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- Abstract In 2019, the researchers of “Paul Păltănea” History Museum of Galați
carried an archaeological surveillance work in an area where a private
investition was going on, in Munteni village, Galați county. Within the working
area, at the point Water Pump, a higher, not flood-prone spot was noticed. It
looked similar to a mound. On this spot, archaeological traces dating back to the
Eneolithic Period and to the 4th century A.D. were evinced.
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I.Date generale
Comuna Munteni se află situată în partea de nord a judeţului Galaţi, la limita
geografică dintre Podişul Tutovei şi Câmpia Tecuciului. Culoarul Bârladului este
rezultatul efectiv din procesul eroziunii normale, de adâncire sacadată a râului.
Evoluţia albiei este cu atât mai rapidă, cu cât variaţiile de debit şi nivel sunt mai
mari. Acest lucru permite acţiunea succesivă a unor agenţi morfogenetici diferiţi1.
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Câmpia Tecuciului corespunde albiei majore a râului Bârlad şi zonei
învecinate acesteia de pe partea stângă a Siretului, dintre Siret la sud şi localitatea
Munteni la nord, spre est se întinde până la Valea Gerului, zona fiind marcată de
altitudini reduse2.
Solurile din zona de sud a Moldovei corespund regiunilor de stepă şi
silvostepă, aceste soluri sunt caracterizate prin mari variaţii regionale. În această
regiune găsim soluri cernoziome şi cernoziome levigate. Solurile cernoziome sunt
solurile prezente în stepă, şi sunt formate pe loessuri, depozite loessoide sau chiar
argile, aluviuni3.
În urma supravegherii arheologice a lucrărilor realizate în cadrul investiţiei
„Înlocuire tronsoane conducta principala gaze Parc 2 Matca Nord - Staţia de uscare
gaze Munteni, jud Galați” a fost identificată o aşezare eneolitică aparţinând
aspectului cultural Stoicani-Aldeni, dar şi urme materiale datate în secolul al IV-lea
p.Chr..
Așezarea a fost identificată pe teritoriul comunei Munteni, în partea de nord,
mai exact lângă pădurea Recea şi staţia de pompare a apei. În acest punct, aflat în
aproprierea râului Bârlad, se află o zonă mai înaltă, neinundabilă, ce poate fi
considerată o popină. Firma investiţională O.M.V. Petrom trebuia să amplaseze o
nouă conductă de gaz, fapt pentru care a fost necesară realizarea unei cercetări
arheologice preventive. (Pl. 1)
II.Istoricul cercetărilor arheologice din comuna Munteni
Comuna Munteni a intrat în atenţia cercetătorilor prin descoperirile neolitice
(cultura Criş) aflate în punctul Broscărie4, care se află la 10 km nord de Tecuci, pe
malul drept al râului Bârlad. Aici au fost realizate o serie de sondaje arheologice în
anii 19635, 19756 și 19907.(Pl. 2)

2

C.-N. Ursache, Prima epocă a fierului în Moldova Centrală şi de sud, teză de doctrorat,
manuscris, Iași, 2011, p. 24-25.
3
Al. Roşu, Geografia fizică a României, București, 1980, p. 151.
4
C. Croitoru, Galați. Repertoriul descoperirilor Arheologice și Numismatice, Editura
Muzeului de Istorie Galați, 2013, p. 117.
5
D. Popescu, Săpătuirle arheologice din Republica Socialistă Română în anul 1964, în
„Studii și Cercetări de Istorie Veche” (SCIV), 16, 1965, p. 859; C.-M. Lazarovici et alii,
Așezarea Starčevo-Criș de la Munteni – „Broscărie ” (Tecuci), în „Arheologia Moldovei”,
XXXVII, 2014, p. 181.
6
C.-M. Lazarovici et alii, op. cit., p. 182.
7
Ibidem.
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Un alt punct ar fi Vatra localităţii, unde se menţionează descoperirea
întâmplătoare a unui mormânt de înhumaţie datat în secolul al IV p.Chr.8. (Pl. 2) Din
acest mormânt au fost recuperate patru recipiente din lut și o cataramă din bronz.
Mai multe informații legate de această descoperire pot fi identificate în repertoriul
descoperirilor întâmplătoare specifice culturii Sântana de Mureș- Černjachov
realizat de Paul Ciobotaru9
Pe lângă aceste descoperiri mai sunt menţionaţi o serie de movile. O primă
movilă ar fi movila Bostănăriei, situată la nord-vest de localitate. O a doua movilă
se află la aproximativ doi kilometri de drumul naţional Tecuci-Bârlad10.
O altă movilă, denumită Bahna, se află situată la sud de drumul judeţean
Ţigăneşti-Nicoreşti11. Ultima movilă evidențiată pe teritoriul comunei Munteni se
află jumătatea distanței dintre movila Bahna și movila Cincu (com. Nicorești).
(Planșa 2)
La 500 m sud de localitate se poate observa și Valul lui Athanaric, care vine
dinspre pădurea Prisaca-Cincu, pe lângă zona de nord a satului Frunzeasca și, apoi,
trece râul Bârlad spre localitatea Ungureni12.(Pl. 2)
III.Descrierea cercetării arheologice, stratigrafie
S-a hotărât deschiderea a două unităţi de săpătură, denumite S1 şi S2. În
total a fost cercetată o suprafaţă de 100 m². Zona a fost cercetată până la atingerea
stratului steril.(Pl. 3)
Cu toate că proiectul inițial presupunea extinderea de-a lungul celor 100 de
metri deja săpați, pe o lățime de 2,00 m, atât la est cât și la vest de șanțul de
conductă, aceasta nu s-a putut materializa deoarece, pe latura de est, șanțul săpat de
către firma contractantă se află la o apropiere foarte mare de o proprietate privată
8

M. Nicu, S. Ţau, Necropola birituală din secolul al IV-lea e.n. de la Barcea, jud. Galați, în
„Materiale și Cercetări Arheologice”, 14, 1980, p. 373, nota 5.
9
P. Ciobotaru, Descoperiri întâmplătoare specifice culturii Sântana de Mureș-Černeachov în
nord-vestul județului Galați (I), în „Acta Musei Tutovensis-Istorie veche și arheologie”, XI,
2015, p. 169, pl. 4.
10
M. Brudiu, Lumea de sub tumulii din sudul Moldovei. De la indo-europeni la turanicii
târzii, București, 2003, p. 94; Costin Croitoru, op. cit., p. 117.
11
M. Brudiu, op. cit., p. 94; C. Croitoru, op. cit., p.117.
12
C. Schuchhardt, Wälle und Chausseen in südlichen und östlichen Dacien, în
„Archäologisch-epigraphische Mitteilungen aus Öesterreich-Ungarn”, 9, 1885, p. 207
(https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/archepigrmoeu1885/0212 accesat 20.01.2020); R.
Vulpe, Despre valul din Moldova de Jos și „zidul” lui Atanarih, în „Studii și Cercetări de
Istorie Veche” (SCIV), I, nr. 2, 1950, p.170; Croitoru, op. cit., p.117.
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împrejmuită cu gard, acest fapt, făcând impracticabilă degajarea pământului,
respectiv a extinderii propuse. Astfel, ne-am extins pe latura de vest a secţiunii cu 1
m. Pentru S2, extinderea s-a realizat pe partea de vest a secțiunii, unde s-a blocat
accesul pe drum datorită volumului mare de pământ degajat.
Prin sistemul de săpătură adoptat s-a urmărit dezvelirea integrală a
complexelor de locuire, atât pentru observaţii ce privesc organizarea internă a
aşezării, cât şi pentru obţinerea unor informaţii detaliate asupra modului de
construcţie a locuinţelor, distribuţia inventarului acestora etc.
De menţionat faptul că în S 2, de la metrul 25 şi până în capătul secţiunii a
fost evidențiată o conductă de apă, al cărei traseu pornește din profilul de est şi apoi
continuă spre sud, pe direcţia secţiunii până în pădure. Din cauza apariţiei acestei
ţevi, care a bulversat în totalitate straturile arheologice, dar şi din lipsa forţei de
muncă, această zonă a trebuit să fie abandonată.
III.1. Secţiunea 1 (S1)
Unitatea de săpătură are dimensiunile de 25 × 2 m cu orientarea de NV-SE
(Pl. 6). Unitatea de săpătură a fost împărţită în carouri de 2 × 2 m, numerotarea
făcându-se de la N spre S cu cifre.
Din punct de vedere stratigrafic, situaţia se prezintă astfel: stratul vegetal,
gros de 15-20 cm este urmat de un strat negru compact cu urme materiale din
secolul al IV-lea p.Chr., gros de 30-70 cm, apoi un strat cafeniu cu o grosime variind
între 30-70 cm, ce conţine artefacte care aparţin aspectului cultural Stoicani-Aldeni.
Urmează stratul steril din punct de vedere arheologic.(Pl. 3)
În decursul cercetărilor au fost identificate şi cercetate mai multe amenajări de
locuire, după cum urmează:
Gr. 1/S1
Identificată în c.3, la adâncimea de -1,10 m. Groapa avea în plan o formă
ovală, cu dimensiunile de 1,90 × 1,50 m. Groapa a fost secţionată de conducta de
gaze amplasată de Grupul O.M.V./Petrom. Complexul a fost săpat până la
adâncimea de 1,75 m. În profil s-a observat că pereţii gropii erau aproape drepţi. La
un moment dat, un perete al gropii formează o treaptă, iar la bază este dreaptă.
Aceasta avea un pământ de umplutură negru amestecat cu pământ galben. Deşi
săracă din punct de vedere al inventarului arheologic, putem spune că complexul
aparţine secolului al IV-lea p.Chr. (Pl. 3, Pl. 7)
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Gr. 2/S1
Surprinsă în c.5, la adâncimea de -1,10 m, groapa se prezenta sub forma
aproximativ circulară în plan, cu dimensiunile de 1,50 × 1,40 m. Groapa a fost
secţionată de conducta de gaze amplasată de Grupul O.M.V./Petrom. Pereţii au fost
săpaţi oblic spre exterior. În pământul de umplutură, cafeniu, au fost identificate
fragmente ceramice şi piatră. Baza a fost atinsă la adâncimea la – 1,15 m. Materialul
arheologic descoperit ne indică o locuire aparţinând aspectului cultural StoicaniAldeni. (Pl. 3, Pl. 8)
Gr. 3/S1
Surprinsă în c.8, la adâncimea de -1,30 m. Complexul se prezenta sub formă
circulară în plan cu diametrul de 1,40 m. Groapa a fost secţionată de conducta de
gaze amplasată de Grupul O.M.V./Petrom. Pământul de umplutură era negru
amestecat cu pământ galben. A fost secţionată pe direcţia E-V. Pereţii gropii au fost
săpaţi neregulat, oblic, spre exterior până la adâncimea de -1,20 m. În pământul de
umplutură, au fost descoperite fragmente ceramice, piatră şi os. Complexul aparţine
secolului al IV p.Chr. (Pl. 3, Pl. 9)
Gr. 4/S1
Identificată în c.8, acest complex este, de fapt, o intervenţie contemporană, o
groapă cu ţeavă pentru apă. A fost observată, atât pe profilul de est cât şi pe profilul
de vest. Pământul de umplutură al gropii era alcătuit dintr-un strat de pământ galben
amestecat cu pământ negru. (Pl. 3, Pl. 9)
Gr. 5/S1
Identificată în c. 9, groapa a fost observată pe profilul de est şi este o
intervenţie contemporană. Profilul gropii se poate descrie astfel: baza arcuită şi cu
pereţii săpaţi oblic spre exterior. Pământul de umplutură este compus dintr-un sol
negru amestecat cu un sol galben şi piatră. (Pl. 3, Pl. 10)
Gr. 6/S1
Identificată pe profilul de est şi de vest, în c.10, groapa este o intervenţie
contemporană cu conductă de apă. Profilul complexului prezintă o baza dreaptă şi
pereţii verticali. Pământul de umplutură este compus dintr-un sol negru amestecat cu
un sol galben şi piatră. (Pl. 3, Pl. 10)
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Gr. 7/S1
Identificată în c. 1, pe profilul de est şi de vest, groapa este o intervenţie
contemporană cu un pământ de umplutură negru şi cu cablu electric. Profilul
complexului prezintă o baza dreaptă şi pereţii verticali. (Pl. 3, Pl. 11)
Gr. 8/L1/S1
Identificată în c. 8-9, atât pe profilul de est cât şi pe profilul de vest. Din
păcate, complexul nu a putut fi identificat în plan, din cauza intervenţilor
contemporane. Practic aceste intervenţii, Gr.6 și traseul conductei introduse de
O.M.V./Petrom, au afectat complexul de locuire identificat. Cu toate acestea, am
reuşit să adunăm câteva date despre acest complex; în primul rând a fost observat o
lungime maximă de 3,00 m. Apoi, în pământul de umplutură de culoare cafenie au
fost recoltate mai multe fragmente ceramice ce provin de la un vas borcan specific
pentru aspectul cultural Stoicani-Aldeni. S-a observat, de asemenea, prezenţa unei
vetre cu o grosime de 8-9 cm. În profil acest complex se prezintă sub forma unei
alveolări cu pereţii săpaţi oblici. Baza pe profil a fost atinsă la adâncimea de 1,25 m.
(Pl. 3, Pl. 11)
III.2. Secţiunea 2 (S2)
Traseul conductei de la O.M.V. Petrom face o mică curbă spre sud, astfel
am fost nevoiţi să extindem secţiunea pe partea de vest cu un metru. Secțiunea 2 nu
putea fi extinsă mai mult pentru că se bloca drumul de acces în zonă; fapt care de
altfel s-a şi întâmplat datorită depozitării pământului excavat. Datorită celor
menționate mai sus, S2 a avut dimensiunile de 57 × 2 m.
Tabloul stratigrafic din S2 este similar cu cel din S1: stratul vegetal, gros de
15-30 cm este urmat de un strat negru compact cu urme materiale din secolul al IVlea p.Chr., gros de 30-70 cm; mai apoi un strat cafeniu cu o grosime variind între 4080 cm, ce conţine artefacte specifice aspectului cultural Stoicani-Aldeni. Urmează
stratul steril din punct de vedere arheologic. (Pl. 4)
Gr. 1/S2
Surprinsă parţial în profilul de nord, groapa avea o formă circulară în plan,
cu un diametru de 1,10 m. Complexul a fost identificat în c.1, la adâncimea de -1,00
m. Groapa a fost afectată de conducta de gaze amplasată de Grupul O.M.V./Petrom.
În profil s-a observat că pereţii gropii au fost săpaţi oblic spre exterior. Adâncimea
maximă a fost surprinsă la 2,15 m. În pământul de umplutură, negru măzăros, au fost
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descoperite puţine fragmente ceramice, pe baza cărora complexul de locuire poate fi
datat în secolul al IV-lea p.Chr. (Pl. 4-5, Pl. 12)
Gr. 2/S2
Surprinsă parţial în profilul de nord şi de vest, groapa avea, probabil, o formă
circulară în plan. Complexul a fost identificat în c.1, la adâncimea de -0,80 m. În
profil s-a observat că pereţii gropii au fost săpaţi oblic spre exterior, până la
adâncimea de 1,70 m. În pământul de umplutură, cafeniu, au fost recuperate
fragmente ceramice specifice aspectului cultural Stoicani-Aldeni. (Pl. 4-5, Pl. 13)
Gr. 3/S2
Surprinsă în c.1-3, la adâncimea de 1,00 m, atât pe profilul de est cât şi pe
profilul de vest, groapa avea o formă ovală în plan. Pe partea de est, complexul a
fost afectat de conducta de gaze amplasată de Grupul O.M.V./Petrom. În profil,
complexul prezintă o bază albiată cu colţurile rotunjite și pereţii săpaţi oblic spre
exterior, până la adâncimea de 1,50 m. În pământul de umplutură au fost descoperite
fragmente ceramice şi resturi osteologice. Gr. 3 poate fi datată în secolul al IV-lea
p.Chr. (Pl. 4-5, Pl. 14)
Gr. 4/S2
De formă ovală în plan, complexul a fost identificat în c.5-7, la adâncimea
de 1,00 m. Pe partea de est, complexul a fost afectat de conducta de gaze amplasată
de Grupul O.M.V./Petrom. Profilul evidențiat al gropii prezintă o baza înclinată cu
colţurile rotunjite şi pereţii săpaţi oblic. Umplutura gropii constă dintr-un pământ de
culoare negru-cafeniu conţinând o cantitate mare de cenuşă în care au fost
descoperite fragmente ceramice, resturi osteologice şi pietre. Adâncimea maximă a
amenajării a fost surprinsă la 1,50 m. Materialele arheologice identificate permit
datarea acestui complex în perioada secolului al IV-lea P.Chr. (Pl. 4-5, Pl. 15)
Gr. 5/S2
Identificată în c. 2-3, pe profilul de vest şi de est, groapa este o intervenţie
contemporană cu un pământ de umplutură negru, în care a fost amplasat un cablu
electric. Baza este dreaptă, iar pereţii sunt verticali. (Pl. 4, Pl. 16)
Gr. 6/S2
Identificată pe profilul de est şi de vest, în c.4, groapa este o intervenţie
contemporană pentru amplasarea unei conducte de apă. Aceasta prezintă o baza
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dreaptă şi pereţii neregulaţi. Pământul de umplutură este compus dintr-un sol negru
amestecat cu un sol galben şi piatră. (Pl. 4, Pl. 16)
Gr. 7/S2
Identificată pe profilul de est, în c.5-6, groapa este o intervenţie
contemporană pentru amplasarea unei conducte de apă. În profil se poate observa o
bază dreaptă cu pereţii oblici spre exterior. Pământul de umplutură este compus
dintr-un sol negru amestecat cu un sol galben şi piatră. (Pl. 4, Pl. 17)
Gr. 8/S2
Identificat pe profilul de est şi de vest, în c.8, complexul este o intervenţie
contemporană pentru amplasarea unei conducte de apă care traversează restul
secţiunii. În profil se poate observa o bază dreaptă și pereţii de formă neregulată.
Pământul de umplutură este compus dintr-un sol negru amestecat cu un sol galben şi
piatră. (Pl. 4, Pl. 17)
IV.Material arheologic
Complexele studiate în cadrul cercetării preventive de la Munteni-Pompa de
apă din primăvara anului 2019 au oferit o serie de materiale arheologice ce pot fi
încadrate cronologic în perioada eneolitică, aspectul cultural Stoicani-Aldeni, și în
secolul al IV-lea p.Chr., cultura Sântana de Mureş-Černjachov.
Din cele 16 complexe evidențiate trei aparțin perioadei eneolitice, cinci pot
fi datate în secolul al IV-lea p.Chr., restul fiind intervenții contemporane. Chiar dacă
dimensiunea săpăturii preventive și cantitatea de material arheologic recoltat sunt
reduse, putem, totuși, observa diferite modalități de realizare a recipientelor
ceramice.
Pentru perioada eneolitică, majoritatea fragmentelor ceramice recuperate fac
parte din categoria vaselor de provizii modelate din pastă grosieră cu pereții arcuiți
sau ușor drepți (Pl. 18/1-2). Un astfel de exemplar a fost descoperit în Gr.8/L1, care,
de altfel, este decorat cu un brâu alveolar dispus orizontal și unul vertical (Pl. 18/1)
Un singur exemplar se evidențiază foarte bine, deoarece provine de la un vas
din categoria castroanelor, realizat din pastă semifină, arsă uniform și cu formă
bitronconică (Pl. 18/3). Astfel de castroane sunt frecvent descoperite în așezările
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eneolitice din Muntenia, Largu13, Coțatcu14, Mălăiești de Jos15, Seciu16 și din sudestul Moldovei precum cea de la Suceveni17.
Pentru perioada de început a epocii migrațiilor am putut identifica o serie de
materiale arheologice care ilustrează diversitatea tipurilor de recipiente ceramice
specifice acestei perioade. Se poate observa faptul că majoritatea fragmentelor
ceramice descoperite au fost lucrate la roată din pastă fină (Pl. 19/1-2; 4-5). Din
punctul de vedere al formelor, starea lor fragmentară îngreunează evidențierea
tipurilor de vase, însă am putut identifica mai multe recipiente din categoria
castroanelor (Pl. 19/1-2); recipientele identificate sunt similare cu cele descoperite la
Negrilești-Curtea Școlii, o așezare Sântana de Mureş-Černjachov aflată peste râul
Bârlad, la 3 km nord-est în linie dreaptă18. O piesă mai aparte a fost recuperată din
S2/Gr. 4 și reprezintă o greutate (fragmentară) pentru războiul de țesut de forma unei
piramide cu baza pătrată (8,20 cm) și o înălțime păstrată de 7,20 cm. În partea
superioară se poate observa o perforație longitudinală cu un diametru de 1,00 cm
(Pl. 19/3). Astfel de piese au fost identificate în așezările de la Bârlad-Valea Seacă19,
Tăcuta-Saivane20, Negrilești-Curtea Școlii21, Budești22, Trinca-Valea Copacului23.

13

D. Garvăn, A. Adamescu, Câteva considerații asupra ceramicii eneolitice de la Largu
(jud. Buzău), în „Danubius”, XXXVI, nr. 1, 2018, p. 48, pl. 8.
14
E. Paveleț, Ceramica Stoicani-Aldeni din așezările de la Mălăieștii de Jos (jud. Prahova)
și Coțatcu (jud Buzău), Ploiești, 2010, fig. 16.
15
Ibidem, fig. 44.
16
A. Frînculeasa, Seciu – Județul Prahova. Un sit din epoca neo-eneolitică în nordul
Munteniei, București, 2011, p. 139, pl. 128.
17
I.T. Dragomir, Eneoliticul din sud-estul României. Aspectul cultural Stoicani-Aldeni,
București, 1983, p. 170, fig. 46.
18
C. Ilie, P. Ciobotaru, T. Mandache, Situl arheologic Negrilești, Județul Galați. Cercetare
preventivă, 2018, în „Danubius”, XXXVI, 2018, p. 21.
19
V. Palade, Așezarea și necropola de la Bârlad-Valea Seacă. Secolele III-V. Monografie,
București, 2004, p. 253, fig. 4/12; p. 266, fig. 10/11-15; p. 274, fig. 14/2, 3, 4, 6, 8, 9; p. 283,
fig. 19/1.
20
I. Ioniță, Sondajul arheologic de la Tăcuta (Județul Vaslui), în „Arheologia Moldovei”,
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Concluzii

Săpătura arheologică din comuna Munteni, punct Pompa de apă, a fost
realizată prin cercetarea a două unități de săpătură (S1, S2) care au permis punerea
în evidență a unor mărturii de locuire datate în perioada eneolitică și în secolul al
IV-lea p. Chr. Din cele 16 complexe cercetate au rezultat materiale arheologice care
confirmă existența unei locuiri pe această popină aflată la ieşirea din comuna
Munteni, spre nord, lângă pădurea Recea şi staţia de pompare a apei. Totuși, în
cadrul cercetării a fost observat faptul că în S2, de la metrul 15, situația stratigrafică
este bulversată de amplasarea unei conducte de apă (în anii `70 ai secolului XX) ce
traversează longitudinal traseul unității de săpătură. Pe lângă această intervenție de
mari dimensiuni, zona a fost afectată de traseul conductei de gaz OMV-Petrom.
Toate aceste intervenții au bulversat iremediabil această porțiune din S2 și am fost
nevoiți să abandonăm cercetarea integrală a acestei zone. Intervențiile contemporane
identificate, precum și dimensiunea redusă a cercetării realizate au făcut dificilă
creionarea unei imagini clare asupra dimensiuni și topografiei sitului. Totuși, pe
viitor, o săpătură arheologică în zona de nord-vest a popinei, care pare să fie
neafectată de intevenții contemporane, ar putea furniza informații mai clare privind
acest nou punct arheologic.
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Planșa 1
Situl arheologic Munteni, Punct Pompa de apă, com. Munteni, jud. Galați.
1. Ortofotoplan cu amplasarea sitului arheologic; 2. Imagine de ansamblu dinspre
vest cu popina identificată la Munteni în punctul Pompa de apă.
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1

2
Planșa 2
Situl arheologic Munteni, Punct Pompa de apă, com. Munteni, jud. Galați.
1. Planul director de tragere pentru comuna Munteni, jud. Galați; 2. Siturile
arheologice aflate pe teritoriul comunei Munteni, jud. Galați.
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Planșa 3
Situl arheologic Munteni, Punct Pompa de apă, com. Munteni, jud. Galați.
S1, grund și profile (est și vest).
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Planșa 4
Situl arheologic Munteni, Punct Pompa de apă, com. Munteni, jud. Galați.
S2, grund și profile (est și vest).
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Planșa 5
Situl arheologic Munteni, Punct Pompa de apă, com. Munteni, jud. Galați.
S2, microprofile Gr.1-Gr.4.
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Planșa 6
Situl arheologic Munteni, Punct Pompa de apă, com. Munteni, jud. Galați.
S1, plan general vedere dinspre nord-vest.
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Planșa 7
Situl arheologic Munteni, Punct Pompa de apă, com. Munteni, jud. Galați.
S1, 1-2. Groapa 1 (Gr. 1).
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Planșa 8
Situl arheologic Munteni, Punct Pompa de apă, com. Munteni, jud. Galați.
S1, 1-2. Groapa 2 (Gr. 2).
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Planșa 9
Situl arheologic Munteni, Punct Pompa de apă, com. Munteni, jud. Galați.
S1, 1. Groapa 3 (Gr. 3); 2. Groapa 4 (Gr. 4; intervenție contemporană).
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Planșa 10
Situl arheologic Munteni, Punct Pompa de apă, com. Munteni, jud. Galați.
S1, 1. Groapa 5 (Gr. 5); 2. Groapa 6 (Gr. 6); intervenții contemporane.
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Planșa 11
Situl arheologic Munteni, Punct Pompa de apă, com. Munteni, jud. Galați.
S1, 1. Groapa 7 (Gr. 7; intervenție contemporană); 2. Groapa 8 (Gr. 8/L1).
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Planșa 12
Situl arheologic Munteni, Punct Pompa de apă, com. Munteni, jud. Galați.
S2, 1-2. Groapa 1 (Gr. 1).
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Planșa 13
Situl arheologic Munteni, Punct Pompa de apă, com. Munteni, jud. Galați.
S2, 1-2. Groapa 2 (Gr. 2).
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Planșa 14
Situl arheologic Munteni, Punct Pompa de apă, com. Munteni, jud. Galați.
S2, 1-2. Groapa 3 (Gr. 3).

DANUBIUS XXXVII

Planșa 15
Situl arheologic Munteni, Punct Pompa de apă, com. Munteni, jud. Galați.
S2, 1-2. Groapa 4 (Gr. 4).
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Planșa 16
Situl arheologic Munteni, Punct Pompa de apă, com. Munteni, jud. Galați.
S2, 1. Groapa 5 (Gr. 5); 2. Groapa 6 (Gr. 6); intervenții contemporane.
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Planșa 17
Situl arheologic Munteni, Punct Pompa de apă, com. Munteni, jud. Galați.
S2, 1. Groapa 7 (Gr. 7); 2. Groapa 8 (Gr. 8); intervenții contemporane.
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Planșa 18
Situl arheologic Munteni, Punct Pompa de apă, com. Munteni, jud. Galați.
Fragmente ceramice specifice perioadei eneolitice. 1. S1, Gr.8/L1; 2. S1; 3. S2.
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Planșa 19
Situl arheologic Munteni, Punct Pompa de apă, com. Munteni, jud. Galați.
Materiale arheologice datate în perioada secolului al IV-lea p.Chr.;
1-3. S2, Gr. 4; 4-5. S1
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