei, dar şi din timpul cercetării de teren, 
dincolo de parcurgerea bibliografiei (în bună măsură inedită – fondul documentar 
reprezentat de scrisorile de informare cu privire la descoperirile arheologice de pe 
teritoriul comunei Valea Mărului ale locuitorului Nicolae Ifrosie către direcţia 
Muzeului de Istorie Galaţi7, respectiv către cea a Institutului de Arheologie din 
Iaşi; lucrările despre istoria localităţii Mândreşti rămase în manuscris, ale lui 
Constantin Doca-Trîncu şi Nicolae Ifrosie), s-a făcut cu ajutorul ortofotoplanurilor, 
hărţilor satelitare şi a celor topografice militare. 
                                                           
6 C. Schuchhardt, Wälle und Chausseen in südlichen und östlichen Dacien, în 
„Archäologisch-epigraphische Mitteilungen aus Oesterreich”, 9, 1885, pp. 202-
232; R. Vulpe, Le vallum de la Moldavie inférieure et le „Mur” d’Athanaric, 
Mouton, Hagues, 1957; M. Brudiu, Cercetări arheologice în zona valului lui 
Athanaric, în „Danubius”, 8-9, 1979, pp. 151-164. 
7 C. Croitoru, Varia memoria antiquitatis et medievalis (I). Informaţii arheologice 
într-un document contemporan, în „Studii de Istorie” (ed.: C. Buşe, I. Cândea), I, 
2012, pp. 129-137.  
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Cercetarea de teren a avut ca limite, în sud, hotarul dintre comunele Valea 
Mărului şi Cudalbi (care pare a fi traseul Valului lui Athanaric), iar în nord hotarul 
dintre comunele Valea Mărului şi Corod (zona verificată identificată conform 
autorizaţiei de diagnostic arheologic, grosso modo cu valea inferioară a Gerului, pe 
teritoriul comunei Valea Mărului), adică un sector de aproximativ 8.000 metri 
liniari (fig. 1). 

Pentru eficienţă zona a fost împărţită în patru sectoare, după cum urmează:  
a) zona din imediata vecinătate a văii Gerului, în special pentru a puncta 

complexele arheologice dezvăluite de ruperea malurilor ori surparea teraselor, 
respectiv pentru a identifica materialele arheologice prezente în albia pârâului;  

b) terasa înaltă din dreapta văii Gerului (vestul comunei Valea Mărului), în 
special dealul Nisipuri şi dealul Mândreşti;  

c) terasa înaltă din stânga văii Gerului (estul comunei Valea Gerului) în 
special dealul Stâlpu, dealul Bourului şi dealul Pârleşti unde, ca şi în cazul 
obiectivelor din sectorul „b” se manifestă fenomenul de eroziune areolară 
accelerată, fenomen ce afectează eventualele situri arheologice; şi  

d) sectorul din extremitatea sudică a comunei străbătut de traseul Valului lui 
Athanaric, care taie Valea Gerului.  

Vom descrie în cele ce urmează situaţiile întâlnite pe primul sector, cel din 
vecinătatea imediată a pârâului Gerului.  

 
1. La iaz 
 Un prim punct de interes identificat pe valea Gerului se află în dreapta DJ 

251 ce face legătura între Valea Mărului şi Mândreşti, la 200 metri est de primărie, 
pe malul drept al pârâului (latitudine: 45°50.322'N; longitudine: 27°41.536'E).  

În această zonă cu izvoare puternice, intervenţii recente (2014) pentru 
amenajarea iazului au dus la identificarea unor reţele de aducţiune/captare a apei 
formate din tuburi ceramice; în zona mediană a malului estic a fost identificată o 
„gură de vizitare” de asemenea din material ceramic. În acest moment nu putem 
spune cu certitudine ce obiectiv deserveau acestea, traseul lor neputând fi urmărit 
pe o distanţă mai mare datorită imobilelor din vecinătate. În zonă au fost 
descoperite şi fragmente osteologice animale şi ceramice smălţuite, medievale 
târzii (fig. 2). Datarea acestor complexe se poate face, grosso modo, în secolul al 
XIX-lea; 

 
2. La Primărie 
Pe promontoriul din faţa primăriei – punct dominant pe terasa din dreapta 

Gerului, la circa 130-140 metri vest de pârâu (latitudine: 45°50.324'N; longitudine: 
27°41.501'E), au fost identificate fragmente ceramice lucrate la roată din pastă de 
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culoare cenuşie, caracteristice secolului IV p. Chr. şi partea inferioară, piciorul, 
respectiv o toartă provenind de la amfore romane (fig. 3).  

După informaţii orale, în zonă au fost descoperite anterior, la construcţia 
bazei antenei primăriei, amfore întregi; materialul a ajuns după câte se pare în 
colecţiile Muzeului Mixt Tecuci şi s-ar încadra cronologic în secolele IV-V p. Chr. 
(cultura Sântana de Mureş) confirmând astfel prezenţa în zonă a unei aşezări din 
această perioadă8.  

Două recipiente de transport ce provin sigur de la Valea Mărului, aflate în 
prezent la instituţia muzeală tecuceană (fig. 4), au fost publicate într-un catalog 
dedicat culturii Sântana de Mureş9. Conform fişelor este vorba despre o amforă cu 
corpul piriform descoperită în anul 1966 (nr. inv. 6381) în zona Magazinului 
General, respectiv o amforă (dimensiuni: I = 50,1 cm.; Dmax. = 21,5 cm.; Dg. = 
7,3 cm.; Df. = 3,7 cm.) cu tittuli picti („ΠΛΛ”), descoperită la primărie (nr. inv. 
1739). Am insistat acestui din urmă recipient întrucât este mai timpuriu decât s-a 
considerat10 şi sugerează prezenţa în aceiaşi loc a unor complexe aparţinând 
„dacilor liberi”. Unele fragmente ceramice aflate în prezent la şcoala generală din 
Mândreşti ar putea eventual să aparţină acestui nivel cronologic, fără a deţine însă 
vreo informaţie cu privire la punctul lor de descoperire.   

Zona promontoriului este liberă şi se pretează unei cercetări arheologice, în 
orice caz se propune includerea in Repertoriul Arheologic Naţional astfel ca 
intervenţiile ulterioare să nu se mai facă decât cu condiţia descărcării arheologice; 

 
3. La Biserică  
Pe acelaşi promontoriu ce înaintează spre terasa din dreapta Gerului, la circa 

200 de metri vest de pârâu, în zona terenurilor virane dintre Biserică şi Primărie 
(latitudine: 45°50.312'N; longitudine: 27°41.419'E) au fost identificate fragmente 
ceramice smălţuite din evul mediu, secolele XVII-XVIII (fig. 5); 

 
4. La Pod 
Un alt punct de interes identificat pe valea Gerului se află în stânga DJ 251 

ce face legătura între Valea Mărului şi Mândreşti, la 2500 m nord de centrul 
localităţii Valea Mărului, respectiv 2200 m sud de centrul localităţii Mândreşti 
(latitudine: 45°51.607'N; longitudine: 27°41.694'E). În zona respectivă, la 30 de 

                                                           
8 C. Croitoru, Galaţi. Repertoriul descoperirilor arheologice şi numismatice, 
Galaţi, 2013, p. 174, nr. A4. 
9 I. Ioniţă, M. Mamalaucă, V. Vornic (coord.), Antichitatea târzie în bazinul 
Prutului, Bârlad, 2009, p. 104, nr. 517-518. 
10 Aceiaşi încadrare cronologică eronată şi la noi, C. Croitoru, Roman discoveries 
in the East Carpathian Barbaricum (1st century B.C. – 5th century A.D.), Brăila, 
2011, p. 123, no. 1655. 
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metri vest de podul peste pârâul Gerul, în dreapta drumului de tarla, am identificat 
mici fragmente ceramice smălţuite din secolele XVI-XVII; 

 
5. Râpa Grâei 
În acest punct se menţiona descoperirea unor „bordeie” din inventarul cărora 

au fost recuperate două amfore, sparte şi risipite, respectiv „fragmente ceramice din 
secolele III-IV p. Chr.”, depuse la şcoala din localitate11. La verificare, în stânga DJ 
251 ce face legătura între Valea Mărului şi Mândreşti, la 2750 m nord de centrul 
localităţii Valea Mărului, respectiv 1950 m sud de centrul localităţii Mândreşti 
(latitudine: 45°51.767'N; longitudine: 27°41.696'E) am identificat în albia pârâului 
fragmente ceramice din secolul IV p. Chr. (cultura Sântana de Mureş). Acestea 
sunt reprezentate de ambele categorii ceramice, cea lucrată din argilă fină, 
omogenă, modelată cu roata, arsă inoxidant, cu peretele cenuşiu-deschis, compact, 
dur, acoperit cu angobă cenuşie-deschisă, lustruită, respectiv cea „zgrunţuroasă”, 
lucrată din argilă cu mult nisip, uneori cu bobul mare în compoziţie, modelată cu 
roata, arsă inoxidant, peretele şi angoba fiind de asemenea cenuşii (fig. 6). Tot aici 
au fost descoperite şi fragmente ceramice medievale, unele smălţuite, din secolele 
XVI-XVI; 

 
6. Terasa 
Pe terasa din stânga văii Gerului, atât în dreapta cât şi în stânga DJ 251 ce 

face legătura între Valea Mărului şi Mândreşti, la 3000 m nord de centrul localităţii 
Valea Mărului, respectiv 1700 m sud de centrul localităţii Mândreşti (latitudine: 
45°51.902'N; longitudine: 27°41.724'E) am identificat numeroase urme de pereţi, 
de vetre, mici fragmente osteologice – unele arse secundar şi fragmente ceramice 
din două perioade, neolitic şi epoca bronzului (cultura Noua). Ceramica neolitică 
descoperită este lucrată din pastă grosieră, având în compoziţie cioburi pisate şi 
nisip, arsă incomplet. Suprafaţa exterioară a fost netezită şi acoperită cu un amestec 
de lut care în urma arderii a căpătat nuanţe cărămizii-gălbui, uneori cu pete cenuşii 
sau cărămizii spre roşu. Atrage atenţia un fragment decorat prin barbotinare. 
Materialul ceramic din epoca bronzului este de asemenea foarte fărâmiţat; cele mai 
multe fragmente sunt lucrate din pastă de calitate inferioară, având în compoziţie 
pietricele negre şi prezentând pe suprafaţa exterioară urme de luciu. Se remarcă un 
fragment provenind de la un recipient „în formă de sac” de mici dimensiuni, cu 
brâu alveolat în partea superioară a corpului. O cute cu urme evidente de utilizare 
poate aparţine de asemenea celui din urmă nivel cronologic (fig. 7); 

 
 

                                                           
11 C. Croitoru, Galaţi. Repertoriul descoperirilor…, p. 173.  
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7. Confluenţa văii Gerului cu valea Grâei 
Un alt punct de interes pe care l-am identificat tot pe valea Gerului se află la 

3200 m nord de Valea Mărului, respectiv 1600 m sud de Mândreşti (latitudine: 45° 
51.970'N; longitudine: 27° 41.647'E). În malul stâng, înalt al pârului, într-o 
secţiune transversală realizată de prăbuşirea malului, se văd urmele unui complex, 
resturi de lipitură calcinată, cenuşă, oase de mamifere mari. Judecând după 
interpretarea stratigrafiei din jurul acestui complex foarte probabil este vorba 
despre o groapă / un bordei, despre care, în lipsa unor cercetări/descoperiri de 
material elocvent cultural şi/sau cronologic, nu deţinem nici un indiciu; zona 
puternic erodată şi prezenţa rădăcinilor fac imposibile intervenţiile pentru obţinerea 
unor informaţii suplimentare. În albia râului, printre pietre şi material aluvionar se 
regăsesc numeroase fragmente ceramice, preponderent medievale (grosso modo 
databile în secolele XVII-XVIII), atât smălţuite cât şi nesmălţuite. Acestea aparţin 
unui repertoriu variat de decoruri şi forme, provenind în special de la recipiente de 
masă: căni, străchini, farfurii, urcioare (fig. 9). Câteva mici fragmente ceramice 
atipice par să aparţină epocii bronzului, dar sunt rare, desigur rulate.  

Punctul a fost identificat în luna noiembrie a anului 2013 şi verificat cu 
ocazia prezentei diagnoze. În malurile pârâului nu se observă nici un complex 
arheologic, nici în stânga DJ 251 până în valea Găunoasa. Pe de altă parte, punctul 
se află la confluenţa cu o vale secundară, valea Grâei, seacă, formată de şuvoaiele 
strânse de pe pantele sudice ale dealului Nisipuri. Credem că aşezarea din care 
provine materialul ceramic, inedită, se află pe pantele înalte din dreapta văii 
Gerului; observaţii suplimentare nu au putut fi făcute întrucât zona este împădurită; 

  
8. Drăgaica 
Pe un bot de terasă aflat la 100/150 de metri vest de pârâul Geru şi 500 de 

metri nord-vest de centrul localităţii Mândreşti (latitudine: 45°53.058'N; 
longitudine: 27° 41.843'E), pe un teren viran, la suprafaţă am identificat numeroase 
fragmente ceramice, din mai multe epoci istorice. Cele mai vechi dintre acestea se 
datează în epoca bronzului (cultura Noua). Următoarea etapă cronologică aparţine 
secolului IV p. Chr. (cultura Sântana de Mureş) şi este foarte bine reprezentată atât 
de fragmente ceramice de factură locală cât şi de importuri romane – toarte şi pereţi 
de amfore (fig. 8, 10); în fine printre aceste materiale apar frecvent şi „cioburi” 
smălţuite şi nesmălţuite aparţinând evului mediu, secolele XVI-XVII; 

 
9. Coşarele fostului C.A.P. 
La 1300 m nord localitatea Mândreşti şi 40 de metri nord de confluenţa 

Gerului cu Geruşiţa, am identificat, pe dreapta Gerului (latitudine: 45°53.410'N; 
longitudine: 27°41.992'E), în partea superioară a unui mal prăbuşit, un strat/rând de 
cărămizi pavimentare, aflate la aproximativ 0,15 – 0,20 m adâncime de la nivelul 
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actual de călcare. În lipsa unor cercetări nu avem nici un element de datare, 
judecând după forma şi dimensiunile cărămizilor, cel mai probabil este vorba 
despre un complex de locuire din evul mediu târziu (secolele XVII-XVIII); 

 
10. Geruşiţa 
În imediata apropiere a punctului precedent, la 70 m în amonte, la 

aproximativ 1400 m nord de localitatea Mândreşti, tot pe dreapta Gerului 
(latitudine: 45°53.446'N; longitudine: 27°41.992'E), într-un mal prăbuşit din stânga 
Geruşiţei am identificat un complex, după toate aparenţele o groapă menajeră, 
umplută cu zgură, cenuşă, oase de mamifere mari. Ne aflăm şi în acest caz în 
prezenţa unui complex de locuire (epoca bronzului?), de tip bordei, din care în 
imediata vecinătate se mai disting şi alte complexe, dar care, în lipsa unei 
intervenţii arheologice preventive, vor fi distruse de următoarele ieşiri din matcă 
ale pârâului; nu am descoperit în zona prăbuşită materiale arheologice elocvente 
cultural ori cronologic; 

 
11. Saivane 
Pe interfluviul dintre Geru şi Geruşiţa, la 1250 metri nord de centrul 

localităţii Mândreşti (latitudine: 45°53.472'N; longitudine: 27°42.044'E), în arătură 
au fost identificate numeroase fragmente de pereţi, de vetre, resturi osteologice şi 
ceramică din mai multe epoci. Cel mai vechi nivel cronologic aparţine epocii 
bronzului şi este reprezentat de fragmente ceramice lucrate din pastă de calitate 
inferioară, având în compoziţie pietricele negre, uneori cu ardere secundară, 
similare celor din punctul Terasă. Câteva fragmente lucrate din pastă semi-fină, de 
culoare cenuşie, bine arse lustruite, după aspect par a aparţine celei de-a doua epoci 
a fierului, secolele IV-III a. Chr. Bine reprezentat prin descoperiri este nivelul 
specific secolului IV p. Chr. (cultura Sântana de Mureş Cerneahov), îndeosebi prin 
buze şi funduri aparţinând unor castroane specifice perioadei, lucrate la roată din 
pastă fină de bună calitate, respectiv din pată cu mult nisip în compoziţie. Câteva 
fragmente ceramice cu decor vălurit, lucrate din pastă cărămizie cu impurităţi în 
compoziţie, arsă inegal, datează din X-XI, cultura Dridu (fig. 11). În fine, 
fragmente ceramice lucrate cu roata din pastă fină de culoare cărămizie, cu mică în 
compoziţie, bine arsă, alături de cele smălţuite sugerează prezenţa unui nivel de 
locuire din secolele XVI-XVII; 

 
12. Gorneşti 
Tot pe interfluviul dintre Geru şi Geruşiţa, la 1500 metri nord de centrul 

localităţii Mândreşti, în zona podului peste Geru, la baza dealului Gorneşti 
(latitudine: 45°53.614'N; longitudine: 27°42.130'E), în arătură au fost identificate 
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numeroase fragmente de pereţi, vetre şi ceramică specifică secolului IV p. Chr. 
(cultura Sântana de Mureş), atât locală cât şi de import, romană. 

∗ 
Descoperirile fortuite înregistrate de-a lungul timpului pe teritoriul comunei 

Valea Mărului (despre care avem cunoştinţă!) şi rezultatele prezentei diagnoze de 
teren ilustrează cât se poate de elocvent faptul că, pe Valea Gerului, există o zonă 
cu un potenţial arheologic semnificativ. Mai mult, materialele arheologice 
identificate sugerează o mare densitate de locuire, în timp şi spaţiu, pe tot 
segmentul supus atenţiei noastre, începând din neolitic şi până în perioada 
contemporană. Dincolo de acest aspect fericit trebuie avut în vedere faptul că 
patrimoniul este limitat, fiecare descoperire fortuită, fiind un pas spre epuizarea 
sitului, după cum variatele activităţi edilitare, arăturile sistematice şi calamităţile 
naturale duc în timp la dispariţia siturilor.  

În ciuda avalanşei de descoperiri, în zonă nu au fost efectuate cercetări 
arheologice şi, nici unul dintre siturile cunoscute nu au fost incluse în Registrul 
Arheologic Naţional pentru a fi protejate, iar materialul arheologic, atât cât se mai 
păstrează, este răspândit în mai multe colecţii.  

Ne propunem pe viitor documentarea cât mai fundamentată a siturilor 
arheologice cunoscute, eventual identificarea altora, introducerea în circuitul 
ştiinţific a acestor informaţii şi, nu în ultimul rând, întocmirea fişelor de clasare a 
lor în vederea protejării. 
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Fig. 1. Harta fizică a judeţului Galaţi. Valea Gerului pe sectorul cercetat. 
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Fig. 2. Materiale arheologice identificate în punctul La Iaz. 
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Fig. 3. Materiale arheologice identificate în punctul La Primărie. 
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A.   B. 
Fig. 4. Materiale arheologice identificate în punctele  

La Magazin (A) şi La Primărie (B) (foto P. Ciobotaru). 

 
Fig. 5. Materiale arheologice identificate în punctul La Biserică. 
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Fig. 6. Materiale arheologice identificate în punctul Râpa Grâei.
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Fig. 7. Materiale arheologice identificate în punctul Terasa. 

 
Fig. 8. Materiale arheologice identificate în punctul Drăgaica. 
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Fig. 9. Materiale arheologice identificate în punctul Confluenţa. 
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Fig. 10. Materiale arheologice identificate în punctul Drăgaica. 
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Fig. 11. Materiale arheologice identificate în punctul Saivane. 

 


