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- Abstract - 
 

Geophysical methods see more and more successful use in 
archaeological research. Their purpose is to create cross sections and maps to 
highlight archaeological elements below surface, which can then more easily be 
pinpointed either for excavation or conservation.  

The Negrilești-Curtea Școlii (Negrilești-School Yard) site, first 
investigated over 30 years ago, produced many archaeological evidence 
spanning from the early Neolithic all through to the modern age. Considering 
the large quantity of such evidence over a wide area, geophysical methods are 
ideally suited to study the subsoil and identify areas with archaeological 
potential. In total, seven distinct areas were studied, three of which were in the 
school yard proper and make the object of this paper.  

Following data acquisition, processing, and interpretation, we created 
maps and other materials representative of geophysical prospecting. All areas 
showed soil disturbances that can serve as indicators of archaeological 
potential. In some cases, these indicators pointed strongly to the existence of 
archaeological structures buried in the subsoil. 
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For example, ground penetrating radar and resistivity measurements 
suggest the presence of man-made structures (Fig. 7, Fig. 8), potentially 
archaeological in nature, in one of the areas (S2). In another area (S1), we see a 
highly-constrasting area that stands out from its surroundings (Fig. 4, Fig. 6). 
The nature of this anomaly was not initially clear judging from geophysical 
methods alone, but later digs confirmed it was indeed archaeological. 

Overall, our prospecting revealed significant anomalies that warrant 
more thorough research. 

 
Keywords: geophysics, electrommetry, ground penetrating radar, 

magnetometry, Negrileşti-Schoolyard, archaeological research, Galați county. 
 

 

 

1. Introducere, context arheologic 

 

Comuna Negrilești se află situată în partea nord-vestică a județului Galați, la 15 

km nord-est de municipiul Tecuci (Fig. 1). Intravilanul satelor componente comunei, 

Negrilești și Slobozia Blăneasa, este mărginit de cursul râului Bârlad și ocupă o 

terasă înaltă din stânga râului. Extravilanul cuprinde dealuri și platouri ce fac parte 

din Colinele Tutovei, precum și o zonă joasă, în lunca Bârladului. 

Situl arheologic Negrileşti-Curtea Şcolii a început a fi cercetat în anul 1981, 

când a fost realizat un sondaj pe malul stâng al Bârladului, de către arheologul 

Mircea Nicu. Situl este inclus în Lista Monumentelor Istorice (cod Gl-I-s-B-02988). 

Acesta se întinde pe o suprafaţă de circa 12 ha şi se află situat în curtea şcolii 

gimnaziale din sat şi pe terenul unor localnici (Fig. 2).  

Între anii 2007-2017 au fost cercetate peste 50 de unități de săpătură, secțiuni și 

casete în mai multe sectoare ale sitului, punându-se în evidență numeroase complexe 

de locuire din diferite perioade istorice. Au fost descoperite un număr de peste 300 

de complexe arheologice, locuințe, vetre, cuptoare de uz gospodăresc și ars 

ceramică, gropi menajere, morminte, încadrate cronologic în neolitic, epoca 

bronzului, perioada postromană, și cea a secolelor VIII-X. Au fost de asemenea 

surprinse complexe și structuri arheologice din perioada medievală și epoca 

modernă
2
. 

                                                        
2 Mircea Nicu, Costel Ilie, Raport de cercetare arheologică Negrileşti-Curtea Şcolii, com. 

Negrileşti, jud. Galaţi, în „Cronica Cercetărilor Arheologice din România”, campania 2007, 

cIMeC, 2008, pp.204-207; idem, Raport de cercetare arheologică Negrileşti-Curtea Şcolii, 

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

2008, cIMeC, 2009, pp.319-320; Dan Gh. Teodor, Costel Ilie, Adrian Ionuţ Adamescu, 

Mircea Nicu, Paul Ciobotaru, Ovidiu Soleriu Cotoi, Raport de cercetare arheologică 
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Cercetarea arheologică din anul 2017
3
, în sectorul topo B7, pe latura sudică a 

școlii gimnaziale din comuna Negrilești (Fig.13, Fig.14), a constat în realizare a 

două sondaje de verificare. Cele două suprafețe, Sp.1(12m/6m) și Sp.2(6/4m), au 

fost trasate pe suprafața unde primăria din localitate intenționează a realiza o 

magazie și o centrală termică. Înainte de deschiderea acestor unități de săpătură a 

fost realizată o prospecțiune geofizică ce va fi prezentată în articolul de față (Fig. 3). 

 

Suprafața 1 – Sp.1 

Această suprafață, cu dimensiunile de 12m/6m și orientarea E-V, a fost 

deschisă la 12m est de colțul de SV al școlii și la 3,6m de zidul sudic. Latura de vest 

a Sp.1 se află la 1,5m est de latura vestică a suprafeței prospectate geofizic S1. 

Adâncimea maximă de săpare în această suprafață a fost de 2,0m. Suprafața a fost 

împărțită în carouri de 2m/2m, numerotarea lor începând din colțul de S-E, pe latura 

de sud de la 1 la 6, iar pe cea de est de la A a la C. 

În urma cercetării au fost identificate patru complexe(Cx.1, Cx.2, Cx.3, Cx.4) 

care sunt încadrate cronologic în secolele XIX și XX.  

                                                                                                                                               

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

din România”, campania 2009, cIMeC, 2010, pp.129-131; Costel Ilie, Adrian Ionuţ 
Adamescu, Mircea Nicu, Paul Ciobotaru, Raport de cercetare arheologică Negrileşti-Curtea 

Şcolii, com. Negrileşti, jud. Galaţi- Punct Centrala Termică, în „Cronica Cercetărilor 

Arheologice din România”, campania 2009, cIMeC, 2010, pp.281- 282; Costel Ilie, Adrian 

Ionuţ Adamescu, Mircea Nicu, Paul Ciobotaru, Daniela Alecsă, Ovidiu Soleriu Cotoi, Raport 

de cercetare arheologică Negrileşti-Curtea Şcolii, com. Negrileşti, jud. Galaţi, în „Cronica 

Cercetărilor Arheologice din România”, campania 2010, cIMeC, 2011, pp.205-206; Costel 

Ilie, Adrian Ionuţ Adamescu, Mircea Nicu, Paul Ciobotaru, Ovidiu Soleriu Cotoi, Raport de 

cercetare arheologică Negrileşti-Curtea Şcolii, com. Negrileşti, jud. Galaţi, în „Cronica 

Cercetărilor Arheologice din România”, campania 2011, cIMeC, 2012, pp.239-240; Costel 

Ilie, Adrian Ionuţ Adamescu, Mircea Nicu, Paul Ciobotaru, Ovidiu Soleriu Cotoi, Raport de 

cercetare arheologică Negrileşti-Curtea Şcolii, com. Negrileşti, jud. Galaţi, în „Cronica 
Cercetărilor Arheologice din România”, campania 2012, cIMeC, 2013, pp.170-172, pp.357-

358; Costel Ilie, Paul Ciobotaru, Mircea Nicu, Daniela Alecsă, Ovidiu Soleriu Cotoi, Raport 

de cercetare arheologică Negrileşti-Curtea Şcolii, com. Negrileşti, jud. Galaţi, în „Cronica 

Cercetărilor Arheologice din România”, campania 2013, cIMeC, 2014, pp.192-194, pp.357-

358; Costel Ilie, Paul Ciobotaru, Mircea Nicu, Adrian Ionuţ Adamescu, Ovidiu Soleriu 

Cotoi, Raport de cercetare arheologică Negrileşti-Curtea Şcolii, com. Negrileşti, jud. Galaţi, 

în „Cronica Cercetărilor Arheologice din România”, campania 2015, cIMeC, 2016, pp.174-

179, pp.543-561; Costel Ilie, Paul Ciobotaru, Adrian Ionuţ Adamescu, Raport de cercetare 

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

Arheologice din România”, campania 2016, cIMeC, 2017, pp.191-199 
3 Mulțumiri domnului arheolog Costel Ilie, responsabilul șantierului Negrilești-Curtea Școlii, 

pentru informațiile privitoare la cercetarea din anul 2017. 
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Cx.1 este o aglomerare de chirpic și puține materiale arheologice ce a fost 

surprins pe suprafața carourilor 6AB. Aglomerarea a fost surprinsă între adâncimile 

de -0,20m și -0,50m și constituie resturile unei locuințe moderne dezafectate. 

Cx.2 a fost surprins în carourile 1-2BC, începând cu adâncimea de -0,20m și se 

continuă în Sp.2. Acest complex este o fostă groapă de var, golită parțial, în care au 

fost aruncate resturi de materiale provenite de la ridicarea școlii. Groapa de var avea 

o formă rectangulară, cu colțurile rotunjite, cu dimensiunile de 5,4m/2m și se 

închidea la adâncimea de -1,95m. 

Cx.3 reprezintă resturile unei vetre de fierărie, cu dimensiunile de 1,3m/1,2m, 

ce a fost surprinsă în caroul 4B între adâncimile de -0,40m și -0,60m. Au fost puse 

în evidență vatra, zonele de pământ ars la negru și cărămiziu din jurul acestei. În 

partea de est a vetrei a fost identificată zona prin care era evacuată cenușa.  Au fost 

identificate și urme de la gropile în care se aflau parii ce susțineau un acoperiș și/sau 

foalele fierăriei. Din zonele de arsură și prin cenușă au fost recuperate bucăți de 

zgură și numeroase fragmente metalice, în special cuie și caiele. 

Cx.4 a apărut în caroul 6A la adâncimea de -1,65m și se continuă sub profilul 

de vest. Este vorba de o groapă care se observă în profil începând de la adâncimea 

de -1,20m. Groapa, cu pereții drepți, se închide la -2,00m. Materialele ceramice 

prelevate din acest complex sunt specifice secolelor VIII-X p. Chr. 

Între adâncimile -0,70m -1,10m au fost surprinse straturi succesive de nisip cu 

pietriș, pământ negru, galben nisipos și negru. După adâncimea de -1,10 au apărut 

puține fragmente ceramice databile în secolele IV p. Chr și VIII- X p. Chr. Între 

adâncimile de -1,40 -1,70m au apărut câteva grupaje de material arheologic formate 

din ceramică specifică culturii Noua(epoca târzie a bronzului) și resturi osteologice.  

 

Suprafața 2 – Sp.2 

Sp.2 a fost deschisă la est de Sp.1 cu scopul de a surprinde continuarea Cx.2. 

Suprafața a avut dimensiunile de 6m/4m, orientarea ei fiind NS. Între cele două 

suprafețe a fost lăsat un martor de 0,50m. Suprafața a fost împărțită în carouri de 

2m/2m, numerotarea lor începând din colțul de S-E, pe latura de sud cu 1-2, iar pe 

cea de est de la A la C. 

Cx.2, groap de var, a fost surprins încă de la -0,40m și se închidea la -1,95m. 

Spre bază a fost gasit un strat de var cu grosimea de 0,20m -0,80m. 

Ca și în Sp.1 materialul arheologic, foarte răzleț, a apărut la adâncimi mari, 

între -1,30m și -2,10m.  

Stratigrafia în acest sector se deosebește de restul sitului prin faptul că avem o 

succesiune de straturi, rezultat al depunerilor în mod diferit a diluviunilor venite de 

pe versantul situat la est, peste drumul comunal. Astfel s-a putut constata că sub 

solul vegetal actual se găsesc depuneri succesive de microprundişuri (0,10m - 
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0,15m), pământ galben nisipos (0,40m), pământ negru granulos (0,40m - 0,60m), în 

care apar uneori şi elemente de intervenţie antropică, urmat de un alt nivel de galben 

nisipos (0,40m). După adâncimea de -1,20m -1,40m apar straturile de pământ în care 

au fost surprinse nivele arheologice corespunzătoare celor din alte zone ale sitului, 

situate mai la vest de acest punct. 

 

2. Prospecțiune geofizică  

2.1. Echipament si metode 

Pentru a obține un grad de precizie și certitudine cât mai ridicat, au fost folosite 

trei metode geofizice: electrometrie, geo-radar și magnetometrie. Aceste metode 

funcționează foarte bine atunci când există contraste semnificative ai parametrilor 

fizici măsurați
4
. Integrarea acestora crește gradul de precizie și calitatea interpretării 

măsurătorilor, pentru a oferi rezultate cât mai relevante. 

a. Electrometria presupune măsurarea parametrului fizic numit rezistivitate, ρ, 

ce reprezintă rezistența opusă de un material la trecerea unui curent electric. Pentru a 

măsura acest parametru, se folosește un aparat de măsura la care se atașează patru 

electrozi, notați A, B, M și N. Electrozii A și B injectează un curent  de intensitate I 

și ceilalți doi, M și N măsoară diferența de potențial ΔV dintre aceștia
5
. Deoarece 

diferite configurații ale electrozilor au diferite aplicații în urma gradului de 

sensibilitate al măsurătorilor, în acest studiu a fost ales dispozitivul de tip twin-

probe. În această configurație, electrozii A și M sunt ficşi, (nu vor fi mutați pe 

parcursul măsurătorilor)
6
 la distanța de 0.5m iar la o distanță de 15m faţă de aceștia 

se efectuează măsurătorile cu electrozii mobili B şi N, cu o distanță între cei doi 

electrozi de 0.5m.  

b. În metoda Georadarului, un impuls electro-magnetic este transmis de o 

antenă cu o frecvență predefinită, iar apoi este recepționată reflexia acestuia de către 

un transmițător
7
. Echipamentul folosit este unul format dintr-o consolă GSSI Terra-

Sirch SIR-300, care are rolul de a înregistra și stoca datele în urma măsurătorilor, o 

antenă GSSI de 400MHz și o roată atașată, pentru măsurarea distanţei profilelor în 

timpul măsurătorilor.  

c. Metoda magnetică folosită este cea de măsurare a diferențelor modulului de 

câmp magnetic total, eventual perturbat de surse magnetice din subsol ΔT. 

Echipamentul folosit este reprezentat de un magnetometru cu precesie protonică 

                                                        
4 William Lowrie, Fundamentals of Geophysics, Cambridge University Press, New York. 
5 Anthony Clark, Seeing beneath the soil. Prospecting methods in archaeology, Routledge, 

New York. 
6 Armin Schmid, Electrical and magnetic methods in archaeological prospection, Taylor & 

Francis Group, London. 
7 Harry Jol, Ground Penetrating Radar: Theory and Applications, Elsevier, Oxford. 
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format dintr-o consolă care are rolul de a înregistra și stoca datele și un senzor 

umplut cu kerosen. Aparatul folosit are și un sistem GPS încorporat pentru 

facilitarea achiziționării datelor.  

Pentru ca măsurătorile geofizice să ofere o calitate cât mai mare a datelor, este 

foarte important sa se aibă în vedere faptul că este nevoie de un contrast în 

proprietățile fizice măsurate ale obiectivului faţă de valorile proprietăților de fond. 

Adâncimea de investigație este de asemenea un factor important. Acest factor 

depinde de natura și proprietățile solului precum și de parametri echipamentului și 

configurațiilor folosite. 

Fiecare dintre aceste metode oferă anumite avantaje și are anumite dezavantaje. 

De aceea s-a încercat, pe cât posibil, folosirea a cel puțin două metode, și analizarea 

holistică a rezultatelor geofizice. Magnetometria, spre exemplu, oferă în general 

rezultate foarte bune în prospectarea arheologică, dar nu poate fi aplicată cu succes 

în apropierea anumitor structuri (clădiri, garduri metalice, etc)
8
. Astfel, în zonele S1-

S3, pe care le prezentăm aici, aceasta metodă nu a fost aplicată. Georadarul și 

electrometria însă, au putut fi aplicate cu succes.  

Concluziile legate de potențialul arheologic au fost luate după interpretarea și 

corelarea datelor geofizice din ambele metode. 

 

2.2. Achiziționarea și procesarea datelor 

Pentru eficientizarea măsurătorilor, situl a fost împărțit în șapte zone diferite cu 

suprafețe regulate notate cu S1-S7. 

Aici, prezentăm S1, S2, și S3, din zona “Curtea Școlii”. S4-S7 nu pot fi de 

asemenea analizate unitar, având în vedere folosirea diferită a metodelor, aparente 

diferențe pedologice, și faptul că între măsurarea S1-S3 și S4-S7 a plouat puternic, 

schimbând parametri fizici ai solului. 

La măsurătorile de electrometrie, s-a aplicat metoda “probelor gemene”, cu două 

perechi de electrozi (unul de injecție, unul de măsură) la o distanță unul față de 

celalalt de 0.5 metri, și distanța dintre perechi > 20 m. Măsurătorile s-au făcut într-

un grid rectangular. Distanța dintre două puncte consecutive de măsura a fost 0.5 

metri, iar distanța dintre două profile consecutive a fost de 1 metru. Pentru georadar, 

distanța dintre profile a fost 0.5 metri. Magnetometrul a fost operat la o frecvență de 

achiziție de 1Hz (o măsurătoare pe secundă). 

Zona S1 a fost de asemenea cercetată arheologic, urmărindu-se corelarea dintre 

datele geofizice și realitatea subterană a terenului. Zonele S2 și S3 urmează a fi 

săpate ulterior. 

                                                        
8 Roger Sala, Ekhine Garcia and Robert Tamba, „Archaeological Geophysics – From basics 

to new perspectives”, în Archaeology, New Approaches in Theory and Techniques. DOI: 

10.5772/2412. 
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Măsurătorile S1-S3 au avut loc în a doua parte a primei zile a campaniei de 

achiziție și în prima parte a celei de-a doua. Vremea a fost stabilă, fără precipitații 

semnificative, cu temperaturi moderate. S-au observat totuși diferențe semnificative 

între parametri solului din prima zi și parametri din a doua zi (în special în ceea ce 

privește umiditatea). 

Pentru procesarea datelor de electrometrie, s-a folosit software-ul open source 

Snuffler, și pentru vizualizarea acestora, s-a folosit Golden Surfer.  

Pentru datele de georadar, s-a folosit ReflexW pentru procesare. S-au aplicat 

corecții statice, filtrare de tip bandpass, dewow, și background removal. Datele au 

fost amplificate folosind o funcţie de tip gain. 

 

3. Rezultatele prospectării geofizice 

3.1. Zona S1 

Metode utilizate: GPR și electrometrie 

Extindere laterală: 30m x 5m 

Orientare: E-V 

Rezultate electrometrie 

Valorile generale au fost tipice pentru un sol argilos, destul de umed. Se observă 

câteva anomalii semnificative, prezentate pe harta geofizică (Fig. 4). 

Anomalia A. este cea mai bine conturată și cea mai evidentă.  Este vorba de o 

zonă de aproximativ 10 x 2 metri, de rezistivitate  mai mare. Existenta acestei zone 

se confirma și pe datele GPR (Fig. 6), natura arheologică a acestei anomalii nu a fost 

certă. Anomalia are cel puțin un pol puternic, și are o desfășurare spaţială coerentă 

cu un obiect arheologic sau antropic. Se observa unui posibil al doilea pol, indicând 

posibilitatea ca anomalia să reprezinte două elemente relativ apropiate. Acest lucru 

nu este însă confirmat. 

Anomalia B. este reprezentată de câteva puncte cu valori foarte mari care nu se 

corelează cu alte valori din jur, sugerând mai degrabă elemente răzlețe. De 

asemenea, anomalia nu se corelează cu datele de georadar. Inițial promițătoare, zona 

a fost interpretată ca influența unor roci compacte aflate sub suprafață, a unor 

rădăcini de arbori, sau a altor elemente restrânse. 

Anomalia C. reprezintă un contrast foarte slab față de valorile de fond. Acest 

contrast nu se corelează cu datele georadar, și nu pare a indica potențial arheologic.  

Anomalia D. are valori puțin diferite față de medie, fără a avea o continuitate 

laterală. Acest lucru este confirmat de datele de georadar, care arată perturbări ale 

solului în zona superficială, probabil fără vreo legătură cu existenţa unui material 

arheologic. 
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Rezultate georadar 

Pe profile, din cauza rădăcinilor de copaci și rocilor aflate sub suprafață,  se 

observa multe reflexii (Fig, 5). De asemenea, s-au observat reflexii puternice, 

liniare, reprezentând probabil cabluri sau mici țevi. Pentru urmărirea potențialului 

arheologic, am avut în vedere determinarea unei zone cu o distribuție laterală 

semnificativă. 

La fel ca și la datele de electrometrie, anomalia A. este cea mai bine reprezentată 

(Fig. 6). De menționat însă că nu se observa decât o parte superioară a ceea ce ar 

putea fi o structură mult mai adâncă. Se observă o atenuare rapidă a semnalului, ceea 

ce face anomaliile mai adânci să fie foarte greu sau imposibil de detectat prin 

georadar. 

Astfel, deși este o anomalie puternică și interesantă atât pe datele electrometrie 

cât și pe cele de GPR, natura sa nu este clară în totalitate.  

Discuție 

Cea mai interesantă și contrastantă anomalie este A. Deși caracterul arheologic 

al acesteia nu poate fi asigurat, dimensiunile anomaliei, precum si contrastul 

observat, sugerează o structură antropică. 

Se mai observă de asemenea câteva zone perturbate, care au însă un potențial 

arheologic mult mai redus.  

 

Corelare cu săpătura 

Zona S1 a fost cercetată arheologic, relevând elemente de interes. Anomalia A, 

cea mai promițătoare arheologic, corespunde în mare parte complexului Cx.3, 

resturile unei vetre de fierărie (Fig. 13, Fig. 14). Anomalia geofizică este mai mare 

decât structura în sine, acest lucru putându-se poate datora cenușii și resturilor 

metalice din jurul structurii care se răspândesc în sol în timp. Se observă un mic 

offset lateral dintre structura şi polul maxim de anomalie geofizică, lucru ce poate 

corespunde unor mici imprecizii de poziționare. 

Cx.2, o fostă groapă de var, nu este surprinsă relevant de datele geofizice, 

nefiind în totalitate clar de ce. Se observă o ușoară variație geofizică, dar nu ar fi fost 

suficientă pentru a trage concluzii semnificative înainte de săpătură. 

 

3.2 Zona S2 

Metode utilizate: GPR și electrometrie 

Extindere laterală: 20,5m x 20,5m 

Orientare: V-E 

Rezultate electrometrie 

Deoarece prospecțiunea de electrometrie s-a efectuat în doua zile diferite (0 - 

12.5 metri, respectiv 12.5 - 20 metri), valorile de fond sunt semnificativ diferite și 
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trebuie privite prin această perspectivă. Anomaliile trebuie analizate relativ la 

valorile de fond respective. Am ales totuși să prezentam toate datele pe aceeași 

hartă, pentru a avea continuitate laterală (Fig. 7). 

În datele din ambele zile, se observă o zonă anomală A. Această zonă a fost 

interpretată ca având o cauză naturală, nivelul solului fiind puțin mai ridicat acolo, și 

solul fiind vizibil mai uscat, deci mai rezistiv. Practic, apa se scurgea dinspre A. spre 

restul terenului. Este important de notat că acest lucru nu elimină un potențial 

arheologic, doar că din cauza acestui efect ce maschează subsolul, nu se pot trage 

concluzii clare legate de un potențial arheologic. 

Anomalia B. arata câteva contraste semnificative (confirmate și pe datele de 

georadar), dar fără o extindere laterală foarte mare. Este posibil ca sursa să fie 

arheologică, dar dacă acesta este cazul, avem de-a face cu un obiect sau o structură 

de dimensiuni mici. 

Anomaliile C. și D. au un potențial arheologic foarte promițător. Existența unor 

structuri antropice (probabil arheologice) este foarte bine conturată, atât lateral cât și 

în adâncime. Chiar și pe un fond de valori mari de rezistivitate, se discern câteva 

zone diferite (sau poate, o zona mare cu întreruperi) foarte rezistive și cu extindere 

laterală mare. Aceste zone sunt confirmate foarte bine și pe datele de georadar. 

 

Rezultate georadar. 

Prospectarea nu a putut fi realizată pe un interval de 2.5 metri, între X=6 și 

X=8.5 metri, din cauza unor șanțuri și dâmburi ce nu permiteau un contact 

satisfăcător cu solul. Datele de georadar au fost achiziționate în aceeași zi (Fig. 8). 

Este interesant că și în zona anomală A. se disting anumite perturbări ale solului. 

Având în vedere însa situația anterior menționată, nu este posibil să determinăm cu 

certitudine satisfăcătoare sursa acestei perturbări. Nu este exclus să fie doar o 

distribuție concentrată de roci, dar și o structură arheologică puternic fracturată este 

posibilă. 

Zona anomală B. se confirmă de asemenea pe georadar, ca un grup coerent de 

reflexii. Are un potențial semnificativ arheologic, fără a avea însă claritatea C. și D. 

Zonele C. și D. le vom analiza împreună, având în vedere similarităţile lor din 

punct de vedere geofizic. De asemenea, deși cele două par a fi structuri individuale, 

nu este exclus să avem de-a face cu o structură singulară fragmentată. Faptul ca se 

observa numeroase reflexii individuale în cadrul unei structuri unitare sugerează cel 

mai probabil o construcție din elemente masive. 

Discuție 

Deși interpretarea datelor a fost dificilă din cauza achiziției din doua zile 

diferite, se poate spune cu un grad satisfăcător de certitudine că zona S2 are un 

potențial arheologic foarte ridicat.  
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Zonele anomale C. și D. reprezintă foarte probabil structuri antropice, și de 

asemenea, se observă date promițătoare și în A. și B. 

 

3.3 Zona S3 

Metode utilizate: GPR și electrometrie 

Extindere laterală: 13,45m x 13,10m 

Orientare: V-E 

Rezultate electrometrie 

Valorile de rezistivitate obținute în S3 au o variație mai mare, deși nu este clar 

dacă sursa acestei variații este una arheologică (Fig. 10). Spre exemplu, pe profilul 

X = 13 m, se observă câteva puncte cu valori de rezistivitate foarte mici, izolate însă 

de restul valorilor, interpretate ca anomalii pedologice. 

Anomalia A. are o structură coerentă, cu extindere pe ambele direcții. Această 

anomalie se observă și pe datele de georadar, indicând o potențială sursă antropică. 

Anomalia B. reprezintă o zonă de întinsă perturbare. Nu este clar dacă are o 

natură unitară sau reprezintă mai multe zone diferite. 

Anomalia C. este similară B., având o întindere mai mică și un contrast mai 

puțin pronunțat. 

Anomalia D. reprezintă un contrast și mai slab, posibil reprezentând doar o 

variație a valorilor de fond. 

Rezultate georadar 

Având în vedere distribuția ambiguă a contrastelor geofizice de rezistivitate, am 

acordat o atenție deosebită rezultatelor de GPR. Se observă o atenuare puternică a 

semnalului, astfel că încât este posibilă numai analiza reflexiilor din partea 

superioară a subsolului (Fig. 12). S-au observat foarte multe reflexii fără o structură 

coerentă. De asemenea, reflexiile observate nu au fost foarte puternice, indicând un 

contrast mai slab dintre sol și sursa anomală (Fig. 11). 

Anomalia A. rămâne de interes și pe datele de georadar, care au relevat un 

contrast semnificativ în zona superficială. Intervenția antropică pare foarte 

probabilă. 

Anomalia B. este de asemenea observabilă pe georadar, deși cu o intensitate mai 

scăzută. Deși este improbabil ca toată să reprezinte o structură arheologică, există 

anumite zone cu potențial mai ridicat, vizibile pe secțiunea de mai jos. 

Zonele C. și D. nu au fost confirmate de datele georadar, astfel încât potențialul 

arheologic este considerat mai redus. 

De asemenea, se observa o zona (marcată ??) care se evidențiază pe profilele de 

georadar, fără a avea însă un corespondent pe harta de rezistivitate. Natura acestei 

zone rămâne neclară, nefiind suficient de pronunțată pe georadar pentru a trage 

concluzii semnificative. 
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Discuție 

Zona S3 are de asemenea un potențial arheologic semnificativ. Se observă 

numeroase perturbări care nu au o extindere laterală. De interes particular rămân 

zona A. precum și anumite porțiuni din B. Există o zonă care se evidențiază doar pe 

georadar, fără a apărea pe harta de rezistivitate. 

 

4. Concluzii 

În cadrul unei prospectări de trei zile, am analizat șapte zone, S1 - S7, prin 

metode geofizice. Aici prezentam rezultatele pentru trei dintre acestea (S1, S2, S3), 

pentru metodele georadar și electrometrie. Întotdeauna există o ambiguitate în lucrul 

cu metode geofizice, motiv pentru care am încercat să corelăm aceste două metode 

în vederea studiului de potențial arheologic. Din cauza umidității din sol, s-a 

observat o atenuare rapidă a semnalului georadar, ceea ce a restricționat informațiile 

la partea superficială a subsolului. 

S-au observat zone de intervenție antropică. În special în zona S2 apar mai multe 

anomalii reprezentative pentru un studiu arheologic. Zona S1 a evidențiat de 

asemenea o zona cu potențial foarte ridicat, care a fost ulterior confirmată prin 

săpătură ca o fostă vatră. Zona S3 are o variație mai mare decât cele anterioare, dar 

pare a oferi, de asemenea, un potențial semnificativ. 

Se poate spune că există motive temeinice pentru a studia prin săpătură 

aceste zone și a confirma existența elementelor de natură arheologică. 
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Fig.1: Localizarea comunei Negrilesti. 

 

 
Fig. 2: Localizarea sitului Negrilesti-Curtea Școlii. Sursa: MIPPGL. 
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Fig.3: Poziționarea aproximativa a zonelor investigate. 
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Fig. 4: Harta de rezistivitate a zonei S1. 
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Fig. 5: Exemplu reprezentativ de profil georadar, cu zonele anomale A. și D. 

Se observa forma hiperbolica tipica reflexiilor georadar. 

Datele sunt procesate, dar nu sunt migrate în domeniul timp. 

 
Fig. 6: Secțiune din S1, cu adâncimea aproximativă 0.26 m. 

Zona A este evidențiată cu roşu. 
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Fig. 7: Harta de rezistivitate a zonei S2. 
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Fig. 8: Secțiune GPR în S2, la adâncimea de aproximativ 40 cm. 

Sunt evidențiate principalele anomalii (A-D). 

 

 
Fig. 9: Profil georadar prin S2 pentru evidențierea anomaliilor A, C, D ( la y = 

18.5m). 
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Fig. 10: Harta de rezistivitate S3. 
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Fig. 11: Profil GPR (georadar) prin S3 pentru evidențierea anomaliilor A și B (la y = 

10m). 

 

 
 

Fig. 12: Secțiune GPR (georadar) cu evidențierea anomaliilor A, B, și o nouă zonă 

de interes (notată ‘??’). În lipsa unui corespondent în domeniul rezistivitate, nu 

putem determina potențialul ei arheologic. 
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Fig. 13: Corelarea rezultatelor geofizice (electrometrie) cu săpătura arheologică. 
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Fig. 14: Corelarea rezultatelor geofizice (GPR) cu săpătura arheologică. 


