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- Abstract The Negrilesti – „Schoolyard” site, situated at 15kms north of Tecuci, in
the south-eastern region of Moldova, was investigated in 2018, in two
important areas, C3 („Pine”) and B4-B5 („Kindergarten”).
The archaeological research conducted in the Summer of 2018 had as
objectives the verification of the current condition of the site, the assessment of
the degree to which the unauthorised interventions had affected the
archaeological complexes and the archaeological prospecting of the area on
which a kindergarten is due to be constructed.
In the C3 area („Pine”), three digging units were opened to assess the
extent to which the site had been affected by natural and anthropic factors. In
the three digging units, Cas.M/P/2018, Cas.1/P/2018 and Cas.2/P/2018, 40,
dwelling complexes dating from the Early Neolithic, the Bronze Age, the fourth
century AD and the eighth-tenth centuries AD, as well structures from more
recent periods of time, were unearthed.
In the B4-B5 area („Kindergarten”), two verification surveys were
conducted west of the school in Negrilesti and 10m south of the former boyar’s
manor, respectively. The two areas, SG1 (27m/2m) and SG2 (10/4m), were
located on the surface on which a kindergarten is due to be built. The two
digging areas revealed tombs from the Late Medieval Age, traces of a PostRoman Age dwelling and a Bronze Age dwelling with archaeological material
belonging to Noua Culture.
Furthermore, 11 digging units were drawn, but due to lack of labour
force, the works were stopped. Geophysical prospecting was also conducted on
the southern side of the surface on which the kindergarten is due to be
constructed.
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Proiectele investiționale pe care Primăria comunei Negrilești și Școala
Gimnazială „Florea Julea” din Negrilești, intenționează a le realiza pe terenuri aflate
în situl arheologic necesită avize de descărcare arheologică.
În zona unde se va construi viitoarea grădiniță, în sectorul topo B4-B5, la vest
de școala gimnazială din comuna Negrilești și la 10m spre sud de fostul conac
boieresc, au fost cercetate parțial două suprafețe, SG1(27m/2m) și SG2(10m/4m). În
cele două suprafețe au fost descoperite morminte din perioada medieval târzie,
urmele unei locuințe din perioada post-romană, precum și un nivel de locuire din
epoca bronzului, cu materiale arheologice specifice culturii Noua. În total au fost
cercetate opt complexe de locuire și opt morminte. De asemenea au fost trasate încă
11 unități de săpătură dar, din lipsa forței de muncă, lucrările au fost sistate. A fost
realizată și o prospecțiune geofizică pe jumătate sudică a suprafeței pe care se va
construi grădinița. Întrucât cercetarea din acest sector este în desfășurare vom reveni
cu informații mai ample după finalizarea lucrărilor.
În vara anul 2018 cercetarea a urmărit și verificarea stării sitului, a gradului în
care au fost afectate complexele arheologice de intervențiile neautorizate în sit, în
sectorul topo C3(situl este împărțit în sectoare topografice, carouri de 50m/50m),
unde au fost studiate trei unități de săpătură.
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, întrucât o parte din complexele arheologice din această zonă au fost
distruse parțial sau total.
În cele trei unități de săpătură, Cas.M/P/2018, Cas.1/P/2018, Cas.2/P/2018, au
fost descoperite 40 complexe de locuire datate în neoliticul timpuriu, epoca
bronzului, perioada secolelor IV p.Chr. şi VIII-X p. Chr., precum și șase
intervenții(gropi) din perioade mai recente.
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Descrierea cercetării sector topo C3 („Pin”)
Cas.M/P/2018
Caseta, cu dimensiunile de 4m/2,5m, orientată N-S, este situată în martorul
dintre Cas.1/2017 și Cas.2/2017. Cas.M/P/2018 a fost trasată la 0,40m de
Cas.1/2017 și la 0,60 m față de Cas.2/2017.
Această suprafață a fost deschisă pentru a verifica gradul de afectare a
straturilor arheologice în urma intervențiilor umane neautorizate în sit, precum și
eventualitatea surprinderii continuării unor complexe cercetate în anul 2017 1.
Au fost surprinse 10 complexe cu material specific epocii bronzului (cultura
Noua), perioadei post-romane(cultura Sântana de Mureş-Černjachov) şi a evului
mediu timpuriu.
Cas.1/P/2018
Această suprafață, orientată E-V, a fost deschisă la 0,5m nord de Cas.1/2017
și a avut dimensiunile de 9m/5m.
Caseta a fost deschisă pentru a verifica gradul de afectare a straturilor
arheologice în urma intervențiilor umane neautorizate în sit, precum și eventualitatea
surprinderii continuării unor complexe cercetate în anul 2017, în Cas.12.
Caseta a fost împărțită în carouri de 2m/2m, numerotate din colțul sud-estic,
cu cifre pe latura sudică și litere pe cea estică. Cota 0 pentru această casetă a fost
considerat punctul din colțul de nord-est, toate adâncimile fiind raportate la acesta.
În această suprafață au fost surprinse 9 complexe cu material specific epocii
bronzului (cultura Noua), perioadei migraţiilor (cultura Sântana de MureşČernjachov) şi epocii moderne.
Cas.2/P/2018
Caseta a fost trasată la 0,5m nord de Cas.3/2014 și la 5,50m spre vest de
zidurile de fundație ale vechiului conac boieresc, puse în evidență în anul 2013 3. În
această suprafață, cu dimensiunile de 12m/6m, săpătura a ajuns la adâncimea
maximă de 3,20m. Datorită existenței unei diferențe mari de nivel între laturile de
est și vest ale Cas.2/2018, colțul de nord-est a fost considerat ca punctul 0 al casetei.

1

C. Ilie, P. Ciobotaru, T. Mandache, Situl arheologic Negrileşti, jud. Galaţi. Cercetări
arheologice în sectoarele Curtea Şcolii şi Pin-2017, în „Danubius”, 35, Editura Muzeului de
Istorie Galați, 2017, pp.55-88.
2
Ibidem, pp.60-65.
3
C. Ilie, P. Ciobotaru, M. Nicu, D. Alecsă, O. S. Cotoi, Raport cercetare arheologică
preventivă - 2014, în „Cronica Cercetărilor Arheologice din România”, campania 2013,
Institutul Național al Patrimoniului, 2014, pp.192-194
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Caseta a fost împărțită în carouri de 2m/2m, numerotate din colțul sud-estic, cu cifre
pe latura sudică și litere pe cea estică.
Caseta a fost deschisă cu intenția de a surprinde continuarea complexelor de
locuire Cx.24/2014 și Cx33/2014 datate în neoliticul timpuriu și epoca bronzului 4.
Ca urmare a cercetării arheologice, în această suprafață, au fost puse în
evidență un număr de 20 complexe de locuire cu material specific neoliticului
timpuriu (cultura Starčevo-Criş), epocii bronzului (cultura Noua), perioadei postromane (cultura Sântana de Mureş-Černjachov), perioadei timpurii a evului mediu şi
din epoca modernă.
Stratigrafie generală sector topo C3(„Pin”)
Stratigrafia celor trei unități de săpătură, din sectorul topo C.3(„Pin”) este
asemănătoare și respectă succesiunea straturilor de sol evidențiată în campaniile
anterioare. Astfel, solul viu este constant suprapus de un sol galben pătat cu negru,
cu o grosime variabilă de 0,15m până la 0,30m, care reprezintă, de fapt, stratul în
care se închid, de regulă, complexele datate în neoliticul timpuriu sau în perioada
finală a epocii bronzului. Complexele cu material arheologic specific culturii Noua
se află în următorul strat, un sol de culoare cafenie, cu o grosime de 0,20m-0,30m.
Urmează, mai apoi, un sol negru granulos cu grosimi de 0,15m-0,60m, care
reprezintă nivelul de locuire ce poate fi datat în secolul IV p. Chr. (cultura Sântana
de Mureş-Černjachov). Suprapuse acestui nivel se află, în ordine, un strat cu pământ
negru deschis, de circa 0,15m-0,25m, cu material arheologic datat în perioada
secolelor VIII-X, un sol negru de consistență compactă, cu o grosime ce variază
între 0,10m și 0,30m, în care au fost identificate complexe ce pot fi datate în
perioada modernă, urmat de stratul vegetal.
Descrierea complexelor sector topo C3(„Pin”)
Cx.1/2018/P reprezintă o înhumare umană deranjată ce a apărut la 1,50m de
profilul de sud al casetei Cas.M/P/2018 și care continuă sub profilul de est, la
adâncimea de 0,50m. Complexul Cx.1 s-a delimitat cu o formă neregulată și un sol
de culoare neagră cu consistență granuloasă. Dimensiunile surprinse au fost de
0,80m/0,25m. Scheletul a fost identificat parțial, deoarece s-au păstrat doar oasele
craniului, câteva falange și fragmente de coaste. Dintre acestea, craniul, ce se află
într-o stare precară de păstrare, și fragmentele de coaste prezentau urme puternice de
cremație. Orientarea pare să fie pe direcția SV-NE. Conturul gropii de mormânt nu a
4

C. Ilie, P. Ciobotaru, M. Nicu, Descoperiri arheologice recente în situl Negrilești, Jud.
Galați, în „Danubius”, 33, Editura Muzeului de Istorie Galați, 2015, pp.119-154.
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fost identificat. Nu a avut inventar, însă, sub craniu, au fost descoperite câteva
fragmente ceramice grupate specifice secolelor IX-X, ceea ce ne face să încadrăm
acest complex în perioada timpurie a Evului Mediu.
Cx.2/2018/P a apărut în colțul de NE al casetei Cas.M/P/2018, la adâncimea
de 0,30m și continuă ușor sub martorul de est dinspre Cas.1/2017. Complexul
reprezintă o vatră ovală, distrusă din vechime, cu dimensiunile de 0,80m/0,80m.
Aceasta a fost construită pe un pat de pietre de râu de dimensiuni mici și medii.
Grosimea crustei este de 0,01m și arderea la roșu, în profunzime, este de 0,1m, fapt
care ne face să afirmă că vatra a fost utilizată o perioadă mai lungă de timp. Baza
vetrei se află la adâncimea de -0,60m. Pe vatră au fost identificate doar două
fragmente ceramice, de la vase de mari dimensiuni, lucrate la roată, specifice pentru
cultura Sântana de Mureș-Černjachov.
Cx.3/2018/P a apărut la adâncimea de -0,50m în centrul casetei
Cas.M/P/2018. Groapa menajeră de formă ovală se delimitează printr-un pământ
negru granulos care se întinde către Cx.2/2018/P. Dimensiunile surprinse la
conturare sunt de 1,37m/1,17m. În adâncime, Cx.3/2018/P are pereții drepți, iar
baza, surprinsă la adâncimea de -0,90m, este dreaptă. Din pământul de umplutură au
rezultat fragmente ceramice lucrate la mână și la roată, resturi de chirpici, precum și
lipitură de vatră, cel mai probabil din Cx.2/2018/P. Fragmentele ceramice sunt un
amestec de piese specifice culturii Noua și culturii Sântana de Mureș-Černjachov,
astfel că acest complex este din perioada Migrațiilor și care a afectat stratul
arheologic din perioada finală a epocii bronzului.
Cx.4/2018/P s-a conturat în caroul A din Cas.M/P/2018, cu o formă ovală și
un sol de culoare cafenie cu consistență compactă. Apărut la adâncimea de -1,20m
are dimensiunile surprinse de 0,65m/0,50m. Acest complex reprezintă o vatră
distrusă din vechime, pe lângă care au fost descoperite fragmente ceramice specifice
culturii Noua, precum și unele resturi osteologice disparate. Deși a fost tratată inițial
separat, aceasta face parte din complexul Cx.6/2018/P. Pe baza ceramicii complexul
poate fi datat în perioada târzie a epocii bronzului.
Cx.5/2018/P a fost delimitat în caroul A din Cas.M/P/2018 printr-un sol
galben bătut cu urme de gropi de par, care se afla în cadrul stratului de pământ
cafeniu compact amestecat cu cenușă. Adâncimea la conturare a fost de -1,35m, iar
dimensiunile evidențiate erau de 2,00m/1,88m. În zona de pământ galben, de formă
pătrată cu colțuri rotunjite, au fost identificate mai multe gropi, cel mai probabil de
par, cu diametre între 0,06-0,08m. La adâncimea de -1,50m complexul se restrângea
spre colțul de SV al Cas.M/2018/P și avea dimensiunile de 0,56m/0,52m.
Cx.5/2018/P pare să fie podeaua unei locuințe distruse din vechime. Baza locuinței
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s-a evidențiat la adâncimea de -1,50m, podeaua având o grosime de 0,04m. Au fost
identificate unele resturi osteologice, precum și mai multe fragmente ceramice
lucrate la mână specifice culturii Noua.
Cx.6/2018/P a apărut în Cas.M/P/2018, la adâncimea de 1,40m și se
evidențiază printr-o formă circulară cu un sol cafeniu compact. Acest complex se
oprește în Cx.5/2018/P și cuprinde complexul Cx.4/2018/P. Dimensiunile
înregistrate sunt de 2,15m/1,32m. În profunzime Cx.6/2018/P are doar 0,10m și din
pământ au putut fi descoperite doar câteva fragmente ceramice disparate specifice
perioadei târzii a epocii bronzului.
Cx.7/2018/P a fost identificat în caroul B din Cas.M/P/2018, la adâncimea de
1,50m, și continuă sub profilul de N. S-a conturat ca o groapă circulară, cu diametru
de 1,60 m, care în adâncime are formă tronconică, îngustându-se spre baza acesteia,
unde este alveolată. Pe latura vestică groapa prezintă o treaptă cu o lățime de 0,20m.
Baza gropii este la -2,10m. Din pământul de umplutură al gropii au rezultat pietre,
resturi osteologice și fragmente ceramice specifice perioadei târzii a epocii bronzului
(cultura Noua), dintre care se evidențiază un vas borcan de dimensiuni medii
reîntregibil.
Cx.8/2018/P a fost identificat la adâncimea de -0,40m, în carourile 2-3A din
Cas.1/P/2018. Este o groapă menajeră, ce a apărut iniţial ca un contur de pământ ars
la negru, cu diametrul de 0,90m, iar în interior pământul era ars la roşu. Groapa, de
formă circulară, a fost secţionată pe axa EV și s-a constatat că aceasta taie
complexul Cx.13. Groapa se clopotește de la -1,10m, unde dimensiunile au atins
1,70m/1,76m, iar la 1,30m groapa avea 1,90m pe axa EV. Baza gropii a fost atinsă
la -1,45m, unde se restânge la 1,83m, pe aceași axă. Baza gropii era dreaptă, iar
pereţii prezentau o ușoară clopotire de 0,10m pe latura de S. Din pământul de
umplutură au rezultat resturi osteologice, cărbune, fragmente de chirpici, pietre de
râu şi fragmente ceramice specifice culturii Sântana de Mureş-Černjachov.
Cx.9/2018/P este o groapă menajeră şi a apărut la 1,70m, caroul A din
Cas.M/P/2018. El intră sub profilele de S și V. Dimensiunile surprinse ale gropii au
fost de 0,46m pe axa N-S și de 0,40m pe axa E-V. Forma gropii este circulară și
prezintă o clopotire de 0,10m pe latura estică. Baza gropii este alveolată şi se află la
-2,10m. Din pământul de umplutură al gropii au rezultat fragmente ceramice
specifice epocii bronzului (cultura Noua), resturi osteologice, resturi de chirpic,
pietre și o greutate tronconică de mici dimensiuni.
Cx.10/2018/P fost identificat la adâncimea de -1,90m în caroul B din
Cas.M/2018/P. Este o groapă menajeră care intră sub profilul de V. Groapa are
dimensiunile surprinse de 1,20m(E-V)/0,90m(N-S) și are o formă neregulată. Pereții
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gropii sunt tronconici și se închid drept la adâncimea -2,35m. Din pământul de
umplutură, un sol cafeniu compact cu galben și cărbune, au rezultat fragmente
ceramice specifice epocii bronzului (cultura Noua), resturi osteologice şi chirpici.
Poziționarea și adâncimea la conturare a Cx.10/2018/P, precum și faptul că o parte
din fragmentele ceramice descoperite sunt vitrificate, ne permite afirmația că acest
complex face parte din Cx.16/2017/P.
Cx.11A/2018/P a apărut la adâncimea de -0,80m, în carourile 3-4B din
Cas.1/P/2018. Este caracterizat printr-un contur de pământ negru compact, de formă
ovală, ce intră sub profilul de N. În interiorul acestui contur solul este cafeniu. La
adâncimea de -1,10m, și la 0,80 m de latura de E a Cx.11, s-a observat un contur
caracterizat printr-un sol de culoare neagră, compact, iar la interior un sol cafeniu.
Diametrul acestui contur este de 0,44m. La -1,30m acest contur a atins dimensiunile
de 1,43m/1,34m. Complexul a fost secţionat pe axa EV. Baza gropii a fost surprinsă
la -1,80m, alveolată spre centru, pereţii fiind drepţi. Din pământul de umplutură au
rezultat pietricele, resturi osteologice, fragmente de chirpici şi fragmente ceramice
specifice culturii Sântana de Mureş-Černjachov.
Cx.11B/2018/P este o groapă menajeră ce a fost identificată în Cas.1/P/2018,
caroul 5B, la -1,10m. Iniţial a apărut ca o aglomerare de chirpic ars la roşu, cu urme
de feţuială. La -1,50m, complexul se restrângea şi intră sub profilul de N, fiind tăiat
pe latura de SE de Cx.11A. La -1,70m dimensiunile au fost de 1,28m/1,54m. Baza
gropii a fost sesizată la -2,00m, iar din pământul de umplutură au rezultat resturi
osteologice şi de chirpici, pietre şi fragmente ceramice atipice.
Cx.11/2017/P a fost identificat în carourile 4-5A la -1,30m şi intră sub
profilul de E al Cas.1/P/2018. Dimensiunile surprinse au fost de 1,60m/0,44m. Este
o groapă menajeră care a apărut și în Cas. 1/2017, în profilul de N. Pământul de
umplutură al acesteia este negru granulos, din el au rezultat fragmente ceramice
moderne, resturi osteologice şi pietre. La -1,60m s-a ajuns la baza gropii care era
uşor alveolată spre centrul, iar pereţii drepţi.
Cx.12/2018/P reprezintă o vatră. Aceasta a apărut în Cas.1/P/2018, carourile
1-2AB, la -0,80m. Dimensiunile păstrate sunt de 1,30m/1,20m. S-a secţionat pe axa
EV şi s-a observat că vatra a avut două perioade de utilizare. Fiecare nivel a fost
realizat dintr-un pat de pietricele de dimensiuni mici şi medii peste care s-a aplicat
stratul de lipitură. Vatra iniţială a avut o perioadă mică de utilizare, fapt demonstrat
printr-un nivel redus de ardere în profunzime al pământului. Al doilea nivel a avut o
perioadă mai îndelungată de utilizare, iar crusta avea o grosime de 0,03m/0,05m.
Baza vetrei a fost la adâncimea de -1,00m. De pe suprafaţa vetrei şi din jurul ei au
fost recoltate, resturi osteologice, pietre şi fragmente ceramice din secolul IV p. Chr.
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Cx.13/2018/P este o groapă menajeră, identificată în Cas.1/P/2018, caroul 3A
la -0,80m. Groapa avea o formă circulară, cu un diametru de 0,70m în momentul
sesizării și avea un pământ de umplutură de culoare galbenă. La adâncimea de 1,30m, diametrul gropii a ajuns la 1,20m şi s-a constatat că latura de est a fost
tăiată de Cx.8. La -1,70m diametrul gropii a atins 2,04m, iar în partea de nord-vest a
acesteia, în pământul galben, a apărut o zonă cu pământ cafeniu. În interiorul
acesteia se află o altă zonă de pământ negru în amestec cu cafeniu. Din acest pământ
de umplutură au rezultat pietre, resturi de chirpic cu urme de bârne şi nuiele şi
fragmente ceramice specifice culturii Sântana de Mureş-Černjachov. Groapa se
termină la -2,10m, baza fiind alveolată şi pereţii uşor clopotiţi.
Cx.14/2018/P a apărut în caroul 1 B la -1,10m, în colţul de NE al
Cas.1/P/2018. A apărut ca un contur de pământ galben ce intra sub cele două profile
şi, iniţial, s-a considerat a fi podeaua unei locuinţe. Acest lucru nu a fost confirmat.
Cx.15/2018/P (locuința L1) reprezintă o construcție modernă descoperită în
carourile 2-3C ale Cas.2/2018/P, la adâncimea de -0,70m. Dimensiunile surprinse
ale acestui complex au fost de 2,40m/1,40m. În partea de sud a complexului au fost
identificate două gropi de par cu stâlpi de lemn dispuse pe direcția NE-SV, care au
un diametru de 0,50m/0,60m (Stp.1), respectiv 0,50m/0,70m (Stp.2). În groapa
Stp.1, din colțul de NE al Cx.15/2018/P, au fost identificate mai multe cărămizi,
montate spre est și sud ce par să ofere o mai bună susținere a stâlpului din lemn.
Latura de sud a Cx.15/2018/P este dreaptă între cei doi stâlpi și apare la 0,20m de
aceștia. Construcția intră în profilul de N, însă forma acesteia pare să fie
dreptunghiulară cu colțurile rotunjite. Pământul negru albicios pătat cu galben al
Cx.15/2018/P conținea doar resturi osteologice. La adâncimea de -1,30m complexul
se restrânge pe jumătatea estică a caroului 2C și avea o formă ovală, fiind încă
vizibile cele două gropi de par. La -1,50m Cx.15/2018/P are o formă neregulată cu
baza dreaptă și este vizibil doar Stp. 2, care dispare după 0,10 m.
Cx.16/2018/P a fost identificat în Cas.2/P/2018, carourile 4AB, la adâncimea
de -0,90m. Dimensiunile surprinse sunt de 2,24m(N-S)/1,80m(E-V). La început se
prezintă sub forma unei aglomerări formată din fragmente ceramice şi resturi de
chirpic. Sub aglomerare s-a conturat o groapă circulară, care în adâncime are formă
tronconică, îngustându-se spre baza acesteia, unde este dreaptă. Baza gropii este la 1,30m. Acest complex, delimitat printr-un sol negru albicios cu galben, taie
Cx.17/2018/P, pe jumătatea estică a acestuia.
Cx.17/2018/P a fost identificat la adâncimea de -0,70m, în carourile 3-6A și
3-4B din Cas.2/2018/P. Complexul, delimitat printr-un pământ negru compact, are
dimensiunile de 6,60m/3,30m și se continuă sub profilul de S. Este o aglomerare de
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chirpic, pietre, resturi osteologice și fragmente ceramice de factură modernă.
Complexul avea o formă rectangulară cu colţurile rotunjite după cum s-a putut
observa pe latura estică. Latura de vest a complexului este tăiată de Cx.18A. La 1,10m se restrânge în carourile 4-6A și prezintă o formă neregulată. Complexul se
închide la adâncimea de -1,30m.
Cx.18A/2018/P este o gropă menajeră cu material arheologic (ceramică,
resturi faunistice și cărămidă) specific epocii moderne. Complexul este o groapă cu
forma inițial neregulată apoi ovală, dimensiunile surprinse fiind de 2,90m(EV)/1,90m(N-S), ce a apărut la adâncimea de -0,70m, în carourile 5-6AB din
Cas.2/2018/P. Groapa se restrângea alveolat spre interior, până la adâncimea de 1,40m. Groapa suprapunea Cx.18B, la N taia complexul Cx.19/2018/P, la E și S a
secționat Cx.17/2018/P și intra sub profilul de V.
Cx.18B/2018/P este o groapă surprinsă în carourile 5-6AB, din Cas.2/P/2018,
între adâncimile de -0,90m și -1,80m. Complexul era oval în plan și cobora alveolat
spre bază. Puținele materiale arheologice descoperite în umplutura gropii datează
complexul în perioada modernă. Groapa este suprapusă de Cx.18A, la N taie
complexul Cx.19/2018/P, la E și S a secționat Cx.17/2018/P și intră sub profilul de
V.
Cx.19/2018/P a fost identificat la adâncimea de -0,90m, în carourile 5-6BC
din Cas.2/P/2018. Complexul, delimitat printr-un pământ negru albicios, are o formă
rectangulară cu colţurile rotunjite. Cx.19 a apărut ca o zonă cu mai multe aglomerări
de material arheologic, dintre care în caroul 6C spre colțul de NV al Cas.2/2018/P a
fost evidențiată treimea inferioară a unui vas de mari dimensiuni cu pietre arse în
interior. Cx.19/2018/P este tăiat pe partea estică de I.4 și spre sud de Cx.18A. La
adâncimea de -1,10m a putut fi evidențiat faptul că Cx.19/2018/P este o locuință din
perioada secolelor VIII-X denumită L2/2018/P, care conține și un cuptor de uz
casnic C1/2018/P. Cele două complexe vor fi tratate mai jos.
Cx.20/2018/P este o vatră ce a fost surprinsă în caroul 6B din Cas.2/2018/P,
la adâncimea de -0,90m şi care intră în profilul de vest. Forma ei a fost aproximativ
ovală, dimensiunile surprinse fiind de 0,40m/0,20m, suprafaţa era feţuită, iar
grosimea arsurii la roşu variază între 0,04m și 0,05m, în punctul cu arderea cea mai
intensă. A fost aşezată pe pământ negru granulos, iar în jurul ei nu au fost găsite
materiale arheologice.
Cx.21/2018/P este o groapă menajeră şi a apărut în carourile 5-6A, la
adâncimea de -1,70 m, lângă profilul de sud al Cas.2/P/2018. Forma gropii a fost
inițial neregulată iar apoi circulară. Complexul a fost secţionat pe axa EV şi din
pământul excavat au rezultat fragmente ceramice specifice culturii Starčevo-Criş,
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pietre, resturi osteologice şi chirpici. Baza gropii este dreaptă la adâncimea de 1,90m, iar pereţii sunt clopotiţi. Groapa este suprapusă de complexul 18B pe
jumătatea de vest a acesteia.
Cx.22/2018/P reprezintă o parte dintr-o locuință, orientată NV-SE cu
dimensiunile surprinse de 3,66m(N-S)/1,70m(E-V). Locuința acoperea suprafața
carourilor 1BC din Cas.2/P/2018 și intra atât sub profilul de nord cât și sub cel de
est. Complexul a fost surprins la adâncimea de -1,30m. În plan, Cx.22/2018/P, a
avut o formă rectangulară cu colțurile rotunjite. În profilul de est au fost identificate
și două gropi de stâlp care coboară cu 0,20 m sub podeaua locuinței, iar în plan
groapa stâlpului dinspre sud are dimensiunile de 0,45m/0,54m. Podeaua din pământ
galben bătut a fost sesizată la adâncimea de -1,54m spre sud și la -1,72m spre nord.
Pe suprafața complexului au fost identificate fragmente ceramice, resturi osteologice
și urme de cărbune. Ceramica descoperită în acest complex datează locuința în
secolele VIII-X p. Chr.
Cx.23/2018/P este o groapă menajeră identificată în carourile 1-2AB, din
Cas.2/P/2018, la adâncimea de 1,30 m. La început complexul s-a prezentat sub
forma unei aglomerări de fragmente ceramice şi resturi osteologice, care se continuă
şi în adâncime. La adâncimea de -1,50m, s-a conturat groapa de formă ovală cu
pereții clopotiți și care se îngustează spre bază, unde este dreaptă. Dimensiunile
surprinse sunt de 1,34m(N-S)/1,60m(E-V). De asemenea, tot de la -1,50m,
complexul se restrânge în caroul 1A și intră sub profilul de E. Pe jumătatea sudică,
aproape de bază, groapa conținea o zonă cu bucăți de lipitură de vatră. Baza gropii a
fost atinsă la -1,90m. Din pământul de umplutură al gropii au rezultat fragmente
ceramice specifice perioadei târzii a epocii bronzului (cultura Noua), chirpici şi
cărbuni. De asemenea, pe baza gropii au fost identificate mai multe vase ceramice
sparte pe loc.
Cx.24/2018/P a fost o groapă menajeră ce a apărut în Cas.1/P/2018, carourile
1AB la -1,70m, sub forma unui contur de pământ negru compact, în amestec cu
cafeniu şi pigmentat cu chirpic spart şi cărbune. În momentul surprinderii groapa
avea o formă rectangulară, colţurile rotunjite şi intra sub profilul de E. La -1,90m
forma gropii a devenit circulară, cu dimensiunile de 0,90m/0,90m şi se închide în
marginea profilului de E. A fost secţionată pe axa NS şi s-a constatat că pereţii sunt
clopotiţi. Baza gropii a fost atinsă la -2,54m, era dreaptă și avea diametrul de 1,60m.
Din pământul de umplutură au rezultat resturi osteologice, chirpici sparţi, pietre şi
fragmente ceramice specifice epocii bronzului (cultura Noua).
Cx.25/2018/P este o groapă menajeră, identificată sub Cx.11B, în
Cas.1/P/2018, caroul 4B, la -2,10m. Forma gropii era circulară şi intra sub profilul
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de nord. Pământul de umplutură a fost de culoare cafenie, afânat, cu pete gălbui. La
-2,60m umplutura gropii era formată din cenuşă şi cărbune. Groapa se termină la 2,84m, baza fiind alveolată, iar pereţii clopotiţi. Între -2,50m-2,60m, în centru şi
jumătatea vestică a gropii a apărut o aglomerare de fragmente ceramice ce provin de
la vase decorate cu brâu simplu în relief, cu două toarte, precum şi o râşniţă din
piatră. Din pământul de umplutură au rezultat resturi osteologice, scoici, melci,
resturi de chirpic, pietre, cărbune şi fragmente ceramice din epoca bronzului (cultura
Noua).
Cx.26/2018/P a apărut la -1,70m, în caroul 1-2AB din Cas.2/P/2018. Groapa,
ovală în plan, cu dimensiunile surprinse de 1,60m/1,50m, cobora drept spre baza
ușor alveolată, ce a fost surprinsă la adâncimea de -2,00m. Partea nordică a
complexului a fost tăiată de către Cx.27/B. Pământul de umplutură, negru albicios
compact, conținea fragmente ceramice și resturi osteologice. De asemenea, în zona
de NV a gropii, între -1,90m și -2,00m, au fost descoperite oase de animale în
conexiune anatomică. Groapa se încadrează cronologic în epoca târzie a bronzului.
Cx.27A/2018/P a fost o groapă menajeră, identificată în carourile 1-2C din
Cas.2/P/2018, la adâncimea de -1,70m. La început complexul s-a prezentat sub
forma unei aglomerări de chirpic şi cărbune, sub care s-a conturat o groapă circulară,
care în adâncime are pereții oblici spre interior și ușor clopotiți spre baza acesteia.
Baza gropii, ușor oblică, se află la adâncimea de -2,44m. Groapa taie complexul
Cx.27B/2018/P, pe latura nord-estică a acestuia. Din pământul de umplutură al
gropii au rezultat fragmente ceramice specifice perioadei post-romane (cultura
Sântana de Mureş-Černjachov), resturi osteologice, chirpici și urme de cărbune.
Cx.27B/2018/P a fost o groapă menajeră ce a fost surprinsă la adâncimea de 1,70m, în carourile 1-2AB din Cas.2/P/2018. Groapa avea o formă neregulată în
plan cu dimensiunile surprinse de 1,54m/1,30m. Groapa coboară clopotit spre nord
și oblic spre interior, spre sud, diametrul maxim al clopotirii fiind de 1,30m (la 2,00m), pe axa EV, după care se îngustează puternic spre bază. Groapa se termină la
-2,56m, baza acesteia fiind convexă. Inventarul gropii se compunea din resturi
osteologice, chirpic, cărbune și fragmente ceramice specifice perioadei târzii a
epocii bronzului. De asemenea, trebuie amintită descoperirea, în stare fragmentară, a
unei cești cu toartă supraînălțată.
Cx.28/2018/P a fost surprins în caroul 3C din Cas.2/P/2018 începând cu
adâncimea de -1,60m și avea un contur de formă aproape circulară în plan, fiind
delimitată printr-un pământ cafeniu compact. Dimensiunile surprinse ale gropii au
fost de 1,70m(N-S)/1,72m(E-V). Pe partea de nord-vest Cx.28/2018/P a fost tăiat de
I.4/2018/P. Groapa se închidea drept la adâncimea de -1,80m. Din pământul de
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umplutură au fost prelevate materiale osteologice și câteva fragmente ceramice
specifice culturii Starčevo-Criş.
Cx.29/2018/P constituie o groapă menajeră ce a fost surprinsă la adâncimea
de -1,70m, în carourile 4-5B din Cas.2/P/2018. Groapa era circulară în plan și avea
dimensiunile surprinse de 1,65m(N-S)/1,85m(E-V). Groapa are pereții clopotiți, la 2,00 -2,10m, diferența față de conturare fiind de aproximativ 0,40m. Groapa se
termină la -2,40m; baza acesteia era alveolată. Din pământul de umplutură al gropii
au rezultat fragmente ceramice specifice perioadei târzii a epocii bronzului (cultura
Noua), resturi osteologice și chirpici.
Cx.30/2018/P a fost surprins la adâncimea de -1,70m, în carourile 1-2A din
Cas.2/P/2018. Groapa, care se delimitează printr-un sol cafeniu deschis, intra sub
profilul de S, iar dimensiunile surprinse au fost de 2,00m/0,95m. Groapa coboară
clopotit, diametrul maxim în zona clopotirii era de 2,09m (la -2,00m), pe profilul de
S, după care se îngustează uşor spre bază, unde diametrul avea 2,00m. Groapa se
termină la -2,20m, baza acesteia fiind ușor alveolată. Din pământul de umplutură al
gropii au rezultat câteva fragmente ceramice specifice epocii bronzului (cultura
Noua), resturi osteologice și de chirpic.
Cx.31/2018/P a apărut în caroul 4A al casetei Cas.2/P/2018, la adâncimea de 1,70m și continuă sub profilul de S. Complexul reprezintă o groapă menajeră, cu
dimensiunile surprinse de 1,30m(E-V)/0,80m(N-S). Groapa avea pereții tronconici,
cu o ușoară clopotire (0,10-0,15m) pe mijlocul acestora, mai ales spre E și NE. Baza
gropii a fost alveolată și a apărut la adâncimea de -2,20m. Complexul conținea
fragmente ceramice specifice culturii Starčevo-Criş, resturi osteologice și de
chirpici, pietre, precum și câteva unelte de mici dimensiuni din materii dure animale.
Cx.32/2018/P a fost identificat în Cas.2/P/2018, la adâncimea de -1,70m, sub
zona cuptorului C1/2018/P din Cx.19/2018/P, carourile 5-6C. Și acest complex a
fost o groapă menajeră de formă circulară, cu pereții puternic clopotiți și baza
dreaptă, surprinsă la adâncimea de -2,20m. Din pământul de umplutură al gropii au
rezultat fragmente ceramice specifice perioadei târzii a epocii bronzului (cultura
Noua), fragmente de chirpic, resturi osteologice şi cărbune.
Cx.33/2018/P a fost surprins în Cas.2/P/2018, carourile 2B și 3-4AB,
începând cu adâncimea de -1,90m. Complexul avea un contur de formă liniară în
plan, fiind delimitat printr-un pământ cafeniu cu galben. Dimensiunile surprinse au
fost de 4,08m(NE-SV)/1,00m(NV-SE). Pe partea de est complexul a fost tăiat de
Cx.26/2018/P și de Cx.27B/2018/P. Acest complex ar putea să reprezinte partea
inferioară a unui șanț de dren, având în vedere profilul în formă de pâlnie cu pereți
oblici, precum și nivelurile succesive de colmatare identificate. Baza gropii este în
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formă de „U” și apare la adâncimea de -3,25m. Din pământul de umplutură au fost
prelevate fragmente ceramice pictate specifice culturii Starčevo-Criş, resturi
osteologice, chirpic și piatră. De menționat și descoperirea unor mici unelte realizate
din materii dure animale.
Cx.34/2018/P a fost identificat la adâncimea de -1,70m, în carourile 5-6B din
Cas.2/P/2018. La început complexul s-a prezentat sub formă rectangulară cu
colțurile rotunjite și dimensiunile de 1,00m(E-V)/0,70m(N-S). La adâncimea de 2,10 m, complexul a luat o formă liniară, cu dimensiunile de 0,50m/1,88m, care în
adâncime avea pereții ușor oblici spre interior. Baza convexă a fost evidențiată la
adâncimea de -2,70 m. Acest complex ar putea să reprezinte partea inferioară a unui
șanț de dren, similar cu Cx.33/2018/P. Din pământul de umplutură au fost prelevate
materiale osteologice și fragmente ceramice specifice culturii Starčevo-Criş.
C1/2018/P a fost un cuptor de uz casnic surprins în colțul de NV al locuinței
L2/2018/P și se află în carourile 5-6C ale Cas.2/P/2018. Cuptorul de uz casnic cu o
formă aproximativ circulară a fost surprins la adâncimea de -1,30m. Dimensiunile
exterioare ale cuptorului la conturare au fost de 0,78m pe axa E-V și 0,76m pe N-S.
După degajarea pământului de la exterior, s-a observat că dimensiunea axei E-V se
păstrează, iar pe N-S cuptorul avea o lungime de 0,90m, însă peretele acestuia
continuă și în profilul de nord. Cuptorul a avut pereții realizați din lut galben și
pietre de dimensiuni mici printre care au fost așezate fragmente ceramice din
secolele VIII-X. Pereții cuptorului, cu o grosime de 0,30m-0,35m, s-au păstrat pe
verticală între 0,20m-0,25m. Bolta semicirculară era prăbușită peste vatra
cuptorului, vatră sesizată la adâncimea de -1,50m, peste aceasta fiind observat și un
strat de cenușă de 0,10m. Grosimea la roșu a pământului din zona vetrei ajungea la
0,04-0,05m. Camera de ardere și zona de evacuare, aflată pe latura de sud, au o
formă ovală alungită. La interior cuptorul avea, la nivelul vetrei, dimensiunile de
0,70m/0,34m, zona camerei de ardere fiind de 0,48m/0,34m, iar a gurii de evacuare,
aflată spre SV, 0,18m pe axa E-V și 0,22m pe axa N-S. C1/2018/P este construit de
la nivelul podelei peste o vatră din lut care este ușor adâncită față de baza locuinței.
Cuptorul este datat, ca și locuința pe care o deservea, în secolele VIII-X p.Chr.
L2/2018/P reprezintă o locuință din perioada secolelor VIII-X, orientată NESV, care se continuă în profilul de N și cel de V al Cas.2/P/2018. Împreună cu
C.1/2018/P au fost denumite inițial Cx.19. Dimensiunile surprinse sunt de 2,20m pe
latura estică și 1,60m pe cea sudică, iar forma este una rectangulară cu colțurile
rotunjite. Locuința acoperă suprafața carourilor 5-6C din Cas.2/2018/P. Complexul a
fost surprins la adâncimea de -0,90m. Podeaua, din lut bătut, a fost găsită la -1,40m.
Locuința L.2/2018/P suprapune complexul Cx.32 și avea în partea de nord-vest un
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cuptor de uz casnic (C1/2018/P) care este ușor adâncit față de podea. Din pământul
de umplutură al locuinței au rezultat fragmente ceramice specifice perioadei
secolelor VIII-X p.Chr., resturi osteologice, cărbune și chirpici.
L3/2018/P este o zonă de locuire datată în neoliticul timpuriu(cultura
Starčevo-Criş), și a fost delimitată, după concentrația mare de materiale în
Cas.1/P/2018, carourile 2-3A și parțial B, fiind continuarea complexului Cx.33,
cercetat în anul 2014 în Cas.4. Cu orientarea NE-SV, locuința avea dimensiunile
surprinse de 3,5m/2,4m și s-a conturat între adâncimile de -1,30m și -1,70m. Din
această zonă au fost prelevate numeroase fragmente ceramice, resturi osteologice și
puțin material litic .
I.1/2018/P a fost identificat la adâncimea de 0,40m în caroul 3C din
Cas.2/2018/P. Complexul avea o formă rectangulară, cu colțurile rotunjite, și era
delimitată printr-un pământ galben bătut. Baza se afla la -0,50m. Această groapă de
lut a fost tăiată atât de I.2, cât și de I.3.
I.2/2018/P reprezintă o zonă de amestecat mortar identificată la adâncimea de
-0,40m în carourile 3-4BC din Cas.2/2018/P. Din pământul de umplutură al gropii
au rezultat mai multe fragmente de cărămidă. După forma și caracteristicile
cărămizilor, complexul poate fi datat în perioada modernă. Baza se afla la -0,45m.
Această platformă era tăiată de I.3.
I.3/2018/P a fost surprins în carourile 3B și 3C din Cas.2/2018/P începând cu
adâncimea de -0,40m. Complexul, cu un contur de formă rectangulară în plan, era
delimitat de un mortar sfărâmicios și avea dimensiunile de 1,50m/1,30m. Marginile
complexului aveau o lentilă de mortar compact de 0,03m-0,04 m grosime. Baza se
afla la -0,55m. Excavarea acestuia a permis descoperirea unor fragmente ceramice
disparate, un cui și zgură de sticlă. Această groapă de mortar taie I.2/2018/P.
I.4/2018/P reprezintă o altă intervenție contemporană, de mari dimensiuni,
surprinsă în carourile 3-5C din Cas.2/2018/P, la adâncimea de -0,40m. Această
groapă menajeră a fost plină cu gunoaie și sticlă și a bulversat stratigrafia până la
adâncimea de -1,70m, tăind I.1/2018/P și Cx.28/2018/P.
I.5/2018/P reprezintă o zonă de amestecat mortar identificată la adâncimea de
-0,40m în carourile 5-6BC din Cas.2/2018/P. Baza se afla la -0,70 m. Această zonă
de amestecat mortar, similară cu I.2/2018/P, este tăiată de I.6.
I.6/2018/P a fost surprins în carourile 5-6B din Cas.2/2018/P începând cu
adâncimea de -0,40m. Complexul avea un contur de formă rectangulară în plan,
delimitat de mortar sfărâmicios și cu dimensiunile de 1,70m/1,30m. Marginile
complexului aveau o lentilă de mortar compact de 0,03m-0,04 m grosime. Baza se
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afla la -0,70m. Excavarea acestuia a permis descoperirea unor fragmente ceramice
din epoca modernă. Această groapă de mortar taie I.5/2018/P.
Material arheologic
Cele 40 de complexe arheologice cercetate în sectorul topo C3(„Pin”) în vara
anului 2018 au oferit un bogat și interesant material arheologic încadrat cronologic
din neoliticul timpuriu până în secolele VIII-X p. Chr. și epoca modernă.
Dintre cele 40 de complexe de locuire doar șase aparțin neoliticului timpuriu,
cu material arheologic specific culturii Starčevo-Criş, ceramica fiind bine
reprezentată. A fost descoperită atât ceramică grosieră, barbotinată, cât și ceramică
din categoria celei fine, pictată cu roşu sau negru pe fond roşu 5. De asemenea, în
complexele neolitice au fost găsite materiale litice, lame de obsidian şi silex, nuclee
de silex, fragmente de topoare, precum și unelte din os și resturi faunistice.
Materialul arheologic aparținând perioadei târzii a epocii bronzului (cultura
Noua) descoperit în cele 14 complexe cuprinde ceramică în stare fragmentară dar și
reîntregibilă, resturi faunistice și unelte din materii dure animale. Ceramica prelevată
cuprinde atât ceramică de bună calitate, de culoare neagră-cenușie, cu suprafețe
lustruite, cât și ceramică de uz comun, realizată din pastă grosieră, având ca decor
brâul alveolar, în formă de „S” sau simplu. Ca forme ceramice sunt prezente vaseborcan, cești cu torți supraînălțate, cupe și castroane6.
Materialul ceramic, specific culturii Sântana de Mureş-Černjachov, descoperit
în cele 10 complexe datate în secolele IV-V p. Chr., se află în stare fragmentară și
provine de la vase de dimensiuni mici şi medii, castroane şi căni cu o toartă. Acestea
au fost realizate din pastă grosieră dar și din pastă fină, de culoare cenuşie, cenuşiucărămizie şi neagră. Au fost descoperite și fragmente ceramice ce provin de la vase
de import realizate din pastă de foarte bună calitate7.
În cele două locuințe datate în secolele VIII-X a fost descoperită ceramică
specifică acestei perioade cu decorul constând în striuri orizontale și/sau vălurite.
5

Ceramica Starčevo-Criş din situl de la Negrilești are cele mai apropiate analogii în stațiunea
de la Trestiana de lângă Bârlad (E. Popușoi, Trestiana. Monografie arheologică, Bârlad,
Editura Sfera, 2005).
6
Forme ceramice asemănătoare, specifice culturii Noua, au fost descoperite pe teritoriul
județului Galați și la Cavadinești, Oancea (T. Udrescu, Descoperiri arheologice în jumătatea
sudică a Moldovei cu privire la cultura Noua, în „Carpica”, VI, Muzeul de Istorie Bacău,
1973-1974, pp. 17-42) sau Gârbovăț-Zahareasca (Adrian C. Florescu, Șt. Rugină, D.
Vicoveanu, Așezarea de epoca bronzului târziu de la Gârbovăț (r. Tecuci, reg. Galați), în
„Danubius”, I, Muzeul Regional de Istorie Galați, 1967, pp. 75-88).
7
Pentru analogii, vezi V. Palade, Aşezarea şi necropola de la Bârlad-Valea Seacă, secolele
III-IV. Monografie, Arc 2000, București, 2004.
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Ceramică similară, specifică perioadei secolelor VIII-X, a fost evidențiată pentru
zona de sud-est a Moldovei în Galați8, Cavadinești9, Suceveni10. Au fost recuperate
fragmente ceramice provenind de la oale borcan, realizate din pastă cu mult nisip și
pietricele, precum și partea inferioară a unui vas de mari dimensiuni, realizat din
pastă mai fină, de culoare cenușoasă, în care au fost depuse pietre, de dimensiuni
medii, cu urme de ardere11.
Cercetarea din vara anului 2018 în sectorul topo C3(„Pin”) a permis
descoperire a 40 de complexe de locuire din perioade istorice diferite și a șase
intervenții contemporane care au afectat într-o anumită măsură straturile
arheologice. Au fost puse în evidență 25 de gropi menajere, trei din neoliticul
timpuriu, 11 din epoca târzie a bronzului, șapte din secolul IV p. Chr. și restul din
perioada modernă. Tot odată au fost descoperite și câteva instalații de foc, patru
vetre(una datată în epoca bronzului, trei în secolul IV p. Chr.) și un cuptor pietrar
datat în secolele VIII-X.
Aceste instalații de foc și gropile menajere au fost utilizate de membrii
comunităților umane în diferite perioade istorice care aveau locuințe, de tipul celor
descoperite în anii anteriori, dar și în campania anului 2018, în apropierea râului
Bârlad.

8

I.T. Dragomir, Descoperiri arheologice pe actualul teritoriu al Galațiului din cele mai
vechi timpuri și până la întemeierea orașului, în „Danubius”, I, Muzeul Regional de Istorie
Galați, 1967, p. 188.
9
C. Ilie, P. Ciobotaru, Raport de cercetare arheologică Cavadineşti-Râpa Glodului, com.
Cavadineşti, jud. Galaţi, în „Cronica Cercetărilor Arheologice din România – campania
2013”, cIMeC, 2014; C. Ilie, P. Ciobotaru, M. Nicu, Descoperiri arheologice recente în situl
Negrileşti, jud. Galaţi, în „Danubius”, XXXIII, Editura Muzeului de Istorie Galați, 2015, pp.
119-154; C. Ilie, P. Ciobotaru, M. Nicu, Descoperiri arheologice recente în situl Negrileşti,
jud. Galaţi, „Danubius”, XXXIII, Editura Muzeului de Istorie Galați, 2015, pp. 119-154.
10
Adrian Adamescu, Tudor Mandache, Descoperiri arheologice aparținând secolelor VIII-X
p.Chr. din situl arheologic de la Suceveni-Stoborăni, județul Galați, în „Revista
Arheologică”, serie nouă, XIII, nr. 1-2, Academia de Științe a Moldovei-Institutul
Patrimoniului Cultural, 2017, pp. 141-160.
11
Un vas asemănător a fost descoperit și în anul 2008 (Mircea Nicu et alii, Raport de
cercetare arheologică Negrilești-Curtea Școlii, com. Negrilești, jud. Galaţi, în „Cronica
Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008” - „VALACHICA”, XXI-XXII,
CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, pp. 319-320.
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Planșa 1
Situl arheologic Negrilești-Curtea Școlii, com. Negrilești, jud. Galați – 2018
Imagine satelitară cu zonele cercetate arheologic în anii 2007-2018.
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Planșa 2
Situl arheologic Negrilești-Curtea Școlii, com. Negrilești, jud. Galați – 2018.
Sector topo C3, cercetări arheologice 2012-2018.

DANUBIUS XXXV

Planșa 3
Situl arheologic Negrilești-Curtea Școlii, com. Negrilești, jud. Galați – 2018.
Sector topo C3, Caseta Cas.M, plan general
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Planșa 4
Situl arheologic Negrilești-Curtea Școlii, com. Negrilești, jud. Galați – 2018.
Sector topo C3, Caseta Cas.1, plan general.
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Planșa 5
Situl arheologic Negrilești-Curtea Școlii, com. Negrilești, jud. Galați – 2018.
Sector topo C3, Caseta Cas.2, plan general.
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Planșa 6
Situl arheologic Negrilești-Curtea Școlii, com. Negrilești, jud. Galați – 2018.
Sector topo C3, Caseta Cas.2, plan general.
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Planșa 7
Situl arheologic Negrilești-Curtea Școlii, com. Negrilești, jud. Galați – 2018.
Sector topo C3, Caseta Cas.M, plan profil sud.
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Planșa 8
Situl arheologic Negrilești-Curtea Școlii, com. Negrilești, jud. Galați – 2018.
Sector topo C3, Caseta Cas.1, profilele de nord și sud.
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Planșa 9
Situl arheologic Negrilești-Curtea Școlii, com. Negrilești, jud. Galați – 2018.
Sector topo C3, Caseta Cas.2, profilele de nord, est și vest.
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Planșa 10
Situl arheologic Negrilești-Curtea Școlii, com. Negrilești, jud. Galați – 2018.
Sector topo C3, Caseta Cas.M, complexele Cx.1, Cx.6, Cx.7 și Cx.10.
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Planșa 11
Situl arheologic Negrilești-Curtea Școlii, com. Negrilești, jud. Galați – 2018.
Sector topo C3, Caseta Cas.1, complexele Cx.8, Cx.12(1),
Cx.11/2017(2), Cx.24(3) și Cx.25(4).
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Planșa 12
Situl arheologic Negrilești-Curtea Școlii, com. Negrilești, jud. Galați – 2018.
Sector topo C3, Caseta Cas.2, aspecte generale(1,2) și complexul Cx.19(3,4).
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Planșa 13
Situl arheologic Negrilești-Curtea Școlii, com. Negrilești, jud. Galați – 2018.
Sector topo C3, Caseta Cas.2, locuința L3(1,2) și complexul Cx.22(3,4).
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Planșa 14
Situl arheologic Negrilești-Curtea Școlii, com. Negrilești, jud. Galați – 2018.
Sector topo C3, Caseta Cas.2, complexele Cx.23(1), Cx.26, 27A, 27B(2), Cx.32(4).
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Planșa 15
Situl arheologic Negrilești-Curtea Școlii, com. Negrilești, jud. Galați – 2018.
Sector topo C3, ceramică din neoliticul timpuriu, cultura Starčevo-Criș.
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Planșa 16
Situl arheologic Negrilești-Curtea Școlii, com. Negrilești, jud. Galați – 2018.
Sector topo C3, obiecte din piatră și os - neoliticul timpuriu, cultura Starčevo-Criș.
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Planșa 17
Situl arheologic Negrilești-Curtea Școlii, com. Negrilești, jud. Galați – 2018.
Sector topo C3, ceramică din perioada tâtzie a epocii bronzului, cultura Noua.
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Planșa 18
Situl arheologic Negrilești-Curtea Școlii, com. Negrilești, jud. Galați – 2018.
Sector topo C3, ceramică secolul IV p. Chr., cultura Sântana de Mureș-Černjachov.
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Planșa 19
Situl arheologic Negrilești-Curtea Școlii, com. Negrilești, jud. Galați – 2018.
Sector topo C3, ceramică de import și fragment corn de cerb, secolul IV p. Chr.
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Planșa 20
Situl arheologic Negrilești-Curtea Școlii, com. Negrilești, jud. Galați – 2018.
Sector topo C3, ceramică secolele VIII-X p. Chr.

