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- Abstract - 

 
 In 2020, in the topographic sector B4-B5 (“Kindergarten”), two digging 
units, SG17 and SG18, were investigated. 38 housing complexes (household 
pits, supply pits, dwellings, fire installations) and 11 graves were unearthed. 22 
storage pits with archaeological material belonging to Monteoru (1), Noua (11) 
and Sântana de Mureş-Černjachov (3) cultures, and the modern period (7) were 
also discovered. In addition, eight fire installations, five hearths and three kilns 
were identified, as well as four dwellings, one from the Late Bronze Age, two 
from the 4th century AD and one from the modern period. 
 In 2019-2020, in the topographic sector C3 (“Pine”), two areas were 
investigated, Cas.1 / 2019 / P and Cas.1 / 2020 / P, which led to the discovery 
of 26 archaeological complexes and structures. 19 household pits were 
researched: two pits contained ceramic material dating from the early Neolithic 
(Starčevo-Criş culture), 11 had deposits from the Late Bronze Age (Noua 
culture), three belonged to the Sântana de Mureş-Černjachov culture, one 
belonged to the pre-medieval period and two belonged to the modern era. Two 
dwellings were discovered, one from the 9th-10th centuries AD, which included 
a stone kiln and another from the modern period, as well as two hearths from 
the 4th century AD. 
 Recent research at the Negrilești-Schoolyard site has led to the 
discovery of another 64 housing complexes and archaeological structures, 
dating from the Neolithic to the modern era, as well as 11 inhumation graves 
from the pre-medieval and medieval periods. 
 The discoveries reflect the high population density and the succession 
of human communities from prehistory to the modern era, confirming the 
intense habitation in this area of the Bârlad River basin. 
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Cercetările arheologice preventive au continuat în situl multistratificat de la 

Negrilești și în anii 2019-2020, pentru a descărca de sarcină arheologică suprafețele 

pe care se va realiza obiectivul investițional „Grădiniță cu trei clase”(sector topo B4-

B5) și pentru a verifica starea de afectare a sitului în zonele în care intervențiile 

antropice neautorizate au dus la săparea unor gropi de împrumut pământ 

vegetal(sector topo C3). 

În anul 2019, au fost finalizate cercetările pe suprafața pe care se va ridica 

noua grădiniță și unde vor fi construite magazia și fosa septică în sectorul topo B4-

B5(„Grădiniță”)
1
. În același an fost cercetată  și o casetă în sectorul C3(„Pin”), în 

care au fost puse în evidență 12 complexe de locuire, din diferite perioade istorice.  

 În lunile iunie-septembrie 2020, în zonele unde se vor realiza lucrările de 

împrejmuire a clădirii grădinței și traseul de canalizare spre fosa septică, au fost 

efectuate cercetări arheologice preventive prin deschiderea a două unități de 

cercetare(SG17, SG18). În aceiași perioadă de timp a fost deschisă o 

casetă(Cas.1/2019), în sectorul topo C3, pentru a verifica continuarea unor  

complexe sesizate în anii 2013
2
 și 2018

3
.  

 

A. Sectorul topo B4-B5, Punctul „Grădiniță”  

Cercetarea arheologică din anul 2020, în sectorul topo B4-B5(„Grădiniță”), la 

vest de școala gimnazială din comuna Negrilești și la S-SV de fostul conac boieresc, 

aflat la 8m sud de noua grădiniță, a constat în studierea a două suprafețe 

SG17(60m/2m) și SG18(20m/2m), numerotate astfel în continuarea celor cercetate 

în anii 2018-2019 în Punctul „Grădiniță”(pl.1).  

Suprafața SG17/2020 orientată NE-SV, este situată la 10m vest de SG16, pe 

latura de vest a curții viitoarei grădinițe și la 100m vest de școala gimnazială. 

                                                           
1
 C. Ilie, A. I. Adamescu, T. Mandache, Situl arheologic Negrilești. Cercetarea preventivă 

din punctual „Grădiniță”, în „Danubius”, XXXVII, Galați, 2019, pp.69-84. 
2
 Costel Ilie et alli, Raport de cercetare arheologică Negrileşti-Curtea Şcolii, com. 

Negrileşti, jud. Galaţi, în „Cronica Cercetărilor Arheologice din România – campania 2013”, 

cIMeC, 2014, p.192-194, p.357-358. 
3
 C. Ilie, P. Ciobotaru, T. Mandache, Situl arheologic Negrilești, județul Galați. Cercetare 

preventivă, 2018, „Danubius”, XXXVI, Galați, 2018, pp.7-42. 
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Suprafața  a avut dimensiunile de 60m/2m și a fost deschisă pentru a descărca 

de sarcină arheologică zona în care urmează a fi realizată, pe latura de vest a 

grădiniței, împrejmuirea cu plasă metalică. Cota 0 a fost stabilită în colțul de NV, de 

unde începe și numărătoarea carourilor. Diferența de nivel dintre metrul 0 și metrul 

60 este de 3,30m. Profilul de est este mai sus cu 0,40m față de cel de vest. 

Cercetarea acestei suprafețe a dus la descoperirea a 26 de complexe de locuire(gropi 

menajere, de provizii, locuințe, instalații de foc) și a unui complex funerar(pl.2, 3). 

Suprafața SG18/2020, cu dimensiunile de 21,5m/2m, orientată ESE-VNV, 

este situată la 0,5m vest de colțul de NV al SG15/2019 și la 2m nord de suprafețele 

SG2/2018 și SG8/2018. Capătul de vest al SG18 se află la 4m sud de intrarea în 

clădirea vechiului conac(pl.11). 

Această secțiune a fost trasată cu scopul de a descărca de sarcină arheologică 

suprafața pe care va fi realizat traseul de canalizare spre fosa septică, ce va deservi 

viitoarea grădiniță. Numerotarea carourilor a fost stabilită de le E la V. În SG18 au 

fost descoperite zece morminte din necropola medievală a satului Negrilești, precum 

și 12 complexe, gropi, instalații de foc, locuințe, datate în epoca bronzului, secolul 

IV p. Chr., perioada premedievală și cea modernă. 

 

Stratigrafie 

În cele două suprafețe, SG17 și SG18, stratigrafia este asemănătoare cu 

intervenţii moderne şi contemporane ce au afectat nivelurile de locuire preistorice, 

antice, premedievale și medievale. Succesiunea depunerilor sedimentare începe cu 

solul viu ce este suprapus de un pământ negru deschis, în amestec cu galben sau 

cafeniu, de circa 15cm-20cm, cu material din epoca bronzului, culturile Monteoru și 

Noua. Urmează un sol de culoare negru granulos, de circa 20cm-40cm grosime, în 

care au fost găsite urme de locuire specifice perioadei postromane sau a secolelor 

IX-X. Nivelul medieval are o grosime de circa 30cm și este constituit dintr-un sol 

negru mai afânat. Peste acest nivel se găsește un strat de 20-40cm format dintr-un 

amestec de sol negru compact cu cărbune, chirpic, cărămidă var și materiale de 

factură modernă. Un strat de pamânt negru, gros de circa 15cm-20cm, vegetal până 

acum un an, este acoperit de o nivelare efectuată odată cu lucrările la noua grădiniță.  

 

Complexe arheologice  

În cele două suprafețe cercetate au fost evidențiate 38 complexe de locuire, 

gropi, locuințe, instalații de foc din epoca bronzului, secolul IV p. Chr., secolele IX-

X, perioadele medievală și modernă. Au mai fost cercetate și 11 complexe funerare, 

cu înhumări umane, din perioada premedievală și cea medievală. 

Cx.89 a apărut în c.7 din SG17, la adâncimea de - 0,60m spre profilul de est, 

sub care intră parțial (pl.4/1). Este vorba de o vatră aproximativ circulară, cu 
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diametru de 0,80cm, distrusă parțial de rădăcinile unui arbore. Vatra a fost realizată 

direct pe pământul negru și a fost intens utilizată. Grosimea crustei arsă la cenușiu 

era de 1cm, iar difuziunea la roșu în sol ajungea  până la 20cm. Materialul recoltat 

din jurul vetrei ne arată ca perioadă de utilizare epoca modernă. 

Cx.90 a apărut inițial la adâncimea de -0,90m, în c.1-2, din SG17, într-un 

pământ negru granulos, în care s-au găsit fragmente ceramice și bucăți de chirpic, 

din secolul al IV-lea p. Chr. (pl.4/2,3).. De la această adâncime și până la -1,30m au 

fost sesizate urmele a două gropi de stâlpi cu diametru de 0,30m/0,40m spre profilul 

de vest. Dimensiunea complexului a fost la conturare de 2,8m/2m intrând sub 

profilele de est și vest. De la adâncimea de -1,50m complexul se restrânge ușor 

înclinat spre interior, până la adâncimea de -1,90m, unde avea dimensiunile de 

2,5m/2m. Complexul este o locuință semiadâncită care se continuă sub profilele de 

est și vest. 

Cx.91 este o groapă de formă rectangulară, orientată NE-SV, cu o lungime de 

1,10m și o lățime de 0,70m, ce a apărut în SG17, c.7, încă de la adâncimea de -

0,80m. Groapa se restrângea drept, spre S-V și se închide sub profilul de vest la -

1,50m. În umplutura gropii au fost găsite materiale ceramice din epoca modernă. 

Cx.92 a fost sesizat între adâncimile de -1m și -1,20m, pe mijlocul secțiunii 

SG17, în c.12(pl.4/4). Este vorba despre o instalație de foc distrusă din vechime. Din 

aceasta s-a păstrat doar o parte din vatră, dimensiunile surprinse fiind de 

0,50m/0,40m. Vatra fusese amenajată direct pe pământul negru și a fost puțin 

utilizată, grosimea crustei fiind de 0,5cm, iar difuziunea la roșu în sol de 2cm. 

Puținele fragmente ceramice găsite în preajma acestei vetre ne indică o datare în 

secolul al IV-lea p. Chr. 

Cx.93 este o groapă ce a fost sesizată în c.11, la adâncimea de -1,80m, pe 

jumătatea estică a secțiunii(pl.5/1).  Groapa avea dimensiunile de 1,55m pe axa  NS, 

0,80 pe EV, intra sub profilul de est și se închidea drept la -2,20m. Materialul 

ceramic recoltat din umplutura acesteia ne indică o datare în epoca bronzului, cultura 

Noua.  

Cx.94A este o groapă ce a apărut în c.8 spre profilul de est, la adâncimea de -

1,80m(pl.5/2,3,4). Inițial complexul a apărut ca o pată mare de pamânt negru ce 

cuprindea jumătatea estică a carourilor 8-10. Aceasta avea o formă alungită și la 

adâncimea de -2,00m, a format un prag în zona central-vestică separând complexul, 

denumit inițial Cx. 94, în două gropi circulare, Cx. 94a, la nord și Cx.94b la sud. 

Groapa Cx.94a, de formă circulară, avea dimensiunile surprinse de 1,70m pe axa 

NS, 1,10m EV și se închide clopotit la adâncimea de -2,90m. Clopotirea începea de 

la 2,40m și lărgea groapa la nord cu 0,30m și cu 0,25m la sud. În groapă au fost 

găsite materiale ceramice, specifice culturii Noua și oase de animale.  
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Cx.94B a fost o groapă ce a apărut la sud de Cx.94a, în c. 9-10 tot de la 

adâncimea de -1,80m(pl.5/2,4). Și această groapă, de formă circulară, cu 

dimensiunile de 1,85m pe axa NS și 1,10m EV, se adâncește până la -3,00m. După 

pragul de la -2,00m, dintre cele două gropi, Cx.94b se adâncește drept în partea de 

nord și clopotit la sud și vest. Clopotirea era de 0,30m. Și din această groapă a fost 

prelevat puțin material ceramic din epoca bronzului, cultura Noua, resturi faunistice, 

precum și o cantitate mare de ceramică vitrificată. 

Cx.95 este o groapă menajeră, de formă circulară, cu dimensiunile surprinse 

la conturare de 1,85m pe axa NS și 1,10m EV. Groapa a apărut în c. 4-5 din SG17, 

la adâncimea de -1,90 spre profilul de E, sub care intră(pl.6/1,2). Groapa cobora 

drept 0,30m, după care prezenta un prag de 0,40m lățime. De la -2,20m pereții 

gropii erau ușor înclinați spre interior până la adâncimea de -3,00m. La bază, groapa 

avea dimensiunile de 1,10m pe axa NS și 0,55m pe EV. În umplutura gropii au fost 

găsite puține fragmente ceramice din epoca târzie a bronzului, cultura Noua și resturi 

osteologice.  

Cx.96 este o groapă, apărută la adâncimea de -1,60m, în c.3 din SG17 și avea 

o formă formă rectangulară cu dimensiunile la conturare de 2,70m pe latura de NS, 

la profilul de est și de 1,30m la profilul de vest(pl.6/1). Complexul avea pereții ușor 

aplecați spre interior și se închideau la adâncimea de -2,00m. Dimensiunile la bază 

ale complexului au fost de 2,10m(NS), la profilul de est și 1,10m la profiulul de 

vest. Din umplutura complexului au rezultat fragmente ceramice din epoca 

bronzului. 

Cx.97 este o groapă menajeră, apărută în SG17, c. 12-13, la adâncimea de -

1,80m, de formă circulară ușor ovalizată, cu dimensiunile la conturare de 1,95m pe 

axa NS și 1,60m pe EV(pl.6/3,4). Groapa, care intră sub profilul de E,  avea baza la - 

2,80m. Pereții gropii coborau ușor înclinați până la -2,20m, unde se forma un prag, 

pe laturile de N și S, cu o lățime maximă de 0,30m. După acest prag, groapa se 

clopotea cu 0,25m-0,30m. Din umplutura gropii au fost prelevate puține fragmente 

ceramice, specifice culturii Noua. 

Cx.98 reprezintă o locuință adâncită din epoca modernă care a fost surprinsă 

în SG17, c.13-15, încă de la adâncimea de -1,10m(pl.7/1). Locuința se prelungește și 

sub profilele de E și V. Pe direcția NS, complexul avea la conturare 3,80m și 

prezenta o groapă de stâlp, de 0,35m diametru, pe latura de nord. Locuința se 

adâncea ușor alveolat, până la adâncimea de -2,30m, unde se găsea o podea lutuită, 

groasă de 0,01m, realizată direct pe pământul galben. Din această amenajare au fost 

recuperate materiale ceramice specifice epocii moderne. 

Cx.99 a apărut în c.19 din SG17, la adâncimea de-1,10m și este o mică groapă 

cu dimensiunile de 1m(NV-SE)/0,50m(SE-NV). Se adâncea doar 0,10m și a 
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conținut, în umplutura de pământ negru, câteva resturi faunistice și un fragment de 

craniu(pl.7/2).  

Cx.100 este o groapă, de formă circular ovalizată, cu dimensiunile la 

conturare de 1,90m pe axa NS și 0,80m pe axa EV, apărută în SG17, c.5-6, la 

adâncimea de -1,80m(pl.7/3,4). Mare parte din această groapă se află sub profilul de 

vest. Pereții gropii coboarau drept până la -2,20m, unde a apărut un prag de 0,40m 

lățime, spre N și care se îngusta treptat, până la 0,10m, pe latura de sud. Sub acest 

prag, gros de 0,30m, pereții gropii se clopoteau cu 0,40- 0,30m, până la adâncimea 

de -3,00m. În această zonă a fost găsită ceramică specifică culturii Monteoru, chirpic 

și resturi faunistice.  

Cx.101 este un cuptor de uz gospodăresc, din perioada modernă, surprins 

inițial în SG17, c.22-23(pl.8). Pentru a dezveli integral complexul, am realizat o 

extindere spre est cu o casetă(Ext.1) având dimensiunile de 2m/2m. Cuptorul, apărut 

la -0,60m, avea dimensiunile de 1,40m/1,40m/0,60m și a fost realizat din pământ 

galben pe o vatră din cărămidă(0,27m/0,13m/0,6m). Tot din cărămidă era amenajată 

o platformă de 1m/1m în fața gurii cuptorului, pe latura de est. Gura cuptorului avea 

o deschidere boltită de 0,40m/0,40m. În interior, cuptorul avea 1,10m/0,60m și 

înălțimea maximă de 0,50m. Difuziunea la roșu a pământului ars era de 0,10m-

0,15m. În spatele cuptorului, spre SV, era o zonă cu multă cenușă și cărbune, 

rezultat al utilizării acestuia. 

Cx.102 este o groapă apărută în SG17, c.17-18, de formă circulară cu 

diametrul la conturare de 1,60m(pl.9/1). Groapa, ce a fost suprapusă de M.35 avea 

pereții puțin inclinați spre interior și se închidea la -1,50m. Fără material arheologic. 

Cx.103 este o groapă de provizii ce a apărut inițial în SG17, c.21-22, la 

adâncimea de -1,00m(pl.9/3,4). Pentru a surprinde întreg complexul, a fost decupat 

profilul de E realizând o casetă(Ext.2) de 3,5m/3,00m, la nord de caseta Ext.1 și în 

continuarea acesteia. Groapa avea o formă tronconică cu diametrul gurii de 1,10m și 

cel de la bază de 1,90m. Înălțimea surprinsă a gropii a fost de 1,20m. Pereții gropii 

au fost arși puternic, difuziunea la roșu a pământului fiind de 0,05m 0,08m. În 

umplutura gropii au fost câteva fragmente ceramice din epoca modernă. 

Cx.104 este o aglomerare de oase și ceramică, într-un sol negru afânat cu 

multă cenușă în el, ce a apărut în c.19-20 din SG17. Aglomerarea datată în epoca 

bronzului, cultura Noua, avea o grosime de 0,20m și a fost surprinsă între 

adâncimile de -1,60m și 1,80m, în apropierea profilului de vest și intra sub acesta.  

Cx.105 este o groapă apărută în SG17, c.18-19, la adâncimea de -

1,40m(pl.10/1, 2). Groapa intra sub profilul de V și avea la conturare dimensiunile 

de 1,75m pe axa NS și 1,10m EV. Pereții gropii coborau ușor înclinați, mai puțin la 

S și mai mult la N, spre interior, până la -1,90m. După această adâncime groapa se 
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clopotea cu circa 0,30m și se închidea la -2,50m. În umplutura gropii au fost găsite 

materiale ceramice din epoca bronzului și resturi faunistice. 

Cx.106 este o groapă ce a fost surprinsă în SG17, c.24 și intra sub profilul de 

V. În profil groapa apare de la -0,40m, față de nivelul actual de călcare, avea 0,60m 

lățime și se lărgea treptat. Până la -0,80m umplutura gropii era formată dintr-un 

pământ galben purtat, pentru ca apoi să fie constituită dintr-un sol negru granulos, 

până la bază, la -1,40m. La -1,00m groapa avea dimensiunile de 

1,20m(NS)/0,60m(EV), iar la bază -1,30m(NS)/0,70m(EV). Materialul din groapă 

era de factură modernă. 

Cx.107 este o amenajare din epoca modernă, semiadâncită ce a fost surprinsă 

în SG17, c.22-24, între adâncimile de -1,20m și -1,80m. Parte din amenajare se află 

sub profilul de vest. Dimensiunile surprinse ale acestei amenajări au fost de 4m(NS)/ 

2,65m(EV). De la adâncimea de -1,70m au apărut urmele a trei gropi de 0,50m-

0,60m, în care au fost probabil așezați stâlpi de susținere. Gropile se adânceau până 

la -2,20m. Această amenajare este posibil să fi deservit cuptorul  casnic Cx.101. 

Cx.108 este o groapă ce a fost surprinsă în SG17, c.27, la adâncimea de -

0,50m pe profilul de est, sub care intră(pl.10/3). La conturare, în plan, la -0,80m, 

groapa avea dimensiunile de 1,60m pe axa NS și 0,60m pe EV. La adâncimea de -

1,20m groapa se strânge ușor pentru ca apoi să se clopotească până la bază, la -

1,90m, unde avea dimensiunea de 2,20m. Materialul găsit în această groapă este de 

factură modernă. 

Cx.109 este o groapă sesizată în solul cafeniu, în SG17, c.24-25, lângă 

profilul de est, sub care intră, la adâncimea de -1,40m. Groapa cobora drept până la -

1,80m și avea dimensiunile surprinse de 1,55m(NS)/0,70m(EV). Nu a avut material 

arheologic, dar se află în nivelul de epoca bronzului. 

Cx.110 reprezintă o amenajare, posibil locuință, ce a fost surprinsă în caseta 

Ext.1, în dreptul c.22-23 din SG17. Complexul apărut între adâncimile de -1,40m și 

-1,90m, cu dimensiunile surprinse de 2,80m(NS)/ 1,80m(EV) avea o instalație de 

foc în colțul de SE. Materialul ceramic este specific epocii bronzului, cultura Noua. 

Cx.111 este un cuptor apărut în colțul de SE al Cx.110 care nu a fost cercetat 

integral. Din acesta, a fost surprinsă o mică parte din boltă, în profilul estic, ce avea 

înălțimea de 0,35m și grosimea pereților de 0,02m. Vatra era așezată direct pe 

pământul negru și crusta avea o grosime de 0,04m. 

Cx.112 este o groapă, de formă circulară, ce a fost surprinsă în c.28-29 din 

SG17, de la adâncimea de -1,00m, față de nivelul actual de călcare și intra puțin și 

sub profilul de V(pl.10/4). Groapa a avut diametru de 2,30m pe axa NS și pereții 

drepți până la -1,80m. De la această adâncime, pereții gropii coboară înclinat spre 

interior până la bază, la -2,40m, unde diametrul complexului era de 0,80m. În 
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groapă, au fost găsite materiale arheologice din perioada modernă și la bază un vas 

ceramic cu o toartă din aceeași perioadă. 

Cx.113 este o groapă surprinsă în c.29-30 din SG17, la adâncimea de -1,20m, 

față de nivelul actual de călcare, ce intră, în mare parte, sub profilul de vest. De 

formă circulară, groapa avea dimensiunile surprinse de 1,50m, pe direcția NS și de 

0,70m pe EV. Groapa avea pereți drepți, care atingeau baza la -1,80m. În partea de 

nord această groapă a fost secționată de Cx.112. Materialul ceramic găsit în groapă 

este specific culturii Noua. 

Cx.114 este o instalație de foc apărută în c.1-2, din SG18, spre profilul de sud. 

Un nivel de arsură, apărut încă de la -0,70m, semnala prezența unei instalații de 

foc(pl.12/1,3). La adâncimea de -0,90m, după înlăturarea dărămăturilor s-a conturat 

vatra. Partea de sud a fost puțin tăiată de groapa M.44. Este vatra unui cuptor casnic 

cu dimensiunile de 1,00m pe axa EV și 0,60m pe NS. Vatra a fost realizată direct pe 

pământul negru. Crusta a fost de 0,01m, iar difuziunea la roșu în sol de 0,02m. Au 

fost recuperate câteva fragmente ceramice din secolul X. 

Cx.115 reprezintă urmele unei locuințe semiadâncite, din secolul IV p. Chr., 

de formă rectangulară, surprinsă parțial în SG18, c.6-7, spre profilul de sud(pl.13/1). 

Orientarea locuinței a fost NV-SE și avea dimensiunile surprinse de 

3,55m(EV)/1,35m(NS). Complexul a fost sesizat între adâncimile de -0,50m și -

1,20m. Între -0,50m și -0,90m a fost găsită o cantitate mare de chirpic, cu urme de 

nuiele, ce poveneau de la pereții respectivei locuințe.  

Cx.116 a fost o vatră apărută în c.2 și parțial în c.3 din SG18, pe centrul 

suprafeței, între adâncimile de -0,80m și -1,20m(pl.12/2, 3, 4). Dimensiunea acestei 

vetre, aproximativ circulare, a fost de 1,35m și era prevăzută cu o gardină cu o 

înălțime păstrată de 0,15m. Vatra a fost așezată pe un pat din pietre de mici 

dimensiuni. Crusta avea o grosime de 0,015m, iar difuziunea la roșu în sol avea 

0,06m. Stratul de arsură și micile bucăți de lut ars, aflate deasupra vetrei, între -

0,80m și -1,00m, precum și zona de la sud de vatră, cu multă cenușă(zona de 

evacuare), ne determină să considerăm că vatra a aparținut unui cuptor din secolul al 

X-lea, așa cum indică și ceramica descoperită în complex. 

Cx.117 este o altă vatră surprinsă în profilul nordic al c.3 din SG18, sub 

M.36, și în extinderea practicată spre nord, pentru a dezveli complexul 

funerar(pl.12/4; pl.13/3,4; pl.14/1,2). Vatra a apărut imediat sub  scheletul uman, la 

adâncimea de -0,80m. De formă rectangulară, vatra avea dimensiunile de 

0,90m/0,50m și a fost realizată direct pe pământul negru cruțat. Crusta avea o 

grosime de 0,005m și difuziunea la roșu în sol era de doar 0,015m. Materialul 

ceramic descoperit arată că vatra a fost utilizată în perioada secolelor IX-X. 

Cx.118 reprezintă o instalație de foc și anume un cuptor pietrar. Cuptorul a 

fost surprins în SG18, c.4, între adâncimile de -0,80m-1,40m și intra foarte puțin în 
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profilul de nord(pl.13/4; pl.14/1,2). Avea o formă rectangulară, cu dimensiunile 

exterioare de 1,00m/0,75m/0,60m și cele interioare de 0,75m/0,40m/0,50m, iar gura 

cuptorului era spre SV. Din zona cuptorului și din interior au fost recuperate 

fragmente ceramice din secolul  X p. Chr. 

Cx.119 este o groapă cu material arheologic de epocă modernă surprinsă în 

c.5-6 din SG18 sub care intră mai mult de jumătate(pl.14/3,4). Complexul s-a 

conturat încă de la adâncimea de -1,00m și avea baza la -1,80m. Este o groapă de 

formă circulară, cu dimensiunile la conturare de 1,50m(EV)/0,65m(NS), iar la bază 

1,90m/0,85m(NS).  

Cx.120 este o groapă ce a fost sesizată în SG18, c.7-8, la adâncimea de -

0,90m(pl.15/1). Groapa era de formă circulară, cu pereții drepți și se închidea la -

1,50m. La conturare a avut diametrul de 1,35m, iar la bază de 1,20m.  A fost o 

groapă cu puțin material de epocă modernă, care a străpuns locuința Cx.115. 

Cx.121 este o groapă ce a apărut în SG18, c.8, la adâncimea de -0,80m și intră 

sub profilul de sud(pl.15/2). De formă circulară, cu dimensiunile la conturare de 

1,15m (EV)/0,80(NS), groapa se lărgea ușor până la bază, la -1,80m, unde avea 

dimensiunile de 1,30m/0,90m. În umplutura gropii a fost găsit puțin material 

arheologic din secolul al IV- lea p. Chr. 

Cx.122 este o groapă descoperită în SG18, c.1, între adâncimile de -0,80m și -

1,50m, lângă profilul de nord, sub care intră(pl.15/3). De formă circulară, groapa are 

dimensiunile în profil de 1,40m, la conturare și 1,10m la bază. În plan avea la bază 

1,10m (EV) și 0,50(NS). În pământul de umplutură al gropii au fost găsite fragmente 

ceramice din secolul al IV-lea p. Chr., resturi faunistice și un frecător din piatră. 

Cx.123 este o locuință, apărută în capătul de est a SG18, în c.1-2 și în 

extinderile spre E, până în SG15/2019, între -1,60m și -2,40m(pl.16/1-4). Locuința 

avea o formă circular ovalizată, cu o groapă de acces spre nord, de 1m și care cobora 

0,40m. După această adâncime, locuința avea pe latura de est un prag de 0,30m-0,40 

lățime și 0,15m înălțime, din care, în partea de nord, mai cobora o treaptă cu 0,10m 

spre interiorul locuinței, Baza complexului a fost atinsă la adâncimea de -2,40m. 

Complexul se datează, pe baza ceramicii din interior, în epoca târzie a bronzului, 

cultura Noua. 

Cx.124 este o mică parte dintr-o groapă ce intră sub profilul de N al SG18, în 

c.6-7, între adâncimile de -1,00m și -1,50m (pl.13/2). Dimensiunile surprinse au fost 

de 0,95m(EV)/0,35m(NS). În pământul negru granulos, între -1,30m și -1,50m, au 

fost găsite mai multe fragmente ceramice de la o amforă din secolul al IV-lea p. Chr. 

Cx.125 este groapă ce a apărut în SG18, c.2, la adâncimea de -1,60m(pl.15/4). 

Groapa era de formă ovală, intră sub profilul de N și avea dimensiunile la conturare 

de1,40m (EV)/0,70m(NS). Pereții erau drepți până la -1,90m de unde se clopoteau 
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până la bază, la -2,20m. Dimensiunile gropii la bază au fost de 1,90m(NS)/ 

0,75m(EV). În umplutură au fost găsite fragmente ceramice din epoca bronzului. 

 

Morminte 

În suprafețele cercetate în anul 2020 au fost descoperite 11 morminte de 

înhumație, unul în SG17 și zece în SG18.  

M.35 a fost descoperit în SG17, c.17-18, la adâncimea de -1,00m(pl.9/2). 

Schelet de adult, cu orientarea N-S și brațele întinse pe lângă corp. Pe umărul stâng 

o scoică, iar lângă tibia piciorului drept un fragment ceramic. Mormântul 

suprapunea o groapă din epoca bronzului. Nivelul în care a fost găsit, cu puține 

fragmente din secolele IX-X, ne arată ca dată de depunere perioada premedievală 

M.36 a apărut la adâncimea de -0,70m, spre profilul de N, în c.2-3 din SG18, 

când a fost sesizată groapa mormântului(pl.17/1). Pentru a putea dezveli complexul 

funerar, a fost decupat profilul de nord, cu o mică casetă, având dimensiunile de 

1,20m/0,50m. Scheletul de adult, cu o lungime de1,60m, era orientat VE, și avea 

mâinele așezate pe piept. Printre falangele de de la mâna dreaptă a fost descoperită o 

monedă.  

M.37 Scheletul a fost sesizat la adâncimea de -0,70m în colțul de NE al c.1 

din SG18(pl.17/2). Și pentru acest schelet am decupat profilul de est al secțiunii 

realizând o mică casetă de 0,60m/0,70m, până în capătul de NV al SG15/2019. 

Scheletul, cu lungimea de 1,20m, avea orientarea EV și mâinele așezate pe piept. Nu 

a fost recuperat inventar. 

M.38 A fost un mormânt deranjat, sesizat în c.3 din SG18, spre profilul de 

sud, la adâncimea de -0,70(pl.17/3). Au fost recuperate două cranii și două oase de 

la brațe. Mormântul a fost distrus de un șanț, în care a fost montată o conductă din 

olane, la sfârșitul secolului al XIX lea.  

M.39 a fost sesizat în SG18, c.1-2, la adâncimea de -0,90m(pl.17/4). Este un 

schelet de adult, orientat V-E, cu picioarele ușor spre NE și brațele aduse pe piept. 

Scheletul era bine conservat și avea lungimea de 1,70m. Fără inventar. 

M.40 este un schelet de adult descoperit în SG18, c.2-3, pe mijlocul secțiunii, 

orientat VE(pl.14/3; pl.17/2). Groapa mormântului a fost sesizată încă de la -0,70m, 

baza depunerii scheletului fiind la -0,90m. Scheletului îi lipsea craniul și avea 

brațele pe piept. Lungimea scheletului a fost de 1,50m. Nu a avut inventar. 

M.41 este un alt schelet, distrus parțial de o groapă modernă(Cx.119), sesizat 

în SG18, c.5, la -0,80m(pl.18/1). Din scheletul de copil, orientat VE, s-au mai 

păstrat oasele craniului și parțial jumătatea stângă a corpului, mai sus de bazin, 

lungimea păstrată fiind de 0,90m. Brațele au fost pe piept și nu a fost recuperat 

inventar. 
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M.42 a fost descoperit în SG18, c.9 și era orientat VE(pl.18/2). Groapa 

mormântului s-a conturat încă de la -1,00m, iar nivelul la care s-a găsit scheletul era 

de -1,20m. Scheltul de adult, avea lungimea de 1,70m cu brațele aduse pe piept. La 

picioarele defunctului au fost găsite două potcoave din fier pentru încălțări folosite 

la deplasarea pe gheață. 

M.43 a fost descoperit în SG18, c.10, la SV de M.42(pl.18/2). Și în acest caz 

groapa de depunere a fost sesizată la -1,00m, iar defunctul fusese depus pe nivelul 

de -1,20m. Orientarea scheletului a fost VE, avea brațele depuse pe piept și o 

lungime de 1,30m, până la genunchi. Membrele inferioare erau ușor ridicate, iar în 

zona de sub stern a fost găsită o monedă. 

M.44 Scheletul a fost descoperit în SG18, c.1-2, la adâncimea de 

0,90m(pl.18/3). Pentru a putea dezveli integral complexul, a fost decupat profilul de 

S cu o casetă de 2,70m/0,60m. Scheletul de adult, orientat VE, cu o ușoară deviație 

SV-NE, avea brațele pe piept și o lungimea de 1,80m. Au fost recuperați doi nasturi 

globulari din metal și cinci din os. 

M.45 a fost sesizat în SG18, c.1 și intra sub profilul de sud(pl.18/4). Suprafața 

cercetată, SG18, a fost extinsă în capătul de SE cu o altă mică casetă(2,20m/0,60m) 

pentru a dezveli în întregime complexul. Scheletul avea lungimea de 1,40m și era 

orientat VE cu o deviație spre VNV-ESE. Brațele erau aduse pe piept și în zona 

falangelor a fost găsită o monedă. 

În suprafața SG18 au fost descoperite 10 morminte de înhumație(M36-M45), 

toate de rit creștin, având orientarea V-E cu mici deviații, în general spre SE. Starea 

lor de conservare este diferită, în funcție de compoziția solului. Aceste înhumări 

aparțin necropolei medievale a satului. 

 

B. Sectorul topo C3, („Pin”) 

Datorită a unor lucrări de curățare a vegetației și igeinizare a zonei, realizate 

de către Primăria Negrilești, precum și din cauza unor intervenții neautorizate prin 

care au fost săpate câteva gropi, din care unii săteni au luat pământ vegetal, am 

efectuat cercetări și în zona denumită „Pin”, în sectorul topo C3.  

Astfel, în 2019, a fost cercetată o casetă(Cas1/2019), la 0,5m nord de 

Cas.1/2018/P, iar în 2020 o altă casetă Cas.1/2020/P, amplastă între 

Cas.2/2018/P(pl.19) și zidul din piatră descoperit în anul 2013. 

 

Stratigrafie 

Stratigrafia celor două casete repetă, în mare, aceeași situație existentă în 

sectorul topo C3(„Pin”). Solul steril arheologic se află la adâncimea de -1,80m -

2,00m, este străpuns de intervenții antropice din perioade diferte și este suprapus de 

un sol galben pătat cu negru de 0,15m-0,30m, în care se închid complexele din 
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neoliticul timpuriu sau din bronzul târziu. Acestea pornesc, de regulă, dintr-un nivel 

de culoare cafenie, cu o grosime de  0,20cm-0,30cm. Nivelul format dintr-un sol 

negru granulos, gros de 0,15m-0,60m, conține materiale și complexe din secolul IV 

p. Chr. După acest nivel, urmează un altul cu pământ negru deschis, de circa 0,15m-

0,25m, cu material arheologic datat în perioada premedievală. Un sol negru, de 

consistență compactă, gros de 0,10m-0,30m, cu chirpic, var și moloz, în care au fost 

identificate complexe din în perioada modernă, este urmat de stratul vegetal. 

 

Complexe arheologice  

Caseta Cas. 1/2019/P  

Această casetă, orientată ENE-VSV, a avut dimensiunile de 14m/4m și a fost 

trasată la 0,50m nord de Cas.1/2018 și la 1,80m de havuzul din cărămidă descoperit 

în anul 2013. Au fost puse în evidență segmente din traseele a două conducte de apă 

și excavate 12 complexe de locuire din diferite epoci(pl.20). 

Straturile mai vechi au fost secționate în partea de N a casetei de traseul unei 

o conducte de epocă modernă realizată din ciment, utilizată la evacuarea apei din 

havuzul aflat la nord de casetă. Traseul acestei conducte avea direcția NE-SV și a 

fost sesizat la adâncimea de -1,10m. Conducta, cu dimensiunile de 0,20m/0,15m, a 

fost montată între -1,50m la NE și -1,70 la SV pentru a asigura panta de scurgere. 

Cx.1/2019 a fost sesizat în c.1A, la adâncimea de 0,60m(pl.21/1,2). Este o 

vatră circular- alungită cu dimensiunile de 1,10m pe axa NE-SV și 1,30m pe NV-

SE. Vatra avea o parte din gardină păstrată pe latura de sud-vest. Zona de 

alimentare/evacuare se afla spre NE și avea 0,60m/0,40m. Vatra a fost realizată 

direct pe pământul negru cruțat, crusta având o grosime de 0,01m, iar difuziunea la 

roșu a solului era de 0,03m-0,04m. Materialul descoperit în zona vetrei este datat în 

secolul al IV- lea. 

Cx.2/2019 a apărut în c.2A la adâncimea de 0,60m sub forma unui contur 

maroniu cu dimensiunile de 0,60m/0,30m(pl.21/2). În această mică groapă 

rectangulară a fost găsită o ladă din lemn, placată cu tablă, în care au fost găsite 

câteva fragmente osoase umane, doi nasturi din os, un fragment de curelușă din piele 

și o verigă. Lada a avut dimensiunile de 0,60m/0,30m/0,25m. 

Cx.3/2019 este o altă vatră surprinsă în c.3B la adâncimea de 0,70m-

0,90m(pl.21/3). O zonă de pământ cenușos acoperea vatra propriu-zisă care se afla la 

-0,90m. Avea dimensiunile de 0,65m/0,60m, iar gura de alimentare, aflată spre NE, 

a fost secționată de o intervenție modernă(traseul conductei din ciment). Crusta avea 

grosimea de 0,005m, iar difuziunea la roșu, a solului pe care a fost realizată, era de  

0,10m. Fragmentele ceramice descoperite în zona vetrei sunt specifice culturii 

Sântana de Mureş-Černjachov. 
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Cx.4/2019 a fost surprins la vest de Cx.3 în c.3-4B spre profilul de N(pl.21/4). 

A fost o groapă modernă ce intra sub profilul de N și a fost secționată de conducta 

din ciment. Avea o formă circulară în plan, cu pereții drepți, dimensiunile surprinse 

de 1,40m EV/0,75m NV și se închidea la -1,70m. Umplutura gropii era formată din 

ceramică de epoca modernă, cărămidă spartă și fragmente de stucatură decorativă de 

la conacul boieresc. 

Cx.5/2019 a fost o locuință semiadâncită, din epoca modernă ce a fost 

surprinsă în c.4-6, începând cu adâncimea de -1,10m(pl.22/3). Dimensiunile 

complexului la conturare au fost de 5,00m/2,80m, iar la bază, la -1,90m, locuința se 

restângea și avea 3,00m/2,60m.  Locuința avea pereți ușor înclinați spre interior, iar 

pe podeaua din lut bătut, au fost găsite resturile unei mici vetre și au fost sesizate și 

două gropi de la stâlpii de susținere. 

Cx.6/2019 a fost surprins în c. 1-2A, între adâncimile de -1,10m -1,40m și se 

prezenta ca o zonă cu un sol mai închis la culoare și puține fragmente cermice din 

secolul al IV-lea. Nu au fost găsite urme de amenajare, fiind probabil o zonă de 

acces spre Cx.1/2020/P și Cx.14/2018/P. 

Cx.7/2019 este o groapă menajeră, identificată în caroul 3B la -

1,30m(pl.21/4). La conturare, groapa avea dimensiunile 1,50mEV/1,40mNS. Forma 

ei este circulară și  pereții gropii se restrângeau  spre interior. Între -1,30m și -1,60m 

umplutura gropii era formată din pământ negru afânat în care se aflau mici 

fragmente de chirpic și ceramică specifică culturii Sântana de Mureş-Černjachov. De 

la -1,70 și până la bază, pământul de umplutură era un galben purtat. Spre bază, 

groapa avea un diametru de 0,65m. Baza gropii a fost sesizată la -2,10m, unde au 

fost găsite și câteva oase de animale, precum și mici fragmernte ceramice din epoca 

bronzului ce au fost antrenate din groapa Cx.8.   

Cx.8/2019 a fost o groapă ce a apărut în c.3-4AB, de la adâncimea de -1,70m, 

la sud de Cx.7, sub care intra parțial(pl.22/3). A apărut inițial sub o formă ovală, cu 

dimensiunile de 0,80mNS/0,65mEV, într-un sol negru-cenușos. Groapa a fost 

suprapusă parțial, în partea de NE, de Cx.7. Avea pereții săpați înclinat spre exterior, 

astfel că la -2,10m groapa avea 1,80m/1,50m, iar la bază, la -2,60m, dimensiunile 

finale erau de 2,00m/1,65m. În interiorul gropii au fost găsite resturi faunistice, 

pietre și ceramică specifică culturii Noua. 

Cx.9/2019 este o amenajare ce a fost surprinsă în colțul de SV al casetei, în 

c.7A, între adâncimile -1,90m și -2,60m(pl.22/1, 2; pl.23/3). Dimensiunile la 

conturare au fost de 2,00mEV/1,90mNS. Pereții gropii se retrăgeau spre interior 

până la -2,10m, de unde coborau drept până la -2,40m și apoi se clopoteau, cu 

0,15m-0,20m, până la bază. Materialul ceramic care a fost descoperit în acest 

complex este specific culturii Starčevo-Criş. 
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Cx.10/2019, este o groapă sesizată la nord-est de Cx.5 și de care a fost 

suprapusă parțial(pl.22/3). Groapa apărută la -1,90m, în c. 4-5B a fost suprapusă în 

partea de nord și de conducta de ciment. Circulară în plan, groapa s-a adâncit până la 

-2,20m, doar la sud-vest adâncimea a ajuns la -2,40, într-o zonă cu densitatea 

materialului arheologic mai mare. Ceramica din acest complex  este de la finalul 

epocii bronzului, cultura Noua. 

Cx.11/2019 a fost sesizat de la -1,70m fiind suprapus și secționat de conducta 

de evacuare a apei din havuzul de la nord de casetă(pl.23/1,2). A fost o groapă 

circulară cu diametrul de 1,80m, la care pereții coborau drept până la -2,50m. La 

această adâncime, groapa, la nord și sud, prezenta un prag de 0,05m-0,20m lățime, 

sub care pereții se clopoteau până la bază, la -2,90m. În umplutura gropii au fost 

găsite resturi osteologice și ceramică de la finalul epocii bronzului, cultura Noua. 

Cx.12/2019 este o altă groapă ce a fost surprinsă parțial în c.1B, în colțul de 

NE al casetei, la adâncimea de -1,70m și care intră sub profilul de est(pl.23/4). De 

formă circulară, groapa avea dimensiunile surprinse de 1,00m(NS)/0,50m(EV) și se 

închidea drept la -1,90m. Nu a oferit material arheologic, dar se află în nivelul la 

care se găsesc complexele de la finalul epocii bronzului. 

Caseta Cas. 1/2020/P  

Suprafața este orientată ENE-VSV și a fost deschisă la E de Cas.2/2018/P, 

pentru a surprinde continuarea unor complexe apărute în anul 2018, în respectiva 

suprafață.  

În Cas.1/2020/P (6m/6m), a fost delimitată integral o locuință din secolul al 

X-lea, apărută parțial în 2018 și au mai fost evidențiate alte 13 complexe de locuire 

din neolitic, epoca bronzului și perioada modernă. Pe parcursul cercetării caseta a 

fost extinsă pe laturile de est și nord(pl.24). În colțul de NE am extins caseta 

cercetată cu o suprafață de 4m/2m, orientată NS(Cs.1E), iar pe latura de nord, 

extinderea a avut 8,7m/2m(Cs.1N).  

Cx.1/2020 reprezintă o amenajare din cărămidă, folosită ca un canal de 

scurgere dinspre construcția descoperită  în 2013
4
, înspre vest, spre valea Bârladului. 

Canalul a fost surprins în c.1C, imediat sub stratul vegetal și secționa zidul din piatră 

ce împrejmuia construcția din cărămidă(pl.25/1, 2). Pentru a dezveli integral canalul 

și a vedea conexiunea acestuia, cu restul construcțiilor, am procedat la extinderea 

spre est și nord a suprafeței cercetate(Cs.1E).  

Cx.2/2020 este o groapă de epocă modernă surprinsă în c.2A, între adâncimile 

-0,90m-1,50m și intra sub profilul de sud(pl.25/43). Dimensiunile surprinse ale 

gropii, la conturare, au fost de 1,70m(NS)/1,70m(EV). Pereții erau ușor înclinați 

                                                           
4
 C. Ilie, P. Ciobotaru, M. Nicu, D, Alecsa, O. S. Cotoi,  Raport de cercetare arheologică 

Negrileşti-Curtea Şcolii, com. Negrileşti, jud. Galaţi, în „Cronica Cercetărilor Arheologice 

din România – campania 2013”, cIMeC, 2014, pp.192-194. 
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spre interior, la bază groapa având dimensiunile de 1,55m(NS)/1,50m(EV). Au fost 

găsite fragmente de la o vatră, urme de arsură, cenușă, material ceramic modern, 

oase de animale și câteva fragmente din epoca bronzului antrenate în groapă. 

Cx.3/2020 a fost sesizat în c.3-4A la adâncimea de -1,30m și intra sub profilul 

de vest. Dimensiunile surprinse la conturare au fost de 1,40m/0,85m. Este 

continuarea gropii Cx.23/2018/P, care a oferit un bogat material arheologic specific 

culturii Noua. 

Cx.4/2020 este continuarea locuinței Cx.22/2018/P datată în secolele IX-X. În 

caseta Cas.1/2020/P continuarea locuinței a fost surprinsă încă de la adâncimea de -

1,30m în carourile c.3-4CD(pl.25/1; pl.26/1, 2; pl.27/1). Locuința este adâncită, de 

formă rectangulară, cu colțurile rotunjite, a avut dimensiunile de 4,30m/3,30m și 

intrarea pe latura de nord-est. Pe latura de sud, locuința a fost prevăzută cu un cuptor 

pietrar cu dimensiunile exterioare de 0,80m/0,60m, iar cele interioare de 

0,60m/0,40m. Bolta era prăbușită, din înălțimea pereților păstrându-se doar 0,10m-

0,20m. Podeaua locuinței, aflată la -2,10m, din pământ galben bătut, se prezenta în 

zona din fața cuptorului, arsă puternic cu urme de cărbune și cenușă. În jurul 

cuptorului, printre pietrele căzute din pereții acestuia, au fost găsite resturi 

osteologice și fragmente ceramice din secolele IX-X p. Chr. 

Cx.5/2020 este groapa de acces în locuința Cx.4 și a fost sesizată la -

1,70m(pl.26/1, 2; pl.27/1), unde avea dimensiunile de 2,10m(NS)/2,00m(EV). 

Groapa se adâncea până la -2,10m, la nivel cu podeaua locuinței. În umplutura 

gropii au fost găsite câteva resturi faunistice și material ceramic din secolele IX-X. 

Cx.6/2020 a fost sesizat la adâncimea de -1,50m, în c.4D, chiar în colțul de 

SV al extinderii Cs.2N. A fost o groapă ce a avut la conturare dimensiunile de 

1,20m(EV)/0,90m(NS), iar la bază 1,10m(EV)/0,65m(NS). Pereții coborau înclinat 

spre interior, baza fiind surprinsă la -1,90m. Materialul ceramic găsit în această 

groapă aparține culturii Sântana de Mureş-Černjachov. 

Cx.7/2020 a fost o groapă surprinsă de la adâncimea de -1,90m, în c.4A și a 

cărei parte sudică intră sub martorul pe care s-a păstrat canalul de scurgere din 

cărămidă(pl.27/3). La conturare, groapa a avut dimensiunile surprinse de 

0,75m(NS)/1,30m(EV), pentru ca spre bază, la -2,70m, să se restrângă albiat până la 

dimensiunile de 0,30m(NS)/0,85m(EV). Din groapă nu a fost prelevat material, dar 

se află în nivelul din care pornesc complexele de la finalul epocii bronzului. 

Cx.8/2020 a  fost sesizat în c. 2B între adâncimile de -190m și -

2,20m(pl.26/3; pl.27/1). A fost o groapă de formă aproape circulară, cu pereți foarte 

puțin înclinați spre interior și care a avut dimensiunile de 2,20m(NS)/2,10m(EV). În 

acest complex au fost găsite resturi osteologice și fragmente ceramice specifice 

culturii Starčevo-Criş. 
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Cx.9/2020 a fost sesizat în c.1BC încă de la adâncimea de -1,70m(pl.26/3; 

pl.27/2). Groapa intra sub profilul de est al casetei, dimensiunile surprinse fiind de 

1,60m(NS)/0,80m(EV). Pereții erau înclinați spre interior, la bază, la -2,90m, groapa 

având dimensiunile de1,20m(NS)/0,55m((EV). Cx.9 a oferit puțin material ceramic 

specific culturii Noua și resturi faunistice. 

Cx.10/2020 a fost o groapă sesizată în c.3A, la adâncimea de -2.10m(pl.26/4; 

pl.27/1). Complexul avea baza la -3,10m. Și avea o formă ovală în plan, cu 

dimensiunile la conturare de 1,90m(NS)/1,40m(EV), iar la bază de 

2,10m(NS)/1,70m(EV). La -2,50m apare un prag cu o lățime de 0,40m, pe laturile 

de nord și vest ale gropii, după care pereții coboarau drept până la -2,60m. De la 

această adâncime groapa se clopotea cu 0,20m. La est și sud groapa a început 

clopotirea de la -2,50m. Din umplutura gropii, au fost prelevate resturi faunistice și 

fragmente ceramice din epoca bronzului târziu, cultura Noua. 

Cx.11/2020 este o groapă descoperită în c.3B, la adâncimea de -2,10, parțial 

suprapusă de Cx.4 și Cx.5(pl.26/4; pl.27/1). Se adâncește foarte puțin, doar 0,20m, 

fiind intersectată parțial la sud de Cx.10. Dimensiunile surprinse ale acestui complex 

au fost de 1,70m(NS)/1,40m(EV), iar puținul material descoperit este din epoca 

bronzului târziu, cultura Noua. 

Cx.12/2020 a fost o groapă ce a apărut în c.1AB și avea o parte sub profilul de 

E(pl.27/1, 2). În profilul estic groapa s-a conturat încă de la adâncimea de -1,80m și 

avea dimensiunile de 1,80(NS)/0,85m(EV). Groapa se adâncea ușor albiat până la -

2,40m, unde avea dimensiunile de 1,70m(NS)/0,70m(EV). Și în această groapă au 

fost găsite fragmente ceramice din epoca bronzului târziu, cultura Noua. 

Cx.13/2020 este o groapă ce a fost identificată în c.4D încă de la adâncimea 

de -1,70m(pl.27/3). Dimensiunile surprinse, în casetă, au fost de 0,70m(NS) / 

0,60m(EV), restul intrând sub profilele de N și E. Pereții coborau înclinat spre 

interior, astfel că la -2,40m, unde era baza gropii, dimensiunea complexului avea 

doar 0,25m/0,20. Au fost găsite câteva fragmente ceramice specifice culturii Sântana 

de Mureş-Černjachov. 

Cx.14/2020 a fost surprins în c.2C la adâncimea de -1,90m(pl.27/1, 4). A fost 

o groapă circulară, cu pereți ușor înclinați spre interior, cu dimensiunile de 

1,20m(NS) / 1,00m(EV), la conturare și care s-a adâncit doar 0,50m. La bază groapa 

avea dimensiunile de 0,85(NS)/0,80(EV). Din umplutura gropii, au fost recoltate 

puține fragmente ceramice specifice culturii Noua.  
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*** 

 

În anul 2020 în sectorul topo B4-B5(Punctul Grădiniță) au fost studiate două 

unități de săpătură, SG17 și SG18, în care au fost descoperite 38 de complexe de 

locuire(gropi menajere, gropi de provizii, locuințe, instalații de foc) și 11 morminte. 

Au fost descoprite 22 de gropi de depuneri cu materiale specifice culturilor 

Monteoru(1), Noua(11), Sântana de Mureş-Černjachov(3) și din perioada 

modernă(7).  Au mai fost identificate opt instalații de foc, cinci vetre și trei cuptoare 

casnice, precum și patru locuințe, una de la finalul epocii bronzului, două din secolul 

al IV-lea și una din perioada modernă. 

În sectorul topo C3(Punctul „Pin”) au fost cercetate, în anii 2019-2020, două 

suprafețe, Cas.1/2019/P și Cas.1/2020/P, în care au fost puse în evidență 26 de 

complexe și structuri arheologice. Au fost cercetate 19 gropi menajere, 2 cu material 

ceramic datat în neoliticul timpuriu(cultura Starčevo-Criş), 11 gropi cu depuneri de 

la finalul epocii bronzului(cultura Noua), 3 aparținând culturii Sântana de Mureş-

Černjachov, una din perioada premedievală și două din cea modernă. Au fost 

descoperite două locuințe, una din secolele IX-X p. Chr., prevăzută cu un cuptor 

pietrar și alta din perioada modernă, precum și două vetre din secolul al IV-lea p. 

Chr. În cele două casete au mai fost puse în evidență elemente constructive, din 

perioada modernă, ce deserveau conacul boieresc și anume, traseele unor conducte 

de apă și canale de scurgere realizate din olane, cărămidă sau ciment. 

Recentele cercetări din situl Negrilești-Curtea Școlii au permis descoperirea  a 

încă 64 de complexe de locuire și structuri arheologice, datate din neolitic până în 

epoca modernă, precum și a 11 înhumări. Descoperirile reflectă marea densitate de 

locuire și succesiunea unor comunități umane din preistorie și până în epoca 

modernă, confimând intensa locuire în acest areal din bazinul Bârladului. 
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Planșa 1 

a. Imagine satelitară asupra zonei cercetate în sectorul topo B4-B5, punctul 

„Grădiniță”;  b. Planul suprafețelor studiate în punctul „Grădiniță”. 

 

 
Planșa 2 

a. Plan general SG17, sector „Grădiniță”; b. Plan SG17, c.1-5; c. Plan SG17, c.6-9. 
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Planșa 3 

a. Plan SG17, c.11-15; b. Plan SG17, c.16-20; c. Plan SG17, c.21-25; d. Plan SG17, c.26-30. 
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Planşa 4 

Complexe din SG17. 1. Cx.89; 2-3. Cx.90; 4. Cx.92. 

 
Planşa 5 - Complexe din SG17. 

1. Cx.93, 2-4. Cx.94A-94B; 3. Cx.94A. 
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Planşa 6 - Complexe din SG17. 

1. Cx.95, Cx.96; 2. Cx.95; 3-4. Cx.97. 

 
Planşa 7 - Complexe din SG17. 

1. Cx.98; 2. Cx.99; 3-4. Cx.100. 
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Planşa 8 - Complexe din SG17. 

1-4. Cx.101 

 
Planşa 9 - Complexe din SG17. 

1. Cx.102; 2. M.35; 3-4. Cx.103. 
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Planşa 10 - Complexe din SG17. 

1-2. Cx.105; 3. Cx.108; 4. Cx.112. 

 
Planşa 11 

a. Plan general SG18; b. Plan SG18, c.1-5; c. Plan SG18, c. 6-11. 
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Planşa 12 - Complexe din SG18. 

1. Cx.114; 2. Cx.116; 3. Cx. 114, Cx.116; 4. Cx.116, Cx.117. 

 
Planşa 13 - Complexe din SG18. 

1. Cx.115; 2. Cx.124; 3. Cx. 117; 4. Cx.117, 118. 
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Planşa 14 - Complexe din SG18. 

1-2. Cx.117, Cx.118; 3. Cx.119 și M.41; 4. Cx.119. 

 
Planşa 15 - Complexe din SG18. 

1. Cx.120; 2. Cx.121; 3. Cx.122; 4. Cx.125. 
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Planşa 16 - Complexe din SG18. 

1-4. Cx.123. 

 
Planşa 17 - Complexe din SG18. 

1.M.36, M.40; 2. M.37; 3. M.38; 4. M.39. 
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Planşa 18 - Complexe din SG18. 

1. M.41; 2. M.42, M.43; 3. M.44; 4. M.45. 

 
Planșa 19  

Imagine satelitară cu zonele cercetate în sectorul topo C3 

(„Pin”-„Punte”) în anii 2014-2020. 
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Planșa 20 

Plan general Cas.1/2019/P. 

 

 
 

Planşa 21- Complexe din Cas.1/2019/P. 

1.Cx.1; 2. Cx.1 şi Cx.2; 3. Cx.3; 4. Cx.4 şi Cx.7. 
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Planşa 22 - Complexe din Cas.1/2019/P. 

1-2. Cx.9; 3. Cx.5 şi Cx.8; 4. Cx.10. 

 
Planşa 23 - Complexe din Cas.1/2019/P. 

1-2. Cx.11; 3. Cx.9 şi Cx.11; 4. Cx.12 
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Planşa 24 

Plan general Cas.1/2020P. 

 
Planşa 25 - Complexe din Cas.1/2020/P. 

1-2. Cx.1; 3. Cx.2; 4. Cx4, Cx.5 și Cx.9, vedere spre N. 
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Planşa 26 - Complexe din Cas.1/2020/P.  

1-2. Cx.4 şi Cx.5; 3. Cx.8, Cx.9, Cx.4 şi Cx.5, vedere spre N; 4. Cx.10 şi Cx.11. 

 
Planşa 27 - Complexe din Cas.1/2020/P. 

1.Cx.4, 5, 8, 10, 11, 12 și 14, vedere spre S; 2. Cx.9 și Cx.12; 3. Cx.7 și Cx.13; 4. Cx.14. 


