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DESCOPERIRI ARHEOLOGICE RECENTE ÎN SITUL
„NEGRILEŞTI-CURTEA ȘCOLII”, COMUNA NEGRILEȘTI,
JUD. GALAŢI
- Rezumat Situl arheologic Negrilești-Curtea Școlii, cercetat pentru prima dată în
1981, oferă în ultimii ani numeroase mărturii arheologice care dovedesc o
locuire umană continuuă, din neoliticul timpuriu până în epoca contemporană,
în acest areal situat în bazinul Bârladului. Între anii 2007-2015, au fost
organizate cercetări arheologice preventive, care au pus în evidență locuințe,
instalații de foc, gropi menajere, morminte, datate în neoliticul timpuriu
(cultura Starčevo-Criș), epoca bronzului (cultura Noua), secolul IV p. Chr.
(cultura Sântana de Mureş-Černjachov), secolele VIII-X, perioada medievală și
modernă.
Cercetarea efectuată în anul 2015 a dus la deschiderea a 11 suprafeţe de
săpătură, opt secțiuni și casete în sectoarele topo B5, B6 - C5, C6 („Curtea
Școlii- Teren sport”) și a trei casete în sectorul topo C3 („Pin”).
Cercetarea din sectoarele topo B5, B6 - C5, C6 a fost determinată de
intenţia autorităților locale de a realiza o împrejmuire cu plasă metalică a
terenului de sport pe care se derulează activitățile de educație fizică a elevilor
școlii din comună. În cele opt suprafețe deschise în sectorul „Curtea ȘcoliiTeren sport” (SM2/2015, SM3/2015, SM4/2015, SM5/2015, Cas.1/SM3/2015,
Cas.2/SM3/2015, Cas.3/SM5/2015, Cas.4/SM5/2015) au fost descoperite 31
de complexe, din care a rezultat material arheologic specific epocii bronzului
(cultura Noua), perioadei post-romane (cultura Sântana de Mureș-Černjahov)
și cea a secolelor VIII-X. Au mai fost puse în evidență câteva urme de zidărie și
patru amenajări din epoca modernă.
În sectorul C3 („Pin”) au fost cercetate trei unități de săpătură,
Cas.1/2015, Cas.2/2015 și Cas.3/2015, care au permis descoperirea unui
număr de 40 complexe arheologice, datate în epoca bronzului, perioada
secolelor IV p. Chr. şi VIII-X p. Chr., precum și artefacte din secolul al XIX-lea.
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Au fost cercetate două locuințe, una din epoca bronzului și alta din secolul IV
p. Chr., precum și instalații de foc, între care și un cuptor pentru ars ceramică
din secolul IV p. Chr.
Cuvinte cheie: cercetări arheologice, situl Negrileşti-Curtea Şcolii, judeţ
Galaţi, complexe arheologice, epoca bronzului, cultura Noua, cultura Sântana
de Mureş-Cerneahov, secolele VIII-X p. Chr..

RECENT ARCHAEOLOGICAL DISCOVERIES IN THE „NEGRILEŞTI-SCHOOL
YARD” SITE, NEGRILEȘTI, GALAŢI COUNTY
- Abstract During the last years, the archaeological site Negrilești – School Yard,
firstly investigated in 1981, offered many archaeological testimonies that
point to its continuous inhabitation, from the Early Neolithic until the
Contemporary Age. Between 2007-2014, some preventive archaeological
researches were carried on, which unearthed several dwelling complexes, fire
installations, waste pits, tombs, all dated in the early Neolithic (Starčevo-Criș
civilisation), Bronze Age (Noua civilisation), the IV-th century AD (Sântana de
Mureş-Černjachov civilisation), the period between the VIII-th and the X-th
centuries, the Middle Age and the Modern Age.
The researches carried in 2015 meant the opening of 11 digging units:
eight sections and boxes in the sectors topo B5, B6 - C5, C6 („The School Yard Playground”) and three boxes in the sector topo C3 („The Pine”).
The investigation of the sectors topo B5, B6 - C5, C6 was prompted by
the intentions of the local authorities to build a metal net fence around the
playground of the school. In the eight digging units of the section („The School
Yard - Playground” (SM2/2015, SM3/2015, SM4/2015, SM5/2015,
Cas.1/SM3/2015, Cas.2/SM3/2015, Cas.3/SM5/2015, Cas.4/SM5/2015) 31
archaeological complexes were unearthed, containing archaeological
materials pertaining to the Bronze Age (Noua civilisation), post-Roman age
(Sântana de Mureș-Černjahov civilisation) and to the VIII-th – X-th centuries.
Some traces of stonework and four installations from the Modern Age were
also revealed.
In the sector C3 („The Pine”), three digging units were investigated
(Cas.1/2015, Cas.2/2015 and Cas.3/2015), where 40 archaeological
complexes were unearthed, dating from the Bronze age, IV-th century AD, VIIIth – X-th centuries AD and also some items from the XIX-th century. There
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were investigated two dwelling complexes, one from the Bronze Age and one
from the IV-th century AD, and several fire installations, such as an oven for
baking potterz, dating from the IV-th century AD.
Keywords: archaeological research, Negrileşti - School Yard Site, Galaţi
County, archaeological complexes, Bronze Age, Noua culture, Sântana de
Mureş - Černjachov culture, the VIII-th-X-th centuries AD.
∗∗∗
Comuna Negrilești, situată în partea nord-vestică a județului Galați, la 15 km
nord-est de municipiul Tecuci, este străbătută de cursul râului Bârlad. Intravilanul
satelor componente comunei, Negrilești și Slobozia Blăneasa, ocupă o terasă înaltă
din stânga râului Bârlad, iar extravilanul cuprinde dealuri și platouri, ce fac parte
din Colinele Tutovei, precum și o zonă joasă, în lunca Bârladului.
Situl arheologic Negrileşti-Curtea Şcolii se află în intravilanul satului
Negrilești pe terasa înaltă a râului Bârlad. Cercetările au debutat în anul 1981, când
a fost realizat un sondaj pe malul stâng al Bârladului, de către arheologul Mircea
Nicu. Urmare a acestei prime evaluări de teren şi a sondajului efectuat în „Punctul
Zaharia”, situl a fost inclus în Lista Monumentelor Istorice (cod Gl-I-s-B-02988).
Acesta se întinde pe o suprafaţă de circa 12 ha şi se află situat în curtea şcolii
gimnaziale din sat şi pe terenul unor localnici (Fig.1).
Între anii 2007-2015 au fost organizate cercetări arheologice preventive
(Fig.2) care au pus în evidență locuințe, instalații de foc, gropi menajere, morminte,
datate în neoliticul timpuriu (cultura Starčevo-Criș), epoca bronzului (cultura
Noua), secolul IV p. Chr. (cultura Sântana de Mureş-Černjachov), secolele VIII-X,
perioada medievală și modernă1.
1

Mircea Nicu, Costel Ilie, Raport de cercetare arheologică Negrileşti-Curtea Şcolii, com.
Negrileşti, jud. Galaţi, în Cronica Cercetărilor Arheologice din România – campania 2007,
cIMeC, 2008, p.204-207; idem, Raport de cercetare arheologică Negrileşti-Curtea Şcolii,
com. Negrileşti, jud. Galaţi, în Cronica Cercetărilor Arheologice din România – campania
2008, cIMeC, 2009, p.319-320; Dan Gh. Teodor, Costel Ilie, Adrian Ionuţ Adamescu,
Mircea Nicu, Paul Ciobotaru, Ovidiu Soleriu Cotoi, Raport de cercetare arheologică
Negrileşti-Curtea Şcolii, com. Negrileşti, jud. Galaţi, în Cronica Cercetărilor Arheologice
din România – campania 2009, cIMeC, 2010, p.129-131; Costel Ilie, Adrian Ionuţ
Adamescu, Mircea Nicu, Paul Ciobotaru, Raport de cercetare arheologică NegrileştiCurtea Şcolii, com. Negrileşti, jud. Galaţi- Punct Centrala Termică, în Cronica Cercetărilor
Arheologice din România – campania 2009, cIMeC, 2010, p.281- 282; Costel Ilie, Adrian
Ionuţ Adamescu, Mircea Nicu, Paul Ciobotaru, Daniela Alecsă, Ovidiu Soleriu Cotoi,
Raport de cercetare arheologică Negrileşti-Curtea Şcolii, com. Negrileşti, jud. Galaţi, în
Cronica Cercetărilor Arheologice din România – campania 2010, cIMeC, 2011, p.205-206;
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Cercetarea efectuată în anul 2015 a dus la deschiderea a 11 suprafeţe de săpătură,
patru secțiuni și patru casete în sectorul „Curtea Școlii - Teren sport” (sectoarele topo
B5, B6 – C5, C6) și a trei casete în punctul „La Pin” (sectorul topo C3).
Cercetarea din sectoarele topo B5, B6 – C5, C6 (Fig.3) a fost determinată de
intenţia autorităților locale de a realiza o împrejmuire cu plasă a terenului de sport
din curtea școlii din localitate. Întrucât suprafața respectivă se află în situl
arheologic Negrilești, Primăria a solicitat descărcarea de sarcină arheologică a
perimetrelor pe care se vor amplasa stâlpii gardului.
Ca urmare a acestei solicitării au fost deschise patru suprafețe de cercetare,
pe laturile terenului de sport, denumite SM2, SM3, SM4, și SM5 cu dimensiuni
cuprinse între 46 m/1,4 m și 26 m/1 m (Fig.4). Pe parcursul cercetării au mai fost
deschise și patru casete Cas.1/SM3, Cas.2/SM3, Cas.3/SM5 și Cas.4/SM5 (Fig.4).
În sondajele efectuate au fost puse în evidență un număr de 31 complexe de locuire
încadrate cronologic în epoca bronzului, perioada secolelor IV p.Chr. şi VIII-X
p. Chr., precum și în epoca modernă.
În sectorul C3 („La Pin”) au fost cercetate trei unități de săpătură,
Cas.1/2015, Cas.2/2015, Cas.3/2015 (Fig.17), care au permis descoperirea unui
număr de 40 complexe de locuire datate epoca bronzului, perioada secolelor IV
p.Chr. şi VIII-X p. Chr., precum și a unor urme de locuire din secolul al XIX-lea.
Costel Ilie, Adrian Ionuţ Adamescu, Mircea Nicu, Paul Ciobotaru, Ovidiu Soleriu Cotoi,
Raport de cercetare arheologică Negrileşti-Curtea Şcolii, com. Negrileşti, jud. Galaţi, în
Cronica Cercetărilor Arheologice din România – campania 2011, cIMeC, 2012, p.239-240;
Costel Ilie, Adrian Ionuţ Adamescu, Mircea Nicu, Paul Ciobotaru, Ovidiu Soleriu Cotoi,
Raport de cercetare arheologică Negrileşti-Curtea Şcolii, com. Negrileşti, jud. Galaţi, în
Cronica Cercetărilor Arheologice din România – campania 2012, cIMeC, 2013, p.170-172,
p.357-358; Corneliu Beldiman, Diana-Maria Sztancs, Industria materiilor dure animale
descoperită în campania 2012, în situl Negrilești, jud. Galați, în Cronica Cercetărilor
Arheologice din România – campania 2012, cIMeC, 2013, p.172-173, 264-267; Corneliu
Beldiman, Costel Ilie, Diana-Maria Sztancs, Artefacte din materii dure animale descoperite
în situl de la Negrileşti, „Curtea Şcolii”, jud. Galaţi, Danubius, Supliment, 31, 2013, p. 79106; Costel Ilie, Paul Ciobotaru, Mircea Nicu, Daniela Alecsă, Ovidiu Soleriu Cotoi,
Raport de cercetare arheologică Negrileşti-Curtea Şcolii, com. Negrileşti, jud. Galaţi, în
Cronica Cercetărilor Arheologice din România – campania 2013, cIMeC, 2014, p.192-194,
p.357-358; Corneliu Beldiman, Diana-Maria Sztancs, Industria materiilor dure animale
descoperită în campania 2013, în situl Negrilești, jud. Galați, în Cronica Cercetărilor
Arheologice din România – campania 2013, cIMeC, 2014, p.194-197, 520-531; Corneliu
Beldiman, Diana-Maria Sztancs, Industria materiilor dure animale descoperită în
campania 2013, în situl Negrilești, jud. Galați, în Cronica Cercetărilor Arheologice din
România – campania 2014, cIMeC, 2015, p.218-223, 565-572; Costel Ilie, Paul Ciobotaru,
Mircea Nicu, Descoperiri arheologice recente în situl Negrilești, jud. Galați, Danubius, 33,
2015, p.119-154; Costel Ilie, Paul Ciobotaru, Mircea Nicu, Adrian Ionuţ Adamescu, Ovidiu
Soleriu Cotoi, Raport de cercetare arheologică Negrileşti-Curtea Şcolii, com. Negrileşti,
jud. Galaţi, în Cronica Cercetărilor Arheologice din România – campania 2015, cIMeC,
2016, p.174-179, p.543-561;
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1. Sectorul „Curtea Școlii-Teren sport” (sectoarele topo B5, B6-C5, C6).
1.1. Unități de cercetare, stratigrafie.
În acest sector au fost cercetate un număr de 8 unități de săpătură, secțiunile
SM2, SM3, SM4, SM5 și casetele Cas.1/SM3, Cas.2/SM3, Cas.3/SM5 și
Cas.4/SM5. Aceaste suprafețe au fost deschise cu intenţia de a verifica existența
unor eventuale complexe de locuire din diferite perioade istorice și a preleva
materialele arheologice, pentru a permite degrevarea de sarcină arheologică, în
vederea amplasării gardului împrejmuitor.
Secțiunea SM2/2015 (46 m/1,4 m, adâncimea maximă: 2,20 m) a fost trasată
pe latura de sud a terenului de sport, la 35m de corpul estic al școlii, cu orientarea
E-V. Cercetarea din această secțiune a pus în evidență zece complexe de locuire
(Cx.1TS, Cx.2TS, Cx.3TS, Cx.4TS, Cx.5TS, Cx.18TS, Cx.19TS, Cx.20TS,
Cx.21TS și Cx.24TS) din care au fost prelevate materiale din epoca bronzului
(cultura Noua), din perioada postromană și din epoca modernă (Fig.4/1).
Secțiunea SM3/2015 (46 m/1,3 m, adâncimea maximă: 1,95 m) a fost trasată
pe latura de nord a terenului de sport, la 30m de corpul estic al școlii, cu orientarea
E-V. Cercetarea acestei unități de săpătură a pus în evidență 10 complexe de
locuire (Cx.9TS, Cx.10TS, Cx.11TS, Cx.12TS, Cx.13TS, Cx.14TS, Cx.15TS,
Cx.22TS, Cx.26TS și Cx.29TS) din care au fost prelevate materiale din din epoca
bronzului (cultura Noua), perioada postromană, cea a migrațiilor și epoca modernă
(Fig.4/2).
Secțiunea SM4/2015 (26 m/1,2 m, adâncimea maximă: 2,40 m) a fost trasată
pe latura de est a terenului de sport, la 32 m de corpul estic al școlii, cu orientarea
N-S (Fig.4/3). Cercetarea a pus în evidență cinci complexe de locuire (Cx.6TS,
Cx.7TS Cx.8TS, Cx.27TS și Cx.28TS) din care au fost prelevate materiale din
epoca modernă și câteva fragmente ceramice din epoca bronzului (cultura Noua).
Secțiunea SM5/2015 (26 m/1,00 m, adâncimea maximă: 2,10 m) a fost
trasată pe latura de vest a terenului de sport, la 72 m de corpul estic al școlii, cu
orientarea N-S. În această secțiune au fost puse în evidență trei complexe de locuire
(Cx.16TS, Cx.17TS și Cx.23TS) din care au fost prelevate materiale din epoca
bronzului(cultura Noua), material ceramic specific culturii Sântana de Mureș și din
epoca modernă (Fig.4/4; Fig.11/1, 11/3).
Caseta Cas.1-SM3/2015 (3 m/4 m, adâncimea maximă: 1,50 m) a fost
deschisă cu intenţia de a dezveli întreg complexul Cx.22TS apărut în c.1 al
secțiunii SM3 (Fig.4/2).
Cercetarea a pus în evidență scheletele a doi cai inhumați, așezați față în față,
orienați N-S, cu capetele spre nord.
Caseta Cas.2-SM3/2015 (2,80 m/2,10 m, adâncimea maximă: 1,50 m) a fost
deschisă pe latura de sud a SM3 în dreptul c.3-4, cu intenţia de a dezveli întreg
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complexul Cx.9TS apărut în c.4 al secțiunii SM3. Cercetarea a pus în evidență o
locuință și un cuptor din secolele VIII-X p. Chr. (Fig.4/2)
Caseta Cas.3-SM5/2015 (2,50m/2,10 m, adâncimea maximă: 1,60 m) a fost
deschisă pe latura de est a SM5 cu intenţia de a urmări în teren complexul Cx.17TS
apărut în c.7 al secțiunii SM5. Cercetarea a pus în evidență fundația unei mici
amenajări din cărămidă datată în epoca modernă (Fig.4/4).
Caseta Cas.4-SM5/2015 (5,50 m/2,00 m, adâncimea maximă: 1,60 m) a fost
deschisă pe latura de est a SM5, cu intenţia de a verifica limitele Cx.16TS apărut în
SM5. Cercetarea a pus în evidență continuarea spre est a Cx.16TS, precum și o
groapă din epoca modernă, notată Cx.23TS (Fig.4/4).
Pentru toate unitățile de săpătură din „Curtea Școlii - Teren sport” (sectoarele
topo B5, B6 – C5, C6), menționăm faptul că, în urmă cu doi ani, întreaga suprafață
a terenului de sport a fost acoperită cu un strat de zgură, gros de circa 10cm-15cm,
compactată peste solul vegetal, astfel că în toate unitățile stratigrafia începe cu
acest nivel de zgură sub care se află un strat vegetal de circa 0,15m-0,20m (Fig.5).
Sub stratul vegetal se află un strat de pământ negru compact pigmentat cu
fragmente de cărămizi, var sau materiale de factură modernă. Acest nivel este
succedat de un sol negru granulos cu grosimi ce variază între 0,30m-0,60m în care
au apărut unele complexe arheologice. Materiale arheologice, precum și complexe
de locuire apar și în nivelul de pământ negru cenușos, cu grosimi de 0,20m-0,30m.
Stratul de pământ de culoare gălbuie, cu pete negre, apare sub straturile menționate
între adâncimile de -1,20m – 1,60m. Sub acest strat apare solul viu, steril din punct
de vedere arheologic.
1.2. Complexe arheologice
În cele opt unități de cercetare din acest sector au fost descoperite complexe
arheologice încadrate cronologic începând cu epoca bronzului și până în perioada
modernă. Astfel, au fost surprinse urmele a două locuințe (Cx.9TS, Cx.16TS),
precum și a 21 gropi (Cx.1TS, Cx.3TS, Cx.4TS, Cx.5TS, Cx.10TS, Cx.11TS,
Cx.12aTS, Cx.12bTS, Cx.13TS, Cx.14TS, Cx.15TS, Cx.18TS, Cx.19TS, Cx.20TS,
Cx.23TS, Cx.24TS, Cx.25TS, Cx.26TS, Cx.27TS, Cx.28TS, Cx.29TS) din diferite
perioade istorice. A fost surprinsă urmele unei instalații de foc (V.1), a unui
complex cu doi cai înhumați (Cx.22TS) și a șase amenajări din epoca modernă
(Cx.2TS, Cx.6TS, Cx.7TS, Cx.8TS și Cx.17TS, Cx.21TS),
Locuințe
Locuința 1 - L.1/2015 (Cx.9TS)
Complexul Cx.9TS este o locuință ce a fost surprinsă inițial în SM3, cc. 4-5,
la adâncinea de -1,00m, prin apariția unui cuptor pietrar prăbușit (Fig.6). Prin
deschiderea casetei Cas.2/SM5/2015 a fost cercetată o mare parte din complex.
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Locuința de formă rectangulară, cu orientarea NV-SE, avea dimensiunile
surprinse de 2,70m pe latura de NE-SV, de 1,50m pe latura de NV-SE și podeaua
la adâncimea de -1,25m. Locuința se continuă sub profilul de S și E al Cas.2/SM3.
Pe centrul locuinței au apărut fragmente ceramice, pietre și zgură. Pe latura de SV
au fost sesizate două găuri oval alungite, posibil de la stâlpi de susținere. La
adâncimea de -1,25m, s-a observat podeaua locuinței realizată din pământ galben
bătut (Fig.8/1, 8/2). Pe latura de NV, în marginea locuinței, la -1,20m, a fost
descoperit un vas depus în podea. În interiorul vasului a fost găsit un pământ
cenușos și cărbuni arși (Fig.8/3).
Cuptorul locuinței a fost amplasat în colțul de NE. A fost sesizat încă de la
adâncimea de -1,00m sub forma unei aglomerări de pietre, cu urme de arsură,
prăbușite din pereții și bolta cuptorului (Fig.8/1, 8/4).
Materialul ceramic descoperit, atât pe vatră cât și în locuință, este specific
perioadei secolelor VIII-X p. Chr.
Locuința 2 - L.2/2015 (Cx.16TS)
Complexul Cx.16TS a fost surprins pe întreaga lățime a secțiunii SM5, în
c.5-6, unde a apărut o aglomerare de chirpic, în pământul negru granulos, începând
cu adâncimea de -0,90m (Fig.11/2). Aglomerarea avea lungimea de 3,80m pe
latura de vest și de 3,45m pe cea de est. Printre numeroasele bucăți de chirpic au
fost găsite și materiale ceramice specifice culturii Noua. Pentru a surprinde limita
spre est a complexului a fost deschisă Cas.3/SM5. După deschiderea casetei s-a
constatat că aglomerarea de materiale se închidea la 1,40m de profilul de vest în partea
sudică și la 1m înspre nord (Fig.12/2). Complexul se continuă însă înspre vest, sub
profil. Nu a fost verificată și limita vestică a complexului dar presupunem ca este vorba
de o locuință din epoca bronzului târziu, cu material specific culturii Noua.
Gropi
Gr.1 (Cx.1TS)
Groapa a fost surprinsă în colţul c.1 din SM2, la adâncimea de -1,00m.
Complexul se închidea drept la adâncimea de -1,20m și avea dimensiunile de
0,80m/0,60m. Fără material arheologic.
Gr.2 (Cx.3TS)
Groapa, ușor ovală, cu dimensinile de 0,80m(EV)/0,70m (NS) a fost surprinsă în
c.3 din SM2, pe centrul secțiunii, la adâncimea de -1,00m. Din această groapă, care s-a
termninat la -1,20m, au fost recuperate doar câteva fragmente de chirpic.
Gr.3 (Cx.4TS)
Acest complex a apărut înspre profilul de sud al SM2 în c.6, între metrii 10,5
și 11,80. Avea o formă rectangulară, cu dimensiunile de 1,15m, pe latura NV și
0,60m pe latura NS și s-a închis la -1,20m fără a avea material arheologic.
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Gr. 4 (Cx.5TS)
A apărut la adâncimea de -1,00m, pe mijlocul secțiunii SM2. La nivelul la
care a fost surprinsă groapa avea dimensiunile de 1,10m/1,00m. De la adâncimea
de -1,40m groapa a devenit tronconică, clopotindu-se cu 30cm, ajunând ca la bază
să aibă un diametru de 1,60m. Conținutul umpluturii gropii a fost constituit din
câteva fragmente ceramice de factură modernă.
Gr. 5 (Cx.10TS)
A fost surprins în c.7 din secțiunea SM3, la adâncimea de -1,00m și se
restrânge ușor alveolat spre profilul de nord până la -1,40m. La partea superioară,
groapa avea dimensiunile de 1,70m, axa EV și de 1,30m pe axa NS. Materialul
ceramic recuperat din conținutul gropii este caracteristic culturii Noua, de la finalul
epocii bronzului.
Gr. 6 (Cx.11TS)
Groapa a fost sesizată în c.8 din SM3, la adâncimea de -1,00m, pe același
nivel cu Cx.10. Groapa, cu dimensiunile de 1,45m/1,30m, se restrânge alveolat
spre bază, căpătând o formă neregulată la est și dreaptă la vest. La baza
complexului, aflată la -1,40m, dimensiunile acestuia erau de 1,00m/1,30m. Din
pământul negru-cafeniu al gropii au fost recuperate câteva fragmente ceramice din
epoca bronzului, bucăți de chirpic și resturi osteologice.
Gr. 7 (Cx.12aTS)
Acest complex a apărut inițial la -1,00m, ca o mare pată de pămnt negru ce
acoperea c.9-10 din SM3, având pe sud lungime 4,10m, iar pe nord 5m(Fig.9/1,
9/2). După adâncirea cu încă 0,10m s-a constatat că sunt în fapt două gropi, notate
Cx.12aTS (Gr.7) și Cx.12bTS (Gr.8).
Gr.7 aflată în c.9 al SM3 avea dimensiunile de 1,30m pe axa EV și de 1,10
pe NS. și se restrânge spre profilul sudic al secțiunii. Groapa a avut pereții drepți și
s-a închis la adâncimea de -1,60m. Din umplutura gropii au fost prelevate materiale
ceramice specifice culturii Noua și fragmente osteologice, printre care și o patină
din os.
Gr. 8 (Cx.12bTS)
Groapa a fost sesizată la adâncimea de -1,20m în c.10 al secțiunii SM3. Are
o formă ovală, intră în profilul de nord și avea la partea superioară dimensiunile de
1,10m pe axa EV și 0,80m pe axa NS. Groapa a avut pereții drepți și s-a închis la
-1,60m (Fig.9/3, 9/4). Din acest complex au fost prelevate materiale specifice
culturii Noua.
Gr. 9 (Cx.13TS)
Complexul 13 a fost o groapă cu dimensiunile de 1,40m, pe axa EV și de
0,90m pe NS, ce a fost sesizată la adâncimea de -1,00m, în c.12 al SM3. Groapa se
închide alveolat la adâncimea de -1,50m, prezentând un prag la -1,35m, în partea
estică. La bază, dimensiunle gropii au fost de 1,20m/0,70m (Fig.10/1, 10/2). În
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acest complex au fos găsite bucăți de chirpic, fragmente ceramice și osteologice
din epoca bronzului, cultura Noua.
Gr.10 (Cx.14TS)
În c.15, din SM3, a fost surprinsă doar o mică parte, restul intrând în profilul
de N, dintr-o groapă menajeră cu material de epocă modernă. Partea superioară a
gropii, aflată la -0,50m avea dimensiunile de 1,40m pe axa EV și 0,40m pe axa NS
(Fig.10/3). Complexul avea pereții drepți și s-a închis la adâncimea de -2,05m.
Gr.11 (Cx.15TS)
Groapa a fost surprinsă la adâncimea de -1,00m în SM3, c.19, intrând în
profilul de N și se închide cu o treaptă de 10cm la -1,20m. La partea superioară,
complexul a avut dimensiunile de 1,90m/1,30m, iar la bază de 1,20m/1,10m. Fără
inventar.
Gr.12 (Cx.18TS)
Groapa a fost identificată pe suprafața secțiunii SM2, în c.20, la adâncimea
de -1,35m și intra sub profilul de nord. În profil, groapa se conturează încă de la
0,80m și se închidea clopotit la -2,20m. La partea superioară, complexul avea
0,80m, la adâncimea de -1,35m avea să ajungă la 1m, pe axa EV, iar la bază la
1,50m (Fig.13/1, 13/2). Materialul prelevat este de factură modernă.
Gr.13 (Cx.19TS)
În c.17 a SM2, a apărut o groapă la adâncimea de -1,20m. Pata de pământ
negru a apărut pe întreaga suprafaţă a secţiunii şi intra în profilul de N. Diametrul
la partea superioară era de 1,10m, pe axa EV și de 1m pe axa NS. Groapa avea
pereții drepți și se închidea prin două mici trepte de 0,10-0,20m, la adâncimea de
-2,20m (Fig.13/3, 13/4). Din pământul de umplutură au rezultat câteva fragmente
ceramice și resturi osteologice ce se încadrează cronologic în secolul IV p. Chr.
Gr.14 (Cx.20TS)
A apărut în SM2, c.15, la adâncimea de -1,50m şi intra în profilul de N. Este
o groapă cu dimensiunile de 1,45m, pe axa EV și de 1,40m pe cea de NS. Groapa
este dreaptă până la -2,00m de unde se mai lărgește spre vest cu încă 0,50m și se
închide la -2,20m (Fig.14/1). Din pământul de umplutură au rezultat câteva
fragmente ceramice atipice.
Gr.15 (Cx.23TS)
În Cas4/SM3 a fost sesizat conturul unei gropi la adâncimea de -0,80m cu
dimensiunile de 1,80m/1,90m. La sud de acest complex, la -1,10m, aproape de
colțul de SE al Cas.4/SM5 au apărut urmele unei vetre deranjată din vechime
(Fig.7).
Cx.23TS este o groapă menajeră (Gr.15), de formă aproximativ ovală, care
avea la partea superioară, spre margine, o bandă lată de pământ amestecat cu mult
cărbune, după care urmau două benzi de 3-4cm din cenușă. Aceste două benzi fiind
vizibile pe toată circumferința Gr.15. Dealtfel, straturi succesive de cenușă, arsură
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și pământ alternează până la baza complexului. Groapa se închidea alveolat la
adâncimea de -2,10m, unde s-a putut observa o pată mare de pământ ars la roșu,
cărbune și multă cenușă (Fig.12/2-4). Conținutul gropii a constat în fragmente
ceramice, de sticlă și metal din epoca modernă.
Gr.16 (Cx.24TS)
Complexul a fost sesizat la adâncimea de -1,50m, în c.11-12 din SM3, pe
întreaga lățime a secțiunii(Fig.8). Dimensiunile complexului au fost de 2,35m, pe
axa EV și de 1,40m pe NS. Groapa s-a închis drept la adâncimea de -2,20m, unde
avea diametrul de 1,60m (Fig.14/2-4; Fig.15). Din groapă au fost prelevate
materiale ceramice specifice culturii Noua, unele dintre ele virtificate, precum și
bucăți mari de pământ ars la roșu și cărbune ars.
Gr.17 (Cx.25TS)
A fost sesizată în SM3, c.20, la adâncimea de -1m, înspre profilul de sud și
se închidea drept la -1,20m. Dimensiunile surprinse ale gropii au fost de 1,55m pe
axa EV și de 0,50m pe axa NS. Au fost recuperate câteva fragmente ceramice
specifice culturii Noua.
Gr.18 (Cx.26TS)
În c.20 al SM3 a fost sesizată o groapă la adâncimea de -1,00m care se
închide cu o treaptă la -1,20. La nivelul de sus, complexul avea dimensiunile de
1,60m, pe axa EV și de 0,65m pe NS. La bază dimensiunile gropii erau de
1,20m/0,40m. A fost prelevat un fragment ceramic atipic.
Gr.19 (Cx.27TS)
Sub complexul de epocă modernă Cx.6, din SM4, în c.2, a apărut la
adâncimea de -1,60, o groapă ovală ce intră în profilul de est (Fig.16/1-4).
Dimensiunile surprinse ale gropii au fost de 0,22m pe axa EV și de 0,50m pe NS.
Groapa coboară drept până la -1,95m unde se închide în profil. Fără material
arheologic.
Gr.20 (Cx.28TS)
În c.2-3 din SM4, sub CX.6, a apărut, pe toată lățimea casetei, o groapă la
adâncimea de -1,60m. Groapa, circulară ca formă, avea un diametru maxim de
1,40m și s-a închis drept la adâncimea de 2,30m (Fig.16/1-4). Din această groapă
au fost prelevate câteva fragmente ceramice specifice culturii Noua.
Gr.21 (Cx.29TS)
La NE de cuptorul din locuința Cx.9, în SM3, c.3-4, a fost sesizată la
adâncimea de -1,10m, o altă groapă cu dimensiunile la partea superioară de 2m, pe
axa EV și de 0,80 pe cea de NS. La -1,65m, complexul se restrânge spre E, iar la
-1,85m, formează o nouă treaptă spre est. Fundul gropii este drept și a fost surprins
la -1,95m, unde complexul avea dimensiunile de 1,30m/0,80m. În groapă au fost
găsite câteva fragmente ceramice atipice.
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Depunere rituală
Cx.22TS
Complexul 22TS apărut la adâncimea de 1,10m în c.1 a SM3, în colţul de
NE, sub forma unui grupaj de oase animale. Prin extinderea săpăturii (Cas.1/SM3)
spre est şi nord a fost dezvelit întreg complexul. Au fost descoperite scheletele a
două cabaline depuse ritual faţă în faţă, cu capetele spre nord şi câteva fragmente
ceramice atipice lucrate cu mâna (Fig.10/4). Baza complexului se află la -1,25m pe
un sol galben pătat, sub care la -1,40m apare solul viu. Astfel de depuneri rituale se
întâlnesc în epoca bronzului, în contexte funerare. Întrucât la nord-est, de cei doi
cai înhumaţi, se află un cablu electric, la sud un stâlp de iluminat, la nord calea de
acces spre magazia şcolii, nu am putut extinde cercetarea pentru moment.
Amenajări - aglomerări de materiale
Cx.2TS
Înspre profilul de nord al SM2, în dreptul metrului 3, la adâncimea de
-1,00m, a fost surprinsă urma unei gropi aproape circulare, cu dimensiunile de
0,22m/0,20m. Groapa se inchidea la -1,30m. În urma taluzării a profilului de N, am
constat prezența unor urme de lemn putrezit ce proveneau de la un stâlp cu
dimensiunile de 15cm/20cm și care pornea de la -0,50m de sub un strat subțire de
nisip. Pe lângă acest lemn putrezit, precum și în umplutura gropii, au fost găsite
câteva fragmente ceramice de dată recentă.
Cx.6TS
În SM4, c.2-3, la -1,10m a apărut conturul unei amenajări cu dimensiunile de
3,70m, pe latura de vest și de 3,90m pe latura de est. Complexul a apărut sub un
strat gros de circa 40cm de moloz și cărămidă spartă de dată recentă. Amenajarea a
apărut într-un sol negru afânat, pigmentat cu pete albicioase și galbene. În acest
amestec au fost găsite materiale ceramice de epocă modernă, precum și urmele a
două bârne cu dimensiunile de 15cm/20cm. Umele unei bârne au fost sesizate la
-1,20m, în dreptul metrului 2,30m, iar cea de-a doua s-a observat la -1,40m, în
profilul de V, în dreptul metrului 5, de unde pornea spre SE, 1m în interiorul
secțiunii. Amenajarea, a cărei destinație nu o putem preciza, se închidea alveolat la
adâncimea de -1,60-1,75m (Fig.16/4).
Cx.7TS
În c.3-5 din SM4 a fost surprins un complex de formă alungită, cu
dimensiunile de 3,20m, pe latura de V și 3,10m pe cea de est. La partea superioară
groapa conţinea pământ afânat cu puţine materiale moderne. Lungimea
complexului, la adâncimea de -1,00m, era de 3,1m. În capătul de sud a apărut o
bârnă cu dimensiunile de 15cm/20cm asemănătoare celor din Cx.6. Posibil ca
aceasta, împreună cu celelalte două bărne din Cx.6, să fi făcut parte dintr-o
structură constructivă din secolul XX. Amenajarea, apărută încă de la -0,80m, se
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închidea drept la -1,40m, pe un sol galben pătat sub care se afla pământul galben
(Fig.16/5-6).
Cx.8TS
Pe întreaga lățime a secțiunii SM4, începând cu metrul 18,20 și până la
metrul 22, între -0,90 și -1,30 a fost surprins un complex cu puține materiale de
epocă modernă, într-un sol negru pigmentat cu pete albe și gălbui. Complexul avea
dimensiunile de 3,80m, pe latura de vest și de 3,50m pe cea de est.
Cx.17TS
În c. 16 din secțiunea SM5, la adâncimea de -0,60m a fost pusă în evidență
fundația unei mici amenajări din cărămidă, care se adâncea doar până la -0,90m.
Pentru a delimita întreg complexul a fost deschisă Cas.3/SM5 pe latura de E a
secțiunii SM5(Fig.11/4). Complexul constituie un mic bazin realizat din cărămidă.
Construcția a fost realizată din patru rânduri de cărămizi, cu dimensiunile de
26cm/13,50cm/6cm, legate între ele cu un liant din var și nisip. La exterior, bazinul
avea 1,49m/1,29m, iar la interior 1,08m/0,90m (Fig.12/1). Acest mic bazin putea
face parte din ansmblul conacului boieresc din secolul al XIX-lea și poate fi pus în
legătură și cu conducta din olane, de aducțiune a apei, descoperită în SM3 în
dreptul metrului 40, la adâncimea de -0,60m.
Cx.21TS
Pe suprafața secțiunii SM2 în c. 13 și 14, pe o lungime de 2,50m între
adâncimile de -1,00m și 1,40m a fost identificată o aglomerarea de chirpic și
materiale ceramice fără a putea delimita un contur clar. Materialul prelevat din
această zonă este specific culturii Sântana de Mureș.
Instalații de foc
Vatra 1 - V1/Cx.23 TS
Vatra a fost sesizată la sud de Gr.15, la -1,10m, aproape de colțul de SE al
Cas.4/SM5. Vatra, cu dimensiunile de 0,80m/0,60m, a fost așezată direct pe
pământul negru cruțat, iar crusta avea o grosime de 0,01m. În jurul ei au fost găsite
fragmente ceramice de tip Sântana de Mureș. Probabil Gr.15, groapa menajeră, a
tăiat acest complex de secol IV p. Chr.
Cuptor de uz gospodăresc - C.1 (Cx.9bTS)
Cuptorul locuinței L.1/2015 a fost amplasat în colțul de NE al acesteia
(Fig.8/1). A fost sesizat încă de la adâncimea de -1,00m sub forma unei aglomerări
de pietre, cu urme de arsură, prăbușite din pereții și bolta cuptorului. Dimensiunile
aglomerării de pietre au fost de 1,30m/1,10m. Vatra cuptorului, amenajată direct pe
pământul galben, a fost sesizată la -1,25m și avea dimensiunile de 1,10m/0,70m,
gura fiind orientată spre sud-est (Fig.8/4). Crusta vetrei avea o grosime de 1cm1,5cm.
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2. Sectorul „La Pin” (sectorul topo C3)
2.1. Unități de cercetare, stratigrafie.
Cercetarea din acest sector a fost determinată de punerea în evidență, ca
urmare a agresării sitului, prin practicarea unor gropi de împrumut pământ vegetal,
a unor urme de locuire din epoca bronzului, perioada post-romană și cea modernă.
Casetele au fost trasate în funcție de zonele afectate de gropile de împrumut
pământ vegetal, care aveau dimensiunile de 10m/8m; 4m/3m şi 8m/3,5m, cu
adâncimi cuprinse între 0,50 m-0,90 m. Adâncimea mare la care s-a ajuns prin
practicarea acestor gropi a dus la distrugerea, totală sau parţială, a unor complexe
arheologice. Având în vedere diferențele de nivel, a fost stabilită o cotă 0 pentru
zona „Pin” pe latura de nord a casetelor 1, 2 și 3, începând din colțul de NE.
În cele trei unități de săpătură, Cas.1/2015, Cas.2/2015, Cas.3/2015 (Fig.17),
au fost descoperite un număr de 40 complexe de locuire datate în epoca bronzului,
perioada secolelor IV p.Chr. şi VIII-X p. Chr., precum și artefacte din perioade mai
recente. Din cele 40 de comlexe, un număr de 22 sunt gropi, șapte sunt instalații de
foc, patru locuințe, iar șapte sunt aglomerări de materiale arheologice.
Caseta Cas.1/2015 (12m/6m, adâncimea maximă: 2,40 m) a fost trasată în
sectorul topo C3, la 21m spre nord-vest de un „Pin”, arbore aflat la sud de clădirea
fostului conac, la 28m de ruinele acestuia și la 58m spre sud-est de biserica din sat.
Intervenția neautorizată în această zonă a distrus partea superioară a unor
complexe din epoca modernă, perioada post-romană și epoca bronzului (Fig.18;
Fig.19). Cu toate acestea în casetă au fost identificate un număr de 16 complexe
(Cx.1P, Cx.2P, Cx.3P, Cx.4P, Cx.5P, Cx.6P, Cx.11P, Cx.12P, Cx.15P, Cx.16P,
Cx.17P, Cx.18P, Cx.19P, Cx.20P, Cx.22P și Cx.23P) dintre care 10 gropi
menajere, o locuință, patru aglomerări de material arheologic și o instalație de foc.
Caseta Cas.2/2015 (6m/6m, adâncimea maximă: 2,30 m) a fost trasată la
12m vest de Cas.1/2015. În această zonă intervenția neautorizată în sit a dus la
formarea unei gropi de 8m/3,5m care a afectat o serie de complexe arheologice.
În urma cercetări în această casetă au fost descoperite complexle Cx.7P,
Cx.8P, Cx.9P, Cx.10aP și Cx.10bP, cu material specific epocii bronzului târziu,
culturii Sântana de Mureş-Černjachov și perioadei moderne (Fig.20). Dintre cele
cinci complexe, două sunt amenajări din epoca bronzului, una este o instalație de
foc, iar ultimele două sunt gropi, o groapă menajeră din secolul IV p. Chr. și o
groapă de var din perioada modernă.
Caseta Cas.3/2015 (15,6m/4m, adâncimea maximă: 3,60 m) a fost trasată la
3m vest de Cas.2/2015. Deși zona a fost afectată de intervențiile antropice, pe
suprafața casetei au fost surprinse un număr de 18 complexe cu materiale
arheologice datate din epoca bronzului până în epoca modernă (Fig.21). Din cele
18 complexe (Cx.13P Cx.14P, Cx.21P, Cx.23P, Cx.24P, Cx.25P, Cx.26, Cx.27aP,
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Cx.27bP, Cx.28P, Cx.29P, Cx.30P Cx.31P, Cx.32P, Cx.33P, Cx.34P, Cx.35P,
Cx.36P, Cx.37P), 3 au fost locuințe, 4 instalații de foc, iar restul gropi menajere.
În ceea ce privește stratigrafia menționăm că, în acest sector, solul viu este
suprapus de un sol galben cu pete negre, gros de circa 0,15m, în care se închid de
regulă complexele de locuire atribuite epocii bronzului (cultura Noua).
Respectivele complexe se află într-un sol cafeniu, cu o grosime de 15cm-20cm,
peste care se suprapune un sol negru granulos, cu grosimi de 0,20m 0,50m, în care
găsim nivelul de locuire specific culturii Sântana de Mureş-Černjachov. După acest
nivel apare un strat de pământ negru deschis-cenușos, gros de 0,20m-0,30m, cu
urme de complexe de locuire specifice perioadei moderne şi apoi stratul vegetal.
2.2. Complexe arheologice
În cele trei unități de cercetare din acest sector au fost descoperite complexe
arheologice, din perioade preistorice până în epoca modernă. Au fost surprinse
urmele a patru locuințe (Cx.4P, Cx.13P, Cx.24P, Cx.30P), șapte aglomerăriamenajări (Cx.5P, Cx.6P, Cx.9P, Cx.10bP, Cx.11P, Cx.12P, Cx.26P), șapte
instalații de foc (Cx.10aP, Cx.14P, Cx.20P, Cx.21P, Cx.25P, Cx.28P, Cx.30bP) și
22 gropi (Cx.1P, Cx.2P, Cx.3P, Cx.7P, Cx.8P, Cx.15P, Cx.16P, Cx.17P, Cx.18P,
Cx.19P, Cx.22P, Cx.23P, Cx.27aP, Cx.27bP, Cx.29P, Cx.31P, Cx.32P, Cx.33P,
Cx.34P, Cx.35P, Cx.36P, Cx.37P).
Locuințe
Locuința 3 - L.3/2015 (Cx.4P)
În colțul de SE a Cas.1/2015, c.1A - 1B, a fost descoperită, la adâncimea de 0,70m, o parte dintr-o amenajare de epocă modernă, de formă rectangulară,
orientată NV-SE. Dimensiunile surprinse au fost pe latura de NV-SE de 1,80m, pe
NE-NV de 1,20m, iar pe cea de NV-SV de 0,80m, restul complexului intrând în
profilul de E (Fig.22/1). Podeaua amenajării a fost surprinsă la adâncimea de
-1,00m și era realizată din pământ negru bătut. Materialul recoltat a fost de factură
modernă.
Locuința 4 - L.4/2015 (Cx.13P)
În caseta Cas.3/2015, c. 1C, 1D și 1E, începând cu adâncimea de -1,80m, a
fost cercetat un complex de locuire bogat în materiale arheologice specifice culturii
Sântana de Mureș. Locuința adâncită, avea o formă rectangulară, cu colțurile
rotunjite, era orientată NV-SE și avea dimensiunile 2,00m pe axa de EV și de
4,20m pe cea de NS. Complexul s-a prezentat sub forma unei aglomerări masive de
materiale arheologice(ceramică, arsură, cenușă, fragmente osteologice, obiecte din
metal), care s-a redus cantitativ spre bază, ce a fost atinsă la -1,80m (Fig.26/1,
26/2). La baza complexului a apărut un contur circular de nisip, cu diametrul de
1m, care va crește pe măsură ce săpătura a fost adâncită (Fig.27).
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Locuința 5 - L.5/2015 (Cx.24P)
În caseta Cas.3, c. 1A-1B, la adâncimea de -1,70m a fost observată o
aglomerare de materiale ceramice, chirpic, oase de animale, pietre, care acopereau
o suprafață de 2,00m pe axa EV și de 2,5m pe cea de NS. Faptul că respectiva
aglomerare intra sub profilul de est ne-a determinat să extindem săpătura spre est
cu o casetă de 4,5m/1m. Dimensiunile finale ale amenajării au fost de
3,00m/2,50m, complexul închizându-se la adâncimea de -2,20m (Fig.28/1, 28/2).
Materialul bogat din acest complex, pe care îl considerăm o locuință semiadâncită,
indică o datare la finalul epocii bronzului, cultura Noua.
Locuința 6 - L.6/2015 (Cx.30P)
În c.2A-2B din Cas.3/2015, la adâncimea de -2,00m a fost sesizată o
amenajare cu dimensiunile de1,90m pe axa EV și 3,00m pe axa NS. În pământul
negru închis au fost găsite fragmente ceramice și cărămidă spartă de factură
modernă. În profilul de sud al Cas.3 se observă că această locuință adâncită pornea
de la -1,40m (Fig.28/3, 28/4). La baza acestei locuințe a fost descoperită și o o
vatră sub un mic grupaj de cărămizi.
Gropi
Gr.22 (Cx.1P)
Complexul Cx.1P a fost sesizat în Cas.1/2015, c. 4B-5B, începând cu
adâncimea de -0,80m. La partea superioară, Gr.22 a avut un diametru de 0,80m,
lărgindu-se la 1,40m, adâncimea de -1,50m. La -2,00 atinge diametru maxim de
1,60m, pentru ca apoi să se restrângă la 1,40m la bază, care se afla la -2,30m.
Materialul rezultat din groapă este de factură modernă.
Gr.23 (Cx.2P)
Groapa 23 a apărut în c. 2A-2B și 3A-3B din Cas.1/2015, la adâncimea de
-0,80m. La respectiva adâncime groapa avea o formă ovală și avea dimensiunile de
1,30m/1,10m. Groapa s-a lărgit ușor până la adâncimea de -1,50, unde avea
dimensiunile de 1,50m/1,30m. Aceste dimensiuni se vor păstra până la baza gropii,
atinsă la -2,30m. Materialul rezultat din groapă este de factură modernă.
Gr.24 (Cx.3P)
Groapa 24 fost surprinsă în c. 3A, din Cas.1/2015, la adâncimea de -0,80m.
Groapa intră în profilul de N aproape jumătate, dimensiunile surprinse la acest
nivel fiind de 1,60m pe axa EV și de 1,30m pe NS. Groapa se închide drept la -1,30m.
În partea de vest a gropii, chiar lângă profil, a fost descoperit un schelet de câine, între
adâncimile -0,70m -0,90m (Fig.23/1). Au mai fost găsite câteva fragmente osteologice,
dar nu și material arheologic, care să ofere indicii asupra datării.
Gr.25 (Cx.7P)
Complexul este o groapă de var, de formă rectangulară, cu dimensiunile de
2,70m pe latura NV-SE și de 1,90m pe cea de NE-SV. Groapa.25 a fost surprinsă
pe suprafața c.2B-2C și a c.3B-3C, din caseta Cas.2/2015, între adâncimile de
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-0,60m și -1,55m. Groapa a secționat complexele 9 și 10 (Fig.25/1-4). În această
groapă au fost găsite materiale de epocă modernă, precum fragmente de ceramică,
sticlă, moloz, cărămizi sparte, olane de aducțiune a apei, etc.
Gr. 26 (Cx.8P)
În c.2B din Cas.2/2015, la adâncimea de -0,70m, a fost sesizat conturul
circular al unei gropi cu diametrul 0,70m(EV)/0,80m(NS). Această groapă se
lărgește până la bază, unde avea diametrul de 1,20m (Fig.1-3). Groapa 26, de formă
tronconică, s-a închis la -1,80m și din ea au fost recuperate fragmente ceramice și
din metal, din perioada secolului al IV p. Chr.
Gr.27(Cx.15P)
În Cas.1, c.1B-2B, la adâncimea de -1,40m a fost sesizat conturul unei gropi
cu dimensiunile de 1,70m(EV)/1,80m(NS), care a fost suprapusă parțial de Gr.23
(Cx.2P). Groapa avea pereții ușor clopotiți(4cm) și s-a adâncit doar până la -1,80m
(Fig.23/4; Fig.24/2). Din groapă au fost recuperate doar câteva fragmente
osteologice.
Gr. 28 (Cx.16P)
La adâncimea de -1,40m, în c.3B din Cas.1/2015, a fost observată o altă
groapă ce a fost tăiată de Gr.23(Cx.2P). Groapa avea dimensiunile de
1,20m(EV)/1,00m(NS) și pereții drepți. Baza gropii a fost surprinsă la -1,70m
(Fig.23/4; Fig.24/1, 24/2). Din umplutura gropii au fost recuperate câteva
fragmente ceramice din epoca bronzului, precum și mai multe materiale
osteologice.
Gr. 29 (Cx.17P)
În c.3A-4A, din Cas.1/2015, a fost surprinsă o groapă la adâncimea de
-1,40m, cu dimensiunile de 1,40m(EV)/1,30m(NS). La adâncimea de -2,00m
groapa se restrânge spre vest cu 0,60m, formând o treaptă de 0,40 până la baza
complexului. Din groapă au fost recuperate câteva fragmente ceramice din epoca
bronzului.
Gr. 30 (Cx.18P)
Complexul 18 a apărut în c.5A din Cas.1/2015, la adâncimea de 1,45m.
Groapa Gr.30, de formă ovală, cu dimensiunile de 1,70m(EV),/1,30m(NS), a avut
pereții drepți (Fig.24/3). La -1,65m a fost surprinsă baza gropii, acolo unde s-au
găsit câteva fragmente ceramice de la o oală decorată cu un brâu simplu și
apucători sub buză, specifice culturii Noua.
Gr. 31 (Cx.19P)
În c.4C, din Cas.1/2015, a fost surprins un alt complex la -1,45m. Baza lui
s-a observat la -1,70m. Forma surprinsă este de triunghi, el continuându-se sub
profilul de N. Dimensiunile surprinse au fost de 1,30m(EV)/1,20m(NS). Baza și
pereții complexului au fost drepți. Nu a avut material arheologic
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Gr. 32 (Cx.22P)
A apărut sub aglomerarea de chirpic din fața vetrei(Cx.20P) la -1,50m, c.6C,
din Cas.1/2015. Groapa avea forma ovală cu dimensiunile de 1,35m(EV)/
1,42m(NS). Complexul s-a închis la -1,75m din el recuperându-se câteva
fragmente ceramice de epoca bronzului și resturi osteologice.
Gr.33 (Cx.23P)
A apărut în colţul de NV al Cas.1/2015, în c.6C, la adâncimea de -1,50m.
Complexul s-a caracterizat printr-un sol de culoare închisă şi se continua sub
profilele de N şi V. Dimensiunile surprinse sunt de 0,86m E-V şi 1,10m N-S.
Groapa s-a închis drept la -2,00m și nu a oferit material arheologic.
Gr.34 (Cx.27aP)
În colțul de NV al Cas.3/2015, c.2F, la adâncimea de -2,00m, a fost
identificat conturul unei gropi ce intra în profilele de N și V. Această groapă care
avea dimensiunile de 0,80m(EV)/0,50m(NS) s-a închis la -2,15m. Nu a avut
material arheologic.
Gr.35 (Cx.27bP)
În Cas.3/2015, c.2F la adâncimea de -2,00m a fost sesizat conturul unei gropi
ce intra sub profilul de V al casetei. Dimensiunile surprinse ale gropii au fost de
0,50m(EV)/1,00m(NS). Groapa, fără material arheologic s-a închis la adâncimea
de -2,40m.
Gr.36 (Cx.29P)
Complexul a fost sesizat la adâncimea de -2,00m în c.2C, din Cas.3. Este o
groapă ovală ca formă, care se închide alveolat la adâncimea de -2,80m.
Dimensiunile maxime ale complexului, ce intră și sub profilul de vest, au fost de
1,65m(EV)/1,90m(NS). În groapă au fost descoperite fragmente ceramice și
osteologice care datează complexul la finalul epocii bronzului, cultura Noua.
Gr.37 (Cx.31P)
O groapă cu dimensiunile de 0,50m(EV)/1,10m(NS), a fost sesizată în colțul
de NE al extinderii Cas.3/2015, în c.1A-1B, la adâncimea de -2,00m. Groapa intra
sub profilul de est al casetei și s-a închis drept la -2,40m, fără a oferi material
arheologic.
Gr.38 (Cx.32P)
La adâncimea de -2,00m, în colțul de SE al extinderii spre est a Cas.3/2015,
c.1A, a fost sesizată o groapă care intră sub profilele de sud și est. Din această
groapă, cu dimensiunile de 0,60m(EV)/0,50m(NS) și care se închidea la -2,40m, nu
a rezultat material arheologic.
Gr.39 (Cx.33P)
Sub un nivel de sol nisipos gros de 0,50m a apărut, în c.1C și c.1D-2D din
Cas.3/2015, o groapă de formă aproape circulară, cu diametrul de 1,30m.
Complexul avea aspectul unor cercuri concentrice în care pământul negru alterna
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cu cel gaben amestecat cu negru și fire de nisip. La adâncimea de -2,40 m groapa
s-a extins, având dimensiunile de 2,50m(EV)/2,00m(NS). După adâncimea de
-2,80 groapa se restrânge până la 1,00m și se închide la adâncimea de -3,20m
(Fig.29/2-4; Fig.30). Între adâncimile de -2,40m -2,80m în compoziția gropii
pămânul negru devine preponderent. Din acest sol au fos prelevate câteva
fragmente ceramice atipice, precum și semințe de cereale carbonizate care se
găseau într-un strat de arsură.
Gr.40 (Cx.34P)
În c.1C, din Cas.3/2015, la adâncimea de -2,40m a fost sesizat un contur, în
pământul galben-cafeniu, cu dimensiunile de 1,40m(EV) / 0,70m(NS). Acest mic
complex s-a închis la -2,60m oferind câteva fragmente de ceramică specifice
culturii Noua și mici bucăți de chirpic.
Gr.41 (Cx.35P)
Conturul unei gropi a fost surprins în c.2A, din Cas3/2015, la adâncimea de
-2,20m. Aceasta intră sub profilul de sud, în casetă fiind surprinsă doar o parte din
ea, cu dimensiunile de 1,30m, pe axa EV și de 1,30m, pe cea de NS. Groapa se
închide drept la adâncimea de -2,45m. Nu a avut material arheologic.
Gr.42 (Cx.36P)
În c.1A din Cas.3/2015 a apărut o groapă la adâncimea de -2,20m care se
închidea drept la -2,50m. Dimensiunile surprinse în casetă au fost de 1,30m(EV)/
0,40m(NS) restul gropii intrănd sub profilul de sud. Nu a avut material arheologic.
Gr.43 (Cx.37P)
În extinderea spre est a Cas.3/2015, c.1A, a fost delimitată o altă groapă la
adâncimea de -2,20m. Dimensiunile surprinse ale acestui complex au fost de
0,30m(EV)/1,10m(NS), restul intrând sub profilul de est al casetei. Această groapă
care s-a închis drept la -2,40m nu a oferit material arheologic.
Amenajări - aglomerări de materiale
Cx.5P
În c.5C-6C din Cas.1/2015, între adâncimile de -0,60m -0,80m, a fost
surprinsă o aglomerare de materiale arheologice, făra a sesiza un contur clar al
complexului. Delimitarea s-a făcut după densitatea materialelor, toate din perioada
secolului al IV-lea p.Chr. Este posibil să fi fost o locuință de tip Sântana de Mureș
distrusă de intervențiile neautorizate în sit.
Cx.6P
O altă aglomerare de materiale arheologice a fost sesizată în c.3A-4A și c.4B
având dimensiunile de 1,70m(EV) și 2,00m(NS). Aglomerarea avea o grosime de
0,20m fiind surprinsă la adâncimea de -1,00m (Fig.22/3, 22/4). În această zonă a
casetei Cas.1, situl a fost afectat până la adâncimea de 0,80m, prin practicarea
neautorizată a unor gropi de împrumut vegetal. În aglomerarea denumită
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convențional Cx.6P, au fost descoperite materiale arheologice din epoca bronzului,
cultura Noua, printre care o rază de corn de cerb cu urme de prelucrare, un
castronaș, o ceașcă și un vas strecurătoare (Fig.23/2). Alături de acestea s-au mai
găsit fragmente ceramice, bucăți de chirpic și pietre.
Cx.9P
În c.2B-3C din Cas.3/2015 a fost sesizat un complex de locuire începând cu
adâncimea de -0,80m, cu o orientare NE-SV. Conturul complexului indica o
amenajare cu dimensiunile de 3,00m pe latura de NE-SV și de 3,60m pe latura de
NV-SE. Amenajarea coboară în două trepte spre profilul de vest, unde și atinge
adâncimea de -2,10m. Pe suprafața acestei amenajări au fost găsite bucăți de
chirpic, materiale osteologice și fragmente ceramice specifice culturii Noua.
În partea de NE a complexului, între adâncimile de -0,90m și -1,20m, au fost
descoperite și resturile unei instalații de foc, aglomerarea de pământ ars la roșu
fiind de 1,00m/0,80m.
Cx.10bP
În c.2A-3A din Cas.3/2015 a fost sesizat un complex de locuire începând cu
adâncimea de -0,80m, cu o orientare NE-SV. Conturul complexului indica o
amenajare cu dimensiunile de 3,50m pe latura de NE-SV și de 2,90m pe latura de
NV-SE. Această amenajare se închide în trepte, către profilul de V, la adâncimea
de -2,00m (Fig.25/4). Materialul ceramic, prelevat de pe suprafața acestei
amenajării, încadrează complexul în epoca bronzului.
Cx.11P
În c.2A, din Cas.1/2015, a fost evidențiată o aglomereare de materiale
arheologice între adâncimile de -0,80m și -1,00m. Dimensiunile aglomerării
respective au fost de 1,20m(EV)/0,80m(NS). Din zona respectivă au fost prelevate
bucăți de chirpic, resturi osteologice și ceramică din secolul IV p. Chr.
Cx.12P
Între adâncimile de -1,00m și -1,20m, în c.1A din Cas.1/2015, a fost sesizat
un contur ce delimita o zonă cu pământ negru, în care se aflau bucăți de chirpic. În
acest complex, de formă circulară, cu dimensiunile de 0,70m(EV)/1,00m(NS), au
fost găsite câteva fragmente ceramice din secolul IV p. Chr.
Cx.26P
În c.2D-2E și c.2F, din Cas.3/2015, între adâncimile de -2,00m- 2,40m, a fost
evidențiat conturul unui complex cu dimensiunile de 3,60m(NS)/ 0,60m(EV), care
intră sub profilul vestic al casetei. De pe suprafața acestui complex au fost
recuperate câteva fragmente ceramice din epoca bronzului.
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Instalații de foc
Vatra 2 - V2 (Cx.10aP)
În caseta Cas.2/2015, c.2A, au fost sesizate urmele unei instalații de foc, între
adâncimile de -0,80m și -0,90m. Dimensiunile acestei vetre au fost de
0,70m/0,40m. Stratul foarte subțire de arsură la roșu a pământului negru, pe care a
fost așezată, indică o durată mică de utilizare.
Vatra 3 - V.3 (Cx.14P)
Vatra V.3 (Cx.14P) este o instalație de foc ce a fost descoperită în caseta
Cas.3/2015 în colțul de sud-est, în c. 1A. A fost sesizată la adâncimea de -1,15m și
avea dimensiunile de 0,50m, pe axa de EV și 0,90m pe cea de NS (Fig.26/3). Vatra
a fost așezată direct pe pământul negru cruțat, era orientată spre sud și a fost
folosită o perioadă mai mare de timp, așa cum ne arată grosimea crustei, care este
de 1cm-1,5cm. Arderea la roșu a pământului este și ea destul de intensă, grosimea
solului ars la roșu fiind de 15 cm. Din zona de deasupra vetrei au fost prelevate
materiale ceramice specifice secolului al IV-lea p. Chr.
Vatra 4 - V.4 (Cx.20P)
În c.5C-6C, din Cas.1/2015, la adâncimea de -1,30m a fost identificat un
complex format dintr-o vatră și o aglomerare de chirpic (Fig.24/3). Vatra avea
dimensiunile de 1,00m/0,80m și a fost așezată direct pe pământul negru. Grosimea
crustei a fost de 1,5cm-2cm, iar arderea la roșu a pământului de sub crustă era de
10-15cm. La 0,25m spre vest de vatră se găsea o aglomerare de chirpici dispuși
circular (diametru 0,80m). Pe acest complex nu au fos găsite materiale arheologice.
Vatra 5 - V.5 (Cx.25P)
În caseta Cas.3/2015, c.2A, între adâncimile de -1,75m și -1,80m, a fost pusă
în evidență o vatră cu dimensiunile de 0,60m/0,50m. Stratul foarte subțire de
arsură la roșu a pământului negru pe care a fost așezată indică o durată mică de
utilizare. Absența materialului arheologic nu ne permite să încadrăm cronologic
aceastră instalație de foc.
Vatra 6 - V.6 (Cx.30bP)
La baza locuinței L.4 (Cx.30P) a fost descoperită și o mică instalație de foc,
o vatră, aflată sub un mic grupaj de cărămizi. Vatra avea forma alungită, cu gura
spre sud, și a fost surprinsă între adâncimile de -2,70m-2,75, la baza complexului
(Fig.28/4). Dimensiunile maxime ale vetrei au fost de 0,60m/0,25m, crusta având o
grosime mică de 0,5cm.
Cuptor de uz gospodăresc C.2/2015 (Cx.21P)
Cuptorul C.2 (Cx.21P) este o instalație de foc descoperită în c.1A-2A, din
Cas.3/2015, la adâncimea de -1,30m. Cuptorul avea bolta prăbușită, iar din
înălțimea pereților s-au păstrat cca. 20cm. Dimensiunile cuptorului de uz
gospodăresc erau de 1,20m(EV)/1,00m(NS). Cuptorul avea gura spre vest cu o
deschidere de 0,50m. Grosimea pereților arși la roșu era de 6cm. Vatra cuptorului,
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așezată direct pe pământul negru, avea o crustă groasă de 1,5cm-2cm. Grosimea
solului ars la roșu atingea 15cm-20cm (Fig.26/4). Fragmentele ceramice din zona
cuptorului ne indică o perioadă de utilizare în cursul secolului IV p.Chr.
Cuptor pentru ars ceramică - C.3/2015 (Cx.28P)
În c.2B din Cas.3/2015, la adâncimea de -2,00, a fost sesizat un contur de
pământ puternic ars la roșu, care semnala prezența unei instalații de foc (Fig.28/3,
28/4; Fig.29/1). Acest contur era secționat de Cx.30P, o locuință adâncită din epoca
modernă (L.6). Instalația de foc s-a dovedit a fi un cuptor pentru ars ceramică,
săpat direct în pământul galben-nisipos. Din cuptor s-a păstrat o bună parte din
camera de ardere grătarul perforat, piciorul central de formă tronconică, care separa
cele două camere de ardere ce aveau gura de alimentare pe latura de sud-vest.
Cuptorul avea o formă tronconică cu o înălțime totală de 1,60m. Diametrul maxim
la exterior (incluzând și difuziunea la roșu în sol) a fost de 1,70, iar la interior, de la
nivelul plăcii, de 1,20m. Pe placa perforată a cuptorului au fost găsite fragmente
ceramice de tip Sântana de Mureș, rămase de la ultima șarjă.
IV. Material arheologic
Cercetarea preventivă derulată în anul 2015, în situl Negrileşti, din cele două
sectoare, a pus în evidenţă urme de locuire din epoca bronzului (cultura Noua), sec. IV
p.Chr., secolele VIII-X și perioada modernă. Cele 69 de complexe cercetate au oferit
un material arheologic variat și interesant, ce acoperă perioadele istorice amintite.
Materialul arheologic aparţinând epocii bronzului (cultura Noua) descoperit
cuprinde fragmente ceramice de uz comun, lucrate dintr-o pastă grosieră, precum și
ceramică de bună calitate, lucrată dintr-o pastă relativ fină, având suprafeţele
uneori lustruite. Formele ceramice sunt reprezentate prin fragmente provenite de la
cești, cupe, vase borcan. Decorul întâlnit este brâul, continuu sau alveolar, în formă
de „S”, dispus pe corp și sub buza vaselor. De menționat, prezența unui mic vas
strecurătoare păstrat în întregime (Fig.31; Fig.32; Fig.33).
Alături de materialul ceramic specific culturii Noua au mai fost descoperite resturi
ostelogice, dintre care menționăm prezența unui împungător, a unui omoplat crestat,
precum și a altui împungător cu mânerul realizat din os și vârful din bronz (Fig.34).
Materialul ceramic, specific culturii Sântana de Mureş-Černjachov, este în
stare fragmentară, fiind reprezentat de ceramica lucrată cu mâna, din pastă grosieră
și ceramică realizată la roată, atât din pastă grosieră cât și 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.35; Fig.36).
În locuința Cx.13 din Cas.3/2015 au fost descoperite mai multe obiecte din
metal, printre care cinci cuțite, un vârf de săgeată, o rozetă de pinten și altele (Fig.37).
În urma cercetării arheologice din anul 2015 au fost descoperite și o serie de
materiale ceramice datate în secolele VIII-X p. Chr., printre care un vas borcan
depus în podeaua locuinței L.1/2015 (Cx.9).
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Figura 1 - Imagine satelitară a sitului Negrilești-Curtea Școlii,
cu zonele cercetate între anii 2007-2015.
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Figura 2 - Situl arheologic Negrilești, jud. Galați
Ridicarea topo a sitului cu unitățile de săpătură cercetate arheologic
în anii 2007-2015
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Figura 3 - Situl arheologic Negrilești, jud. Galați - 2015
Sector B5, B6 – C5, C6 („Teren sport”). Plan general.
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Figura 4 – Situl arheologic Negrilești, jud. Galați – 2015.
Planurile generale ale secțiunilor cercetate în sectorul „Teren Sport”
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Figura 5 – Situl arheologic Negrilești, jud. Galați - 2015
Sector „Teren sport”. Profil S – Cas.4/SM5. Profil E – Cas.4/SM5
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Figura 6 – Situl arheologic Negrilești, jud. Galați – 2015.
Plan de situație Cx.9/SM3
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Figura 7 – Situl arheologic Negrilești, jud. Galați – 2015.
Plan de situație Cx.23/SM5
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Figura 8 – Situl arheologic Negrilești, jud. Galați – 2015. Sector B5, B6 – C5, C6
(„Teren sport”). 1, 2, 3 – Cx.9/Cas.2/SM3; 4 – Vatra cuptorului C1 din Cx.9/SM3
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Figura 9 - Situl arheologic Negrilești, jud. Galați – 2015. Sector B5, B6 – C5, C6
(„Teren sport”). 1, 2 – Cx.12a/SM3; 3, 4 –Cx.12b/SM3.
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Figura 10 – Situl arheologic Negrilești, jud. Galați – 2015. Sector B5, B6 – C5,
C6 („Teren sport”). 1, 2 – Cx.13/SM3; 3 – Cx.14/SM3; 4 – Cx.22/SM3
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Figura 11 – Situl arheologic Negrilești, jud. Galați – 2015. Sector B5, B6 – C5,
C6 („Teren sport”). 1- Secțiunea SM5, vedere spre N; 2 – Cx.16/Cas.3/SM5;
3 - Secțiunea SM5, vedere spre S; 4 – Cx.17/Cas.4/SM5
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Figura 12 – Situl arheologic Negrilești, jud. Galați – 2015. Sector B5, B6 – C5,
C6 („Teren sport”). 1- Cx.17/Cas.4/SM5, vedere dinspre N; 2-Cx.16/Cas.3/Sm5;
3, 4 – Cx.23/ Cas.3/Sm5
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Figura 13 – Situl arheologic Negrilești, jud. Galați – 2015. Sector B5, B6 – C5,
C6 („Teren sport”). 1, 2 – Cx.18/SM2; 3, 4 – Cx.19/SM2
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Figura 14 – Situl arheologic Negrilești, jud. Galați – 2015. Sector B5, B6 – C5,
C6 („Teren sport”). 1 – Cx.20/SM2; 2, 3, 4 – Cx.24/SM2
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Figura 15 – Situl arheologic Negrilești, jud. Galați – 2015.
Plan de situație Cx.24/SM2
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Figura 16 – Situl arheologic Negrilești, jud. Galați – 2015. Sector B5, B6 – C5,
C6 („Teren sport”). 1, 2, 3– Cx.27, 28/SM3; 4 – Detaliu profil est - SM4, în zona
Cx.6, 27, 28; 5, 6 –Cx.7/SM2
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Figura 17 – Situl arheologic Negrilești, jud. Galați – 2015.
Sector C3(„Pin”). Plan general.
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Figura 18 – Situl arheologic Negrilești, jud. Galați – 2015. Sector C3 („Pin”).
Plan situație Cas.1, -0,60m-1,50m.
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Figura 19 – Situl arheologic Negrilești, jud. Galați – 2015. Sector C3 („Pin”).
Plan situație Cas.1, -1,50m-2,40m
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Figura 20 – Situl arheologic Negrilești, jud. Galați – 2015. Sector C3 („Pin”).
Plan situație Cas.2.
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DANUBIUS XXXIV

Figura 21 – Situl arheologic Negrilești, jud. Galați – 2015. Sector C3 („Pin”).
Plan situație Cas.3.
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Figura 22 – Situl arheologic Negrilești, jud. Galați – 2015. Sector C3 („Pin”).
1- Cx.4/Cas.1; 2 –Cas.1, detaliu profil E;
3 – Cx.1, Cx.6/Cas.1; 4 - Vas in situ– Cx.6/Cas.1
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Figura 23 – Situl arheologic Negrilești, jud. Galați – 2015. Sector C3 („Pin”).
1- Cx.3/Cas.1; 2 – Vas in situ- Cx.6/Cas.1;
3 – Cas.1 imagine de ansamblu; 4 - Cas.1 complexele Cx.2, Cx.15, Cx.16.
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Figura 24 – Situl arheologic Negrilești, jud. Galați – 2015. Sector C3 („Pin”).
1 - Cx.16/Cas.1; 2 –Cas.1, complexele Cx.2, Cx.15, Cx.16;
3 – Cx.18; 4 - Cx.20/Cas.1
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Figura 25 – Situl arheologic Negrilești, jud. Galați – 2015. Sector C3 („Pin”).
1 - Cx.7 și Cx.8/Cas.2; 2 – Cx.9/Cas.2; 3, 4 – Cas.2, complexele 7, 8, 9 și 10
în diferite etape ale cercetării, vedere spre V.
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Figura 26 – Situl arheologic Negrilești, jud. Galați – 2015. Sector C3 („Pin”).
1, 2 - Cx.13/Cas.3; 3– Cx.14/Cas.3; 4 – Cx.21/Cas.3
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Figura 27 – Situl arheologic Negrilești, jud. Galați – 2015. Sector C3 („Pin”).
Plan situație Cx.13/Cas.3.
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Figura 28 – Situl arheologic Negrilești, jud. Galați – 2015. Sector C3 („Pin”).
1, 2 - Cx.24/Cas.3; 3, 4 – Cx.28 și Cx.30/Cas.3
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Figura 29 – Situl arheologic Negrilești, jud. Galați – 2015. Sector C3 („Pin”).
1 - Cx.28/Cas.3; 2, 3, 4 – Cx.33/Cas.3

DANUBIUS XXXIV

Figura 30 – Situl arheologic Negrilești, jud. Galați – 2015. Sector C3 („Pin”).
Profil Cx.33/Cas.3.
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Figura 31 – Situl arheologic Negrilești, jud. Galați – 2015. Sector C3 („Pin”).
Fragmente ceramice descoperite în complexe de epoca bronzului, cultura Noua.

DANUBIUS XXXIV

59

Figura 32 – Situl arheologic Negrilești, jud. Galați – 2015. Sector C3 („Pin”).
Fragmente ceramice descoperite în complexe de epoca bronzului, cultura Noua.
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Figura 33 – Situl arheologic Negrilești, jud. Galați – 2015. Sector C3 („Pin”).
Fragmente ceramice și obiecte din lut ars, descoperite în
complexe de epoca bronzului, cultura Noua.
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Figura 34 – Situl arheologic Negrilești, jud. Galați – 2015. Sector C3 („Pin”).
Artefacte realizate din materii dure animale, descoperite în
complexe de epoca bronzului, cultura Noua.

61

62
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Figura 35 – Situl arheologic Negrilești, jud. Galați – 2015. Sector C3 („Pin”).
Fragmente ceramice din pastă grosieră descoperite în complexe
de secol IV p.Chr. (cultura Sântana de Mureș-Černjahov)
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Figura 36 – Situl arheologic Negrilești, jud. Galați – 2015. Sector C3 („Pin”).
Ceramică fină și de import descoperită în complexe
de secol IV p.Chr.(cultura Sântana de Mureș-Černjahov)
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Figura 37 – Situl arheologic Negrilești, jud. Galați – 2015. Sector C3 („Pin”).
Diferite artefacte din metal descoperite în sectorul C3, complexele 8 și13,
datate în secolul IV p.Chr. (cultura Sântana de Mureș-Černjahov).

