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SITUL ARHEOLOGIC NEGRILEȘTI.
CERCETARE PREVENTIVĂ DIN PUNCTUL „GRĂDINIȚĂ”
NEGRILEȘTI ARCHAEOLOGICAL SITE.
PREVENTIVE RESEARCHES CARRIED AT THE POINT
„KINDERGARTEN”
- Abstract The preventive archaeological research undertaken at the Negrilești site,
Galați county, was carried as a result of the imminence of potential disruption
of the archaeological strata by the construction of a new kindergarten in the
B4-B5 topographic sector (The Schoolyard) of the archaeological site.
The archaeological research, which began in 2018, led to the excavation
of a total area of 700 square meters, divided into 16 areas, SG1-SG16, of various
dimensions. 97 archaeological complexes dating from the Bronze Age
(dwellings, sewage pits, pottery kilns), the 4th century AD (dwellings, pits, fire
installations), the 9th-10th centuries (five dwellings, four stonemason’s hearths),
as well as Modern Era structures, have been discovered. The research also
uncovered 34 funeral complexes, one from the 4th century AD, two from the 9th10th century and 31 belonging to the medieval necropolis of the village of
Negrilești, dating from the 16th-17th centuries.
Keywords: archaeological research; Negrilești-School Yard site; Middle
and Late Bronze Age; pottery kiln; Early Middle Ages; dwellings; fire
installation; funeral complexes.

Proiectele investiționale pe care Primăria comunei Negrilești și Școala
Gimnazială „Florea Julea” din localitate, intenționează a le realiza pe terenuri aflate
în situl arheologic, necesită avize de descărcare arheologică. În această situație se
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află și investiția „Grădiniță cu trei săli de clasă” ce va fi realizată în sectorul topo
B4-B5, la 100m vest de clădirea școlii. Suprafața ce va fi afectată de proiect este
1.800mp din care 614mp sunt construibili.
Pentru a elibera de sarcină arheologică suprafața respectivă cercetarea
arheologică a început în anul 2018 prin deschiderea a 13 suprafețe(SG1-SG13)1.
Trei dintre acestea au fost cercetate integral, iar restul până la adâncimi diferite, fiind
finalizate în campania anului 2019.
În anul 2019 au fost definitivate cercetările în toate suprafețele menționate și
au mai fost deschise încă trei, SG14-SG16, pentru a acoperi întreaga amprentă la sol
a viitoarei grădinițe precum și a fosei septice și a magaziei, suprafața totală cercetată
fiind de 700mp.
În zona respectivă au mai fost efectuate cercetări arheologice în anii 20082009, când situl a fost afectat de decopertarea mecanizată a unei suprafețe de circa
200mp, până la adâncimea de -0,40m -0,60m. Atunci au fost cercetate suprafețele
S3, S4, S5 în anul 2008 și S6 în anul 2009, acoperind 132mp din terenul afectat. În
anul 2011 a fost cercetată secțiunea SM1 care ajungea și în această zonă.
Descrierea cercetării
SG1/2018 a fost deschisă la 100m est de colțul de N-V al școlii și la 8 de zidul
sudic al fostului conac. Orientarea acestei suprafeței a fost NNV-SSE, dimensiunile
de 27,5m/2m, iar adâncimea maximă de săpare a fost de -2,70 m.
În urma cercetării au fost identificate 10 complexe arheologice (Cx.1, Cx.2,
Cx.3, Cx.4, Cx.6, Cx.7, Cx.8, Cx.10, Cx.11, Cx.12) și trei morminte(M.1, M.2,
M.3). Complexele sunt încadrate în epoca bronzului, perioada postromană și epoca
modernă, iar mormintele fac parte din necropola medievală a satului.
SG2/2018 a fost trasată la 0,5m vest de SG1 în capătul de nord a acesteia.
Acesastă suprafață, cu orientarea ENE-SSV, avea dimensiunile de 10m/4m, iar
adâncimea maximă de săpare de -2,90m.
În această suprafață au fost descoperite șapte morminte din perioada
medievală(M.4, M.5, M.6, M.7, M.8, M.9, și parțial M.10) și șase complexe(Cx.5,
Cx.13, Cx.14, Cx.15, Cx.16, Cx.17) Au fost identificate urme de locuire din
perioada epocii bronzului târziu, epoca post-romană și premedievală.
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SG3/2018, situată la 0,5m vest de SG1 și la 0,5m sud de SG2, cu martori de
0,50m între ele, avea orientarea ENE-SSV, dimensiunile de 10m/4m, iar adâncimea
maximă de săpare a fos de -3,00m
Și în această suprafață au fost descoperite opt complexe (Cx.9, Cx.21, Cx.25,
Cx.26, Cx.27A, Cx.27B, Cx.28, Cx.29), datate în epoca bronzului, perioada postromană și în secolele VIII-X p.Ch., precum și patru morminte și o reînhumare din
perioada medievală(M.10, M.11, M.12, M.13, R.1).
SG4/2018, situată la 0,5m vest de SG1 și la 0,5m sud de SG3, avea
orientarea ENE-SSV, dimensiunile de 10m/4m, iar adâncimea maximă de săpare de
-2,60m.
Cercetarea în această suprafață a dus la descoperirea a 9 complexe(Cx.18,
Cx.21, Cx.22, Cx.23, Cx.30, Cx.31, Cx.32, Cx.33, Cx.38, Cx.40) datate în epoca
bronzului, perioada postromană și secolele IX-X, precum și a trei morminte (M.14,
M.15, M.16) din perioada medievală. Complexele Cx.30 și Cx.31 au fost locuințe
datate în secolele IX-X, prevăzute cu cuptoare pietrar(Cp.1, Cp.2).
SG5/2018 este situată la 0,5m vest de SG1 și la 0,5m sud de SG4. Orientarea
acestei suprafețe este ENE-SSV, dimensiunile de 10m/4m, iar adâncimea maximă de
- 2,40m. Partea de S-V a suprafeței SG5 a suprapus o parte din secțiunea S4 din
2008. În partea de vest a SG5 a fost surprinsă și golită o parte din groapa modernă
Gr.1/2008. A fost sezizată o vatră Cx.34 la -1,10m. Din strat au fost prelevate
fragmente ceramice din perioada modernă, secolele VIII-X și secolul IV p. Chr.
SG6/2018 este situată la 0,5m vest de SG1și la 0,5m sud de SG5. Orientarea
acestei suprafețe este ENE-SSV, dimensiunile de 10m/4m, iar adâncimea maximă de
-1,40m. Această suprafață suprapune secțiunile S6/2009 și S5/2008 precum și
martorul dintre ele. A fost pus în evidență traseul conductei de aducțiune a apei,
datată în secloul al XIX lea, realizată din olane și canivou din cărămizi. În martorul
dintre secțiunile S5/2008 și S6/2009 a fost suprinsă o vatră cercetată parțial în 2008.
SG7/2018 este situată la 0,5m vest de SG1, în capătul de sud a acesteia și la
0,5m sud de SG6. Orientarea suprafeței este ENE-SSV, dimensiunile de 10m/4m și
adâncimea maximă de săpare -2,70m. Și în această suprafață a fost surprinsă o parte
a secțiunii S5/2008, pe direcția EV, cu traseul conductei de apă, săpătura fiind
abandonată, în jumătate nordică, la -0,90m. În partea sudică, la sud de săpătura din
2008, au fost prelevate, din strat, fragmente ceramice din perioada modernă, secolele
VIII-X și secolul IV p. Chr. În capătul sud-estic a fost pus în evidență un mormânt
medieva(M.17) ce suprapunea o groapă de provizii(Cx.39) din epoca medieval
târzie.
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SG8/2018 este situată la 0,5m vest de SG2 și la 10m de ruinele fostului conac.
Orientarea suprafeței SG8 este ENE-SSV, dimensiunile de 11,60m/4m, iar
adâncimea maximă de -2,40m. Această suprafață suprapune o parte din șanțurile
săpate, neautorizat în anul 2008, pentru construcția unei stații de pompare a apei și
secțiunea S3/2008. Materialul arheologic prelevat se afla evident deranjat de
respectiva intervenție. Nivelul de epoca bronzului nu a fost atins de intervenția din
2008 și astfel, în campania anului 2019, au putut fi surprinse patru gropi menajere pe
latura sudică a suprafeței(Cx.47, Cx.48, Cx. 49, Cx.50). În partea de nord-vest au
fost identificate alte două complexe Cx.71 și Cx.72.
SG9/2018 este situată la 0,5m sud de SG8 și la 0,5m vest de SG3. Orientarea
acestei suprafețe este E-V, dimensiunile de 11,60m/4m și adâncimea maximă de
săpare a fost de -2,20m. În această suprafață până la adâncimea de -0,80m straturile
arheologice au fost deranjate de prezența șanțurilor pentru fundație din anul 2008.
După această adâncime au apărut complexele Cx.46, Cx.56, Cx.57, Cx.59, Cx.60,
Cx.68, Cx.69 și Cx.70, datate în epoca modernă, secolul IV p. Chr și epoca târzie a
bronzului.
SG10/2018 este situată la 0,5m sud de SG9 și la 0,5m vest de SG4. Orientarea
acestei suprafețe este ENE-SSV, dimensiunile de 11,60m/4m și adâncimea maximă
de săpare a fost de -3,00m. În campania anului 2019 au fost descoperite complexele
Cx.41, Cx.52, Cx.53 și Cx.54 datate în epoca modernă, secolul X p. Chr și epoca
târzie a bronzului.
SG11/2018 este situată la 0,5m sud de SG10 și la 0,5m vest de SG5.
Orientarea acestei suprafețe este ENE-SSV, dimensiunile de 11,60m/4m, și
adâncimea maximă de săpare a fost de -2,40m. În colțul de SE a fost surprins
capătul de vest a secțiunii S5/2008 cu o parte dintr-o groapa modernă(Gr.1/2008).
Densitatea mai mare de complexe a apărut după adâncimea de -1,00m. A fost
surprinsă continuarea complexului Cx.53, locuință de secol X p. Chr., care avea în
colțul de NE un cuptor (Cp.3) și o serie de complexe datate în secolele III-IV(M.19),
secolele IX-X (M18, M20), precum și în epoca bronzului Cx.58, Cx.63, Cx.64,
Cx.65, Cx.74 și Cx.75.
SG12/2018 este situată la 0,5m sud de SG11 și la 0,5m vest de SG6. Suprafața
are orientarea ENE-SSV, dimensiunile de 11,60m/4m și adâncimea maximă de
săpare a fost de -2,80m. Cercetare în SG12 a dus la punerea în evidență a unei zone
cu numeroase intervenții moderne, parte din complexele surprinse, Cx.35, Cx.37,
Gr.2/2008, fiind datate în această perioadă. A mai fost identificată o locuință de
secol X p. Chr., Cx.36 cu un cuptor în colțul de NE, Cx.55/Cp.4 și două gropi,
Cx.66, Cx.67.
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SG13/2018 este situată la 0,5m sud de SG12 și la 0,5m vest de SG7, are
orientarea ENE-SSV, dimensiunile de 11,60m/4m și adâncimea maximă de săpare a
fost de -2,65m. În această suprafață au fost surprinse intervenții moderne constând în
conductă de aducțiune a apei din secolul al XIX lea și urmele unor locuințe(Cx.43,
Cx.44, Cx.37). Au mai fost puse în evidență gropi menajere și de provizii(Cx.45,
Cx.51, Cx.61, Cx.62) și o instalație de foc, Cx.42, datate în epoca modernă, secolul
IV p. Chr. și epoca bronzului.
SG14/2019 cu dimensiunile de 10,0m/6m, a fost săpată până la 2,60m. SG14,
orientată ESE-VNV, este situată la est de SG1 pe latura de sud a curții viitoarei
grădinițe, la 20m vest de gardul despățitor de școala gimnazială. Suprafața acoperă
zona în care se va construi magazia ce va deservi grădinița.În această zonă se află
capătul de vest a secțiunii SM11/2011. Traseul respectivei secțiuni a fost surprins pe
mijlocul suprafeței actuale pe direcția E-V. În c.1-2A a fost pus în evidență un
complex Cx.76, iar în caroul 3C continuarea gropii Gr.19/2011, apărută în profilul
de N a secțiunii SM1/2011. Ambele sunt din epoca modernă ca și complecul Cx.83
din c.1C. Sub acesta din urmă a fost golită o groapă, Cx.83A, cu material din epoca
bronzului târziu(cultura Noua).
SG15/2019 este orientată ESE-VNV, este situată la 6m est de SG1, la 20m
sud de absida altarului Bisericii Sf. Nicolae și 10m vest de gardul despățitor de
școala gimnazială. Suprafața acoperă zona în care se va realiza fosa septică a
grădiniței. Inițial dimensiunile au fost de 10,00m/4m dar suprafața a fost extinsă
pentru a studia complexele apărute, dimensiunea finală fiind de 14m/6m, adâncimea
maximă de -2,80m. Au fost descoperite traseele a două conducte din olane și
canivou din cărămidă datate în secolul al XIX-lea, 14 morminte de rit creștin din
perioada medievală(M.21-M.34) și șapte complexe (Cx.73, Cx.81, Cx.82, Cx.84,
Cx.85, Cx.86, Cx.87). Cx.73, cuptorul de ars ceramică, Cx.82, Cx.87 şi locuinţa
Cx.85 sunt datate în epoca bronzului mijlociu, Cx.84 şi Cx.86 în secolele IX-X, iar
Cx.81 în perioada modernă. Cx. 84 a fost o locuinţă prevăzută cu un cuptor
pietrar(Cp.5).
SG16/2019 este situată vest de suprafețele SG8-SG13, fără martor față de
acestea. A avut orientarea N-E, dimensiunile de 18,0m/4m și adâncimea maximă de
săpare a fost de -2,20m. Această suprafață a fost doar trasată cu scopul de a
surprinde continuarea complexelor apărute în vestul suprafețelor SG8-SG13 și a
acoperi întreaga amprentă a viitoarei grădinițe care are o extindere pe latura de vest.
Au fost surprinse noi complexe, Cx.77, Cx.78, Cx.79, Cx.80 și continuarea
complexelor Cx. 67, Cx.52B și Cx.68. Complexele 52B, 78, 79, 80 sunt datate în
epoca târzie a bronzului, iar restul în perioada modernă.
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Complexe cercetate

În urma cercetării din SG1 au fost identificate 10 complexe arheologice(Cx.14, Cx.6-8 și Cx.10-12) și trei morminte(M.1-3). Complexele sunt încadrate în epoca
bronzului, perioada postromană și epoca modernă, iar mormintele constituie o parte
din necropola medievală a satului. Cx.3 constituie o parte dintr-o locuință
modernă(L.1/G), care se continua și în c.1-AB din SG3, complexele Cx.1, Cx.2 și
Cx.6 sunt vetre, Cx.8 reprezintă o agolmerare de materiale din epoca târzie a
bronzului, iar complexele Cx.6-7, Cx.10-12 sunt gropi menajere.
În suprafața SG2 au fost cercetate șase morminte(M.4-9), două vetre(Cx.13,
Cx.16) din perioada secolului al IV lea p. Chr și trei gropi menajere cu material
specific culturii Noua (Cx.14, Cx,15, Cx.16).
Suprafața SG3 a permis studierea a cinci complexe funerare, patru
morminte(M.10-13) și o reînhumare din perioada medievală. Între adâncimile de 0,50m -0,80m a fost evidențiat un complex(Cx.9) care s-a dovedit a fi o
locuință(L.2/G) din perioada secolelor III-IV p. Chr. Au mai fost golite cinci gropi
menajere, din perioada târzie a epocii bronzului(Cx.25, 27A, 27B, 28-29) și au fost
evidențiate două complexe Cx.21 și Cx.26 care se continuă și în SG4. Cx.21 este o
locuință, L.3/G, cu material specific culturii Noua.
Cercetarea suprafeței SG4 a permis punerea în evidență a continuării unor
complexe sesizate în SG3. Astfel Cx.21, locuința L.3/G, are cea mai mare parte în
SG4. Este o locuință adâncită cu două compartimente aproximativ circulare și cu
intrarea pe latura de sud est. Locuința avea podeaua la -2,45m față de nivelul actual
de călcare. Adâncimea la conturare a complexului a fost de -1,50m.
Și complexul Cx.26 s-a dovedit a fi o locuință (L.5/G) continuată prin
complexul Cx.31 din SG4, care avea și un cuptor pietrar(Cp.2) specific perioadei
premedievale, secolele IX-X. În campania 2019 au fost demontați martori dintre
SG4 și SG3, SG10 și dintre SG3 și SG9, dezvelindu-se astfel întreg complexul.
Locuința avea o formă rectangulară, cu colțurile rotunjite, orientată NV-SE, cu
dimensiunile de 4,00m/3,90m și cuptorul în colțul de NE. Locuința era
semiadâncită, a apărut la -1,20m și podeaua a fost surprinsă la -1,60m unde au fost
puse în evidență mai multe gropi de stâlpi de susținere.
Complexul Cx.30 aflat la un metru spre est de Cx.31, s-a dovedit a fi tot o
locuință, L.4/G, din aceiași perioadă și ea prevăzută cu un cuptor pietrar(Cp.1). În
aceiași suprafață au mai fost identificate trei vetre(Cx.23, Cx.32-33), o groapă
menajeră(Cx.22) și o amenajare modernă(Cx.18).
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În campania din lunile martie-mai 2019 au mai fost sesizate, la sud de L.5/G,
două gropi cu material specic culturii Noua, Cx.38 și Cx.40. Cx.40 este suprapus de
colțul sud vestic al locuinței menționate.
În suprafața SG.5 au fost prelevate fragmente ceramice specifice culturii
Sântana de Mureş-Černjachov, și a fost identificată o vatră (Cx.34). În capătul de
vest a fost surprinsă continuarea unui complex cercetat parțial în anul 2008, Gr.1 din
S4/2008. Groapade formă ovală, cu dimeniunile de 2,50m, NS și 2,20m, EV, ocupă
partea vestică a carourile 5A-5B din SG5 și partea estică a carourilor 1A-1B din
SG11. Pentru a o goli integral a fost demontat martorul dintre SG5 și SG11. Groapa
se adâncea până la -2,40m și a avut, în straturile succesive de pământ negru afânat
cenușă și arsură, numeroase materiale de epocă modernă.
În suprafața SG7 a fost cercetat un mormânt de înhumație cu un schelet de
adult, depus după ritualul creștin și la care au fost descoperite nouă monede din
argint datate în secolul al XVI lea, emise în Ungaria și Polonia. Sub acest mormânt a
fost pusă în evidență o groapă de provizii, circulară cu pereții ușor clopotiți, cu baza
și pereții arși. Adâncimea la conturare a fost de 1,30m, iar la bază de -2,70m.
Ceramica descoperită aparține perioadei medievale.
În suprafața SG8 au fost golite patru gropi Cx.47, Cx.48, Cx,49 și Cx.50,
Cx.72. cu material specific epocii bronzului. Tot în această suprafață a fost cercetat
și Cx.71, o posibilă locuință, L.12, de epoca bronzului, care are dimensiunile
surprinse de 2,30m pe latura de SE și 1,5m pe cea de NE-SV. Complexul se
continuă sub profilele de vest și nord.
În SG9 a fost cercetată o instalație de foc, Cx.46 și mai multe gropi menajere
de forme și dimensiuni diferite, Cx 56, Cx.59, Cx.60, Cx.68, Cx.69, Cx.70. datate în
epoca bronzului și perioada medievală târzie(Cx.68).
Tot în primăvara anului 2019 a fost continuată și finalizată cercetarea în SG10
unde au fost evidențiate patru instalații de foc Cx.19A, 19B, Cx.20, Cx.41 și
cuptorul locuinței Cx.53/L7. Pentru a cerceta integral locuința Cx.53/L7, care a
apărut și în SG11, a fost demontat martorul dintre cele două suprafețe. Locuința, cu
material de secol X, avea 3,4m/3,2m, era ușor adâncită și prevăzută cu un cuptor în
colțul de NV și o mică vatră în colțul de SE. În carourile 5-6B din SG10 a fost
evidențiată o altă locuință, Cx.52/L6, care a fost secționată la NV de groapa
modernă Cx.52A și a suprapus la vest groapa de epoca bronzului Cx.52B.
Tot în această suprafață a fost cercetată și o altă locuință din epoca
bronzului(Cx.54/L8). Aceată locuință adâncită avea două compartimente și o zonă
de acces dinspre NE. Complexul s-a conturat la -1,40 și s-a adâncit până la -2,20m,
având pe axa EV, 2,5m, iar pe NS, 2m.

76

DANUBIUS XXXVII

În cercetare din primăvara anului 2019 în suprafața SG11 au mai fost golite și
6 gropi menajere(Cx.58, Cx.63, Cx.64, Cx.65, Cx.74, Cx.76.), precum și trei
morminte(M.18, M.19, M.20). Gropile au avut puțin material datat în epoca
bronzului.
În secțiunile SG12 și SG13 au apărut complexe și structuri din epoca modernă
care au afectat parțial straturile arheologice. Astfel în SG12 au fost surprinse trei
complexe de epocă modernă, Cx.35, Cx.37 și o parte din groapa Gr.2/2008. Cx.35 a
fost o groapă circulară, cu pereții drepți, de 2,2m diametru, care s-a adâncit până la 2,20m și din care a rezultat material ceramic și fragmente de metal, sticlă, porțelan
din perioada modernă. Cx.37/L.10 a fost o locuință adâncită, de 4m pe axa EV și 3m
pe NS, care a avut baza la -2,20m. Și în SG13 a fost gasită o locuință adâncită de
epoca modernă Cx.44/L.11, cu dimensiunile surprinse de 4,2m/2,5m și care intră sub
profilul de sud al suprafeței. În colțul de SE al SG13 a fost surprinsă conducta de
aducțiune a apei din secolul al XIX lea care suprapune pasrțial Cx.44. Au mai fost
cercetate o serie de gropi menajere în SG12, Cx.66, Cx.67, iar în SG13
Cx.45(secolul IV p. Chr.), Cx51, Cx.61, Cx.62, din epoca bronzului. În SG13 a fost
surprinsă o instalație de foc, vatra unui cuptor de uz casnic din secolul al IV lea și în
SG12 un cuptor pietrar, Cx.55/Cp.3, care se afla înspre colțul de NE a locuinței de
secol X, Cx.36/L.9. Și în această locuință, cu dimensiunile de 3,5m/3m, au fos găsite
urme de la gropile stâlpilor de susținere și material ceramic specific secolului al X
lea.
În suprafața SG14 au fost excavate șase complexe de locuire dintre care unul
a fost continuarea unei gropi descoperite în 2011. Gr.19/2011 este jumătate nordică
a complexului surprins în anul 2011 în secțiunea SM11, caroul 33. Este o groapă din
care s-a prelevat material osteologic și ceramică de epocă modernă. Tot din epoca
modernă este și Cx.76, un cuptor menajer, ce a aparut în SG14 carourile 1-2A, ca și
Cx.76A apărut sub cuptor și reprezinta o amenajare din epoca epoca modernă. Sub
o altă amenajare constructivă modernă(Cx.83) a mai fost golită o groapă de epoca
bronzului Cx.83A.
Cercetarea suprafeței SG15 a permis dezvelirea a 14 morminte medievale,
precum și a unui cuptor pentru ars vase ceramice(Cx.73 și Cx.73A, zona de acces la
gura cuptorului), a unei gropi menajere(Cx.87) și a unei locuințe(Cx.85/L.16) din
perioada mijlocie a epocii bronzului. Tot în SG15 a fost excavată încă o locuință din
perioada premedievală(Cx.84/L.15) care avea deasemenea un cuptor pietrar(Cp.4).
A fost surprinsă în carourile 1-2ABC din SG15 încă de la adâncimea de -1,20m.
Locuința, cu dimensiunile de 3,40m(NS)/3,90m(EV) avea formă rectangulară,
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orientată NV-SE, și era prvăzută cu un cuptor pietrar înspre colțul de NE. Podeaua
locuințeia fost surprinsă la -1,60m și era constituită din pământ negru bătut.
În suprafața SG16 au fost golite gropile Cx.52B, Cx.67 și Cx.68 apărute în
suprafețele de la est de aceasta, precum și cele nou apărute Cx.79 și Cx.80 datate în
epoca bronzului. În suprafața SG16 au mai fost identificate două posibile locuințe
Cx.77/L.13 apărut la -1,20m în carourile 2-4 și Cx.78/L.14, identificat în carourile 67 la -1,40m în nivelul de epoca bronzului.
Suprafața afectată de proiectul investițional „Grădiniță cu trei săli de clasă”,
ce se realizează în perimetrul sitului arheologic din comuna Negrilești, a fost o zonă
densă locuită în perioade istorice diferite și locul în care s-a aflat necropola
medieval a satului. Marea densitate de locuire în această zonă este dovedită de cele
97 de complexe de locuire descoperite în cele 16 unități de cercetare, precum și de
numeroasele complexe funerare datate în secolul al IV-lea(unu), secolele IXX(două) și secolele XVI-XVII(31). Inventarul descoperit în cele 31 morminte
medievale cercetate încadrează necropola în secolele XVI-XVII. Monedele prelevate
sunt emisiuni ale regatului Ungariei, dinari emiși în secolul al XVI lea și ai regatului
Poloniei din aceiași perioadă. Alături de monede au mai fost recuperate și alte
bunuri de inventar, care se datează în aceeași perioadă.
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Planșa 1.
Situl arheologic Negrilești-Curtea Școlii, com. Negrilești, jud. Galați – 2019.
Imagine satelitară și planul cu zonele cercetate arheologic în anii 2018-2019.
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Planșa 2.
Situl arheologic Negrilești-Curtea Școlii, com. Negrilești, jud. Galați – 2019.
Sector topo B4-B5(„Grădiniță”), plan generalcercetări arheologice 2018-2019.
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Planșa 3.
Situl arheologic Negrilești-Curtea Școlii, com. Negrilești, jud. Galați – 2019.
Sector topo B4-B5(„Grădiniță”), aspecte generale.
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Planșa 4.
Situl arheologic Negrilești-Curtea Școlii, com. Negrilești, jud. Galați – 2019.
Sector topo B4-B5(„Grădiniță”). 1-Cx.25 și Cx.21 în SG3. 2-4 Cx.21 în SG3 și SG4.
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Planșa 5.
Situl arheologic Negrilești-Curtea Școlii, com. Negrilești, jud. Galați – 2019.
Sector topo B4-B5(„Grădiniță”) 1 -Cx.54 din SG11. 2- Cx.85 din SG15. 3- Cx.73
din SG15. 4- SG15 vedere spre est a complexelor Cx.85, 73,73A și 84.
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Planșa 6.
Situl arheologic Negrilești-Curtea Școlii, com. Negrilești, jud. Galați – 2019.
Sector topo B4-B5(„Grădiniță”). 1-2 Cx.30 și Cx.31din SG4/SG10.
3- Cx53 din SG11. 4- Cx.36 din SG12.
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Planșa 7.
Situl arheologic Negrilești-Curtea Școlii, com. Negrilești, jud. Galați – 2019.
Sector topo B4-B5(„Grădiniță”) 1- M.19 din SG11. 2- M.20 pe podeaua Cx53 din
SG11. 3- M.17 din SG7. 4.- M.28, M.30, M.31 și M32 din SG15.

