COMPLEXE FUNERARE TlJMULARE DIN
SUD-ESTUL MOLDOVEI (I)
MIHALACHE BRUDIU

în ultimele <lcC'l'nii tara noaRtră a dl'nnit un vast santiPr eh· c·omtrudii. G1·1wratia.
de azi, H·alizîncl toate UC'l;stea pmw o temPlir dmabilă 'pentru urmaşi. Totoclatri al'<'~te
transformări w1 t iginoasr trc·buir, la rîndul lor, să se găsP11seă într-o e01wxi11nr eu moştl'
nirea trecut ului.p<'ntru eă gc1wraţia de astăzi, oritîtrt t<'naeit:ite ar dowcli, trebui<' să nu uitr
că se aflrl aici im <:a urnrnrr a unPi migraţii, ti 1stP drsrrnclentri dintr-un şir d<' g<'HPrnţii,
care au H\sat urniell' luptei. mm1eii, ncdniei1·i şi g111iului lor în c·rpaţii lH' c·an· piimînt11l
Ic-a consPrvat prin timp, milenii întrrgi.
A cunoaştl' toate> acrstl' nstigii, apoi a le înţPlrgP şi preţui, iată una <lintrc datoriile celor earr participă la atl'St amplu pro1·1·s de modPrnizan· clin ţara noastră. rn 11wr1•
uumăr dr monumentr, carr nu pot fi cercl'tatl', rste imperios nPC'csar să fir c·onsPrYate,
pentrn ca şi grnrrnţiilP viitoarP să le poatil cunoaştP S<'mnif iea ţia şi ast fi.I sPlltin1<•ntul
originii lor să stra pr o trmrlir istorică.
De aici apare nreesitatea unri cvidrnţc c·ît mai eompll'X<' a moştenirii tr1·c·11t ului
în special a mornmH'ntclor arhrologicr. În ultimii ani nr-am ot11pat dl' c1Pseo1wrirc·a şi
cartografierea aşezărilor şi nerropolrlor, prc•1·um şi a unor fortific·a ţii ant iei· dr lll' tc•ritoriul judrţului Galaţi. 1 Aici vom prrzrnta o eategorir dr monumrntr arhrologi1·r - 1110,·ile
de pămînt (tumuli), rarr 1m s-au bucurat pînă acum dr o CNC'rt;1rr niei prin săpături
numcroasr, şi nil'i dr o rvidenţă cartografieă. Aeeastă aetivitatP l'sfr eu atît mai ur~Pntri
cu cît în pHzPnt se drsfăşoară ample lucrări ele irigaţii pr două trrimi clin !Pritoriul jncll'ţului Galaţi, carr prrsupun dispariţia unora dintre aC'rstea.
Evidrnţa acestor monunu•ntl' arlwolcgicc implieă. o cerc·PtarP t•omplrxă. înfrpînd
cu sursrlc cartografice, c·arr însă n-au înrrgistrat dPeît movilr mai mari clP l m. O altă
sursă importantă prntru zona de c·are nr oC'upăm o constituie documPntPlc ele arhivă,
reprezrntînd aC'te de vînzarr-cumpărarr, sau difrritr hotărnieii dr moşii, c·;m• sînt însoţite de hărţi, acestra datîncl mai alrs de la înc·eputul sreolului al XIX-lt·a. p<' earr sînt
consemnate' un număr important de moYilc de pămînt.
O sursă· bogată în informaţii prntrn acPastă C"atrgorie clr mom1111c•ntr o reprl'zintfi
răspunsurile la' chestionarul lui Nicolae Deususianu.
'
Utilizarea acestor surse de informaţii concomitent c·u cercetarra pr tc>rrn nl' ajută
să cunoaştem atît movilele existentr, cît şi pc crlc dispărute sau C'ar<', din punC't de vrdere
toponimic, şi-au schimbat drnumirc•a. Pentru acrasta sînt foarte ntilP informaţiile topoHimicr obţinute de la bătrînii carr cunosc denumirile mai vechi al<' movilPlor.
Pentru zona vestică a judPţului una dintre• smsclc doeunwntarr folositr eh• noi
a fost colecţia de „DocumPntc tPcncenr". 2 Pc „tc>nn" am constatat că unPIP dintre moYilelc consemnate nu mai pot fi idrntificatr, pentru că unele şi-au schimbat dPnumirra,
iar altele au fost aplatizate şi nu se mai observă. Consem1iaH•a lor pe hartrt poatP fi făcută
prin informaţiile obţinute de la bătrînii care pot indiea vechile trupuri <le moşi<' :mu mwle
toponime, care s-au schimbat în perioada recrută.
Un document important pentru cunoaştcrc•a numărului movill'lor de pr actuala
vatră amunicipiului Galaţi este o hartă de la 1819, în care sn fost consPmnatl' mai multe
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grupuri dr movile dispuse în şirag în anumite zone ale terasei superioare (Ţiglina). încă
din a doua jumătate a secolului trecut s-a extins vatra oraşului Galaţi, situaţie care face
imposibilă idcntifiC'arca şi cercctarra lor, în prezent.
Ar fi, desigur, drosebit de utilă cercetarea fotografiilor aeriene rare au înregistrat
l'Xhaustiv toate movilele, mai alrs cele care au a-rnt dimensiuni mai mici şi au dispărut
prin drmolan sau prin lucrările agricole mecanizate din ultimele decenii.
Utilizînd mijloacele arătate mai sus - cartcgrafice, arhivisticr, şi cercetarea de
term - am putut înrrgistra prstr 250 de mo,;Ic de pămînt, C'are sînt răspîndite în toate
zonclr judeţului Galaţi - răspîndirc car(', însă. nu rstc uniformă: în unrle microzone
movilrle lipsese complet, în schimb, în altele se află o marr densitate a acestora. (fig. 1).
Pornind de la acrastă obscrvaţir am lărgit c·rrc·rtarra interdisciplinară, prntru a
l·unoaştr spreificul rrologir din acrst spaţiu grrgrafic şi, mai alrs, prntru a decela aici
factori rc·okgici specifici microzonrlor în earr drnsitatra movilrlor este mai marc. Ţinînd
sPama dr faptul C'ă movila de pămînt rstr rrzultatul unPi activităţi umane, reprczentînd
o practică funerară în difrritc rpori, al·rasta putînd să reflcctP însăşi situaţia demografică
11 ac·rlri mierozonr, potrivit specificului c·ulturnl al firC'ărui C'omplex funerar - am urmă
rit factoi ii nm· ah·ăt uirsc palroceologia zonri, şi anumr: i,;prcificul grografic, hidrogeologie şi C'limatir.
Actualul teritoriu al judPţului Galaţi a fost compartimentat, dr cătrr grogra.fi,
în mai multP i,;ubunităţi, potrivit structurii gr('grafic·c şi morfologici rclirfului. Un studiu
tPmcinic· apărut în ultimul timp, aparţinînd prof. Yictor SfiC'lra 3 drlimikază următoa
rPlr i,;ubuni1 ăţi grogrnfiC'r: I'odi~ul Corurlui in1 rr Prut şi Valea Grrului şi. dr aici spre
nord fH' o lin ir jalonată dr loralităţilr \~alra :Mărului. f'orod, Crinşti; la VPSt dr aceaată
subunit at P piuă Ia Sirrt ( Htr Cfmpia 1'rt w1'11lui, carr în pai tPa de nord se mărgineşte
n1 Culinr11' 1'uforr1'.
În Podişul Con1rluiului ,.ă ilP au (·aractrr c·onRrrvent nord-sud, ru excepţia rîtorva
de la limita nordidi a judeţului C'are au raractrr subsrcwnt 4 •
Rrlirful rstr nwi frllmîntat în zona Podişului fm,1rluiului, iar în Cîmpia Trcuciului grndul dr frngmrntarP rste foartr rPdui,;. 5
Jfrţrnua hidrrgrafi<ă în Pedi~ul Covurlui cstl' rrprezl'ntată de C'ele două pîrai11
eu <1pă permanentă - Suhm lui ~i ('hirn ja rn Dflum1ul pîrîul Conului - iar pr latura
nst ită valra GPJ ului.
C1H<·ti\1 i hiclH grokgicP au adus infm maţii Dsuprn potrnţialului hidrngrologic al
:wiwi. Ai,;1 fd. pînzPlr f1 rn1 iC'P dr la limi1a 1mdic·ă a judeţului <•rarţin celor două straturi
atviferc: mml fr1 a1il-. c;c·umulat în aluviunilP noi aIP luncilor ~i altul, aC'vifC'r, situat la
b;1za drrozitrlcr lrHsoiclr. 6
Cîmpia Trl'UC'iului rst r fm nwtă dintr-un C'tmpl1·x dr t('rnsr foartr largi, pP eare
SC' gfiSlsc· d1 pozite d(' nisipuri fixr ~i mobilP. 7 Al'rastă subunitatr grografieă Pstc străbă
tută dP văih• Bîrladului şi a t1fh11'J1tului sf;u. ('orozPlnl. Fn alt aflu('Jlt estP Călmăţuinl,
c'l•I" î~i ; dună un sic• h d1 bit clr a1;ă din strat ul <H·vifC'r dr hi baza d1·pozitelor lrossoide în
<arP ~i-a sculp1nt all;ia.
Clinwt ul 1ste în gPnrrnl frmpPrnt-C'ontinrntal: C'ont i1wntalismnl - vrri firrbinţi
şi i1·rn i n ei c·u visroh put nniec• şi dl'sl' 8 - prrdornină datorită rurrnţilor ran· act iv{'ază a iei.
DPHigur d\ în timp er cPilalţi faC'tori rC'ologiei au fost (·om;tanţi în dreursul timpului,
ac·c·sta din urmă - C'lima - a n1riat sub forma unor oscilaţii rari' au durat Rute sau
mii dr 1111i. ])p aiC'i d('C'urgc• şi c·;uaC'tnul ospitalier rPlativ d aeestui spaţiu gpogrnfir dintre
Sirl't ~i Pi ut.
Î11toreîndu-11P la rxisfl'nţa unor C'omplPxr funPran• c·u o mari' dl'rn;itatP în anumite
mierozc 111', mrnţioni\m pr cel dP la sud-C'st dr Trl'uri, c·uprinzînd văilr Bîrlaclului, a
afh11•nt ului ~ău Corozrlul, ea şi intl'rfh1viul dintre rlr. l\foviJc.lc au unrori dimensiuni
mari rină la G m înălţinw c·um c•i,;tc• movila din margin('a tPrasri Bîrladului, situată la
400 m SV clP Consiliul popular al connml'i Barcl'a. În genl'ra] movilele de pămînt situate
în ~C'sul inferior al BîrladuJui sînt destul dr rare. Cca mai marc parte a ]or se află pe
suprafrţelP Cl'Jor trei terase întinse l'arc alcătuiesc Cîmpia Tecuciului. Grupu] acesta
1
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este format din 33 de movile situate pc tcritoriilr comunelor Nicorrşti, Muntrni, Drăgă
Barcea, Umbrăreşti, Matca, Tecuci.
În şesul Bîrladului pe teritoriul localită.ţii Drăgănrşti, pînă în anul 1982 se află
o movilă la locul Rotunda, punctul Bursncărir, fiind situată pe o dună de nisip, care
a fost locuită înc.epînd din eneolitic, în epoca bronzului, în decursul hallstattnlui (Basarabi), în perioada geto-dacică sec. I î.e.n., - în sec. III-IV e.n. şi în secolul X-XI e.n.
Cu ocazia lucrărilor de desecarr movila a fost tăiată pe jumătatr. Crrcrtînd cralaltă
jumătate am descoperit o locuinţă bordei cu pfotrarul bine <·onservat, fiind construit
din pietre legate cu argilă, prezrntînd forma unui cilindru, care nvra la bază, spre est,
gura de foc. Locuinţa este datată, prin ceramică, în src. XL
Ulterior, locuinţa a fost tăiam dr groapa unui mormînt din <·arr s-a păstrat scheletul unui cal, avînd membrrle infrrioarr şi postrrioare mutilate. Nn a avut inventar de
harnaşament. Într-o movilă din această grupă. situată pr trrasa de la vest dr Tecuci
s-a descoperit un mormînt sarmatir. 9 Altr l'rrc·rtări sistematice nu an mai fost făcute în
perimetrul ncrstei grupr.
A doua grupă de movile dr pămint sr află în zona dr contact a Cîmpiri 'frcuciului
cu Podişul Conuluiului, drnsit 11tea era mai marr fiind pr interfluviul dintre văile Gerului şi a Călmăţuiului. În această. grupă au fost idmtifi<·atr, pr intrrflnvii şi JH' podul terasei, GB dr movile, iar în şesul văii Grrului lG. Pînă în prczrnt nn s<' cunoaşte niei o drscoprrirc fortuită, iar săpături sistrmaticr nu au fost făcute la nici o movilă.
Ceh• mai multe movile dr pi1rnî11t în acrastă grupn sr află pr tl'ritoriilr loealităţ.ilor
Griviţa, Lirşt i, Tudor Vladimirrs<·u. Piscu, Slobozia ComH·hi şi cîtrva pP frritoriul localităţilor C. Nrgri şi Prchra. V1wlr dintrr nerstP movilr sînt dr dinu·nsiuni lllari. ntît <·Ple
dr la C'otrle inaltr alr intcifhn-iilor. dt si l'<'i<' din Sl'lml văii G<•rnlui.
A treia grnpă dr movilr dr pămînt Pstl' situată în bazinul văii Lozova, mai exact
pr intrrfluviill' dintn• VD ilr la tera Ir, earr eonfluează eu ncrast a. Drnsit<1t Pa movilelor
de pnmînt rstl' mai mică. C'înd se grupează eîtP 4-5. atunei sr gnsesc pr podul ternsri,
în apropiere el<• linin dr la <·arr înu·pr nrsm1t ul văii. Pî11n în pn·zmt nu sînt informaţii
din deseoprriri fortuite şi nici săprdnri sistrnwticr nu m1 fost făeutP. În aerst grup se
află 25 dr movile dr pămînt, (•arr sr găsrsc p<' trritoriik localităţilor: J>isc11. IndPprndrnţa,
Slobozin Conac·hi. fahrla, Br:rnistea.
·
A patrn grupă dr movile s~ află întrP Yall'a Mă lina şi Gala ţ.i şi am1111<' p<· margiHc•a
Pstică a ternsPi înalte pe earr se afin cart ierl'IP Ţiglina I. Ţiglim1 II, Ţiglina III. <'artirrul
Dunărea. cart iei ni Miero-39. l\licrn-40, cimitirnl Etl'111itat1•a şi o part<' din orn~11J nehi.
În acest grup au putut fi drscopr1 ite G2 dP movilr. Tot în <H·rst grup mai fae partP altr
17 movile, eare astăzi nu mai Pxistă. ael'stra fiind C"onsrrnnatc pe o hartă din mrnl l8HJ
întcm1ită {'ll oc·azia unei hoH\rnieii. Înt111C'Ît clrspn• Pvidrnţa movilrlor dP pămînt din
sm sr cm t cg1 nfic<· ţi de m hivr ne vc.m c:c11pa rn al1 ă ocnzic', crle 17 lllovilP la eart' nP-nm
rrfrrit mai sus nu sînt rnprinsP în hm arra dl' fa ţn.
În grnllal în cad111l ;l('(stui grnp SC' dPtaşPnză rniC"J<g1npmi dt· movill' dispusr
in sir.
· Într-unul din minog111pm ilP a('( s1 or mc.vill' dif;JlUHP în ~ir s-a m:1i d< S{'OJH•rit în
18G7 un cavou rn sarcofag, 10 care datrnză din see. III c'.n. 11 • În C'XtPriornl p<'rirnPtrnlui
munic·ipiului Galaţi ac·pst şir dr movil<· l'ontinun, mai rnrl'. în grnpP dl' dtl' doun. Într-una
din1H' nrrstea a făn1t snpnturi de salvarr Ioan Limbidis, nstaurator prinl'ipal la Muzrnl
judeţ<•<tn. Moi mint ul fusrsr prădat şi aparţinuse unui sarmat.
La nst dr Valra Cătuşa, unde s-a l'Onstruit dnp11 l 9G2 Ccimbinatul sidPrurgic
Gnlaţi au fost rfectuatr săpă1mi ck salv;irr la cinl'i movil<': doun clatîml din sPeolPle
III, 12 iar alte două din srcolrll' IV P.n. 13 , tontr aparţinînd rtniei sarnrnt<>. fiind morminte
crntralP. a l'inera fiind pe trritoriul Joealitnţii ~rndnni. 14 Tot din <ll'<'st grnp fal' part<'
şi alte drseoprriri: CaYoul roman din cartiPrul .,Dm1ărea" Gah1ţi, JlH'C'lllll şi tl'IP două
necropole tumularc din apropirrra rnsfel-lmnulm· rornnn de la Tirighim1-Barboşi 15 şi a
casfellumului de pămînt din cartierul „Dunărea" Galaţi. 16 Tot în emtirrul Dunăr"a
Galaţi, a mai fost cercetată sistematic şi o movilă din perioada mijlocir şi tîrzir a rpocii
bronzului. 17
neşti,
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Pl• tnitoriul eornmwi Vinători a fost cercetată în 1982 o altă movilă de dimensiuni
mari în ear<' au fost găsitC' 14 mormintP. trri aparţinînd eulturii Ianmaia, şapt<' morminte
din Ppoea bronzului şi patru aparţinînd populaţiilor migratoarc. 18
In afară de movill'IP din zona Galaţ.ilor l'l'lC'laltC' movile• se găs<'sc JlC' tl'ritoriul localităţilor ŞC'ndrrni, Yînători şi Tuluecşti.

ToatP erlr patru grupC' de movile sînt situat r în zona sud-vPstică a judrţului Galaţi,
acolo uncii• rrliPful arr înfăţişare dr cîmpic şi vinr în contact cu şrsul Siretului.
Conerntrarra movilc·lor în ePlr patru grupP rdlC'l'tfl o loc-uirr intrusă a zonPlor rrspcctin datoritrl sursrlor de apă atît Ia zi (pîrnic• şi izvoarr), cit şi a crlor frratice. Rolul
acrstui factor 1•eologic - apa - a fost hotărîtor ai('i şi rste uşor dr drmonstrat dacă
privim zona de Ia norei de• gruprlr II, III. şi IV. undi' lipsa apri a drtrrminat un
vacwm1. arhrologie (fig. 1).
Rrstul nun-ilPlor s1· găs1•şt<• răspîndit în mod dis1wrsat ~i numai rnnori grupate
în şir pr unrlr intnfluvii, c·um c·stc• (·azul pe dPalul .,Drumul Brăilei", situat între Prut
şi valc•a Horineii.
În lc•gittură c·u aparte1w11ţa culturală şi clatan•a moviMor din spaţiul gl'ogrnfic de
can• nr-am oeupat, considrrăm cit în stadiul actual e1l l'Prcl'tărilor atît arhc•ologi('r, cit
şi c·u earac·tc•r intc•rdisciplinar, din ţară şi u1• pPstr hotan·. s1• pot tragi' urn·h· c·oncluzii
cu c·arnetrr oriPntativ.
CPrc·Ptări similarr dintr-o zonă apropiată, şi :mumr. d<' pr eursul mijlociu al Bîrladului, 19 undi• prl'dornină movill'lc situai<' în şc·s. clin ('ilrl' provin UC'sc·oprriri dintr-o
perioadă tîrzil• (sPl". XI-XII l'.n.), 1wrmit atribuirc•a a('('stora populaţiilor turanit1•. 20
La ac1•stl'a SP poatP adăuga dc·seopnin·a n•crntrt Ul' la Dr ii gă 1wşt i. AltP dP1wo1wriri similarr reccntl' s-au făeut Ia Zorlc•ni, jud. Y:1sl11i, eu otazia unor lm·ritri dP co11struc·ţi1•, unde
sprrialişti Ul' la :Muzrul din Yaslui au întrc·prins săpături dr salrnn•. 21
1\Jierogruprlc• dr m0Yil1• dispus!' în şirag sau în mod JH'oruonat, clin zona Galaţilor,
aparţin probabil, pnioclPi rom:uw, ac·l'sfra găsindu-sP în zon:1 din intPriorul \•alului roman
Tuluec·şti-Traian.

Movill·lr rari' sînt răspînuitr disp1·rsat în r1•st ul juu1·ţului aparţin, probabil JH'rio.:di·i
de trrt'C'fl' cl1• la Pncolitic la <'poea bronzului, prc•cum şi Ppocilor urrnătoart', dnd s-a practieat înmormîntarra în rnovilr, a('C'Stra avîncl şi înmormîntări sr-c·unuarr.
Lipsa c·Pre<'tărilor sistrmatieP, c·a şi mwlc• drseoprriri fortuifr im 111' JH'rmit sr1 facrm
aprc·c·icri ipotPtic-1• mai îndrăznrţr.
~hînd în nurrc• n·zultat Pll' innstigaţiilor din uit im ii ani înt n·priJ1s1• de SJH'eialiştii
Muzeului din Brrtila, c·an• au c·pn·Ptat un marc număr dr movili' situatr în ael'astă parte
a Cîmpiri Române şi au dPscopPrit un număr mar<' dP mormintP aparţinînd PJlO('ii bronzului şi migraţic•i popoar<'lor, cstP posibil ca şi în zona dP eîmpil' din judPţul Galaţi
să s1• descopcr<' un număr marC' dP morminte din ac·l'raşi prrioadă. 22
Informaţii mai amplr SP gr1s<•sc în literatura sovil'tieă dr spc•cialita1P,.eare au fost
obţinuh' în ('<'H'etarra unor rnovilr de părnînt din zona 8Î1 uată intri' DunărP şi Nistru.
În pPrioada 19G4-19GG au fost cer('Ptate 2G de movile', undr au fost găsite 304 mormintr,
cam aparţin urmittoarPlor eult uri: G - Usatovo; 93 Iamnaia; 5 - ~rubnîi; 82 - bronz
tîrziu; 3 - sciticr; 7 - sarmati('r; 15 pozclnekonc1•vnicPvskih. 23
Alte errcetări din RSS Moldovcnrască au fost pfrct uatP în zona satului Butorî,
raionul Grigoriopol, (zona Nistrului). În grupa Butorî I mormintl'll' au fost atribuite
16 culturii Iamnaia, din 3 movile şi 7 culturii Srubnîi, clin 2 movile.
Acrastă largă pC'rioadă de timp în care pot fi încadrate movilrle din zona la care
ne referim justifică silinţele arheologului pentru o cvidl'nţă completă în vedcrra crr"ctărilor viitoare, carr, folosind mijloace mai eficiente dccît cde de astăzi, va da posibilitat<'a valorificitrii optime a vestigiilor pc care le păstrează de mai multe miknii.
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REPEHTORICL l\IOYILELOH DE PAl\LÎN"T DIX JUDE1TL GALATI (I)
1. l\fovila C'uruiului. S;1tul C'iorăşti, rom. Priponrşti. jud. Galaţi. Este> situată 1w clPalnl
Cucuiului, clintrr sntrk C'iorăşti şi Lir~ti. I = 3 m: D = f>O 11L {I = îniilţi1111'a:

D = dianwtrnl).
:Movilă, rom. Tepu, jud. Galaţi. Sl' află în pădurra dr la sud dr loealitafra 'f Ppll.
A fost iclrntifirată ele prof. I. Bas or. clin f'rpu. I = l.20 m: O = :l5 n1.
3. Movilă, satul Poiana, e01n. Nieorrşti, jud. Galaţi. l\fovila est<> sit nată la nord de
.,Crtăţnia". I = 1 m; D = 30 m.
4. l\lovila TPpu, Corn. f'qm, jud. Galaţi. SP află la 1 km sud-wst ele' c·onnmă, JW intrrflm·iul Troianul. Toponimul provirn• dr la monumrntul antir drnumit în ultimih•
derrnii „Valul lui Athanmit", ean' trrrr pr aeolo. l\fo,·ila sr află la dţi,·a metri
dr vnl. I =2 m; D =40 rn.
5. l\lovila Bostrinăriri, rom. l\fonfrni. jud. Galaţi. l\fovila sr ;iflă la sud-c'st dl' loealitatra TPJHI. I = l ,50 m; D = 40 m.
6. :Movila Bnhna, rom. l\luntrni, jud. Galaţi. Sr află la sud dr drumul Tigănr~ti
Nicorrşti. I = 1 m; D = 30 m.
7. Movilă. rom. Nitorrşti, jud. Galnţi. SP află la wst cir şosraua Tecuci-Nicore~ti.
I = 2 m; D = 35 m.
8. Movila Cincu, eom. Niroreşti, jud. Galnţi. Sr află la sud-rst de• comună pP murginra înaltă a promotoriului Nirorrşti. I = 2 m; ]) = 35 m.
9. 1\Jovilă, rom. Mnntrni, jud. Galaţi. I = l rn; D = 25 m.
10. 1'fovila f'ăpNrnu. satu I Ungurrni, corn. MuntPnL jud. G;1 la ţi, rstr situată pr terasa
înaltă a Bîrladului. I = 2 m; D = 50 m.
11. Movilă, municipiul Trenci, jud. Galaţi. Se află în perimetrul ;1grieol n I municipiului
TPruri. I = 1 m; D = 30 m.
12. Movilă, munieipiul Teruti, jud. Galaţi. Sr nflă la 500 m sud de mo\·ila nr. 11.
I= 2 m; D = 40 m.
13. Movilă, municipiul TrC'uri, jud. Galaţi. La 600 m sud dr movila 12, sr află acl'astrt
movilă. I =2 m; D =45 m.
14. Movila Stanrhii, municipiul Trl'nri. jud. Galaţi. Se află la 1 km vrst dr movila
nr. 13. I =3 m; D =60 m.
15. Movilă, nnmicipiul TeC'uci, jud. Galaţi, sr află la 2 km sud ele movila rn. I = 4 m;
D =60 m.
16. Movilă, satul Slobozia Comi, com. Ghidigeni, jud. Galaţi. Sr află lingă Slobozia
Corni. I = 1 m; D = 30 m.
·
17. l\fovilă, munieipiul Trenci, jud. Galaţi. Se află situată în ŞPsul Bîrladului. I = 2 m;
D = 45 m.
18. Movilă, municipiul TrcuC'i, jud. Galaţi. SP află pc trrasa dr la vrst dr municipiul
Trenci. I = 2 m; D = 48 m.
19. Movilă, municipiul Tecu.ci, jud. Galaţi, se află pc aePraşi terasă, la l km sud ele
M.18. I = 2 m; D = 50 m.
20. Movilă, municipiul Trruei, jud. Galaţi. Sr află la nord de şosraua Trenci-Matca,
I = 3 111; D = 60 111.
21. Movilă, municipiul Tecuci, jud. Galaţi. Sl' află la sud dr şosPaua Treuei-1\fatca.
la distanţr1 de 400 111. I = 3 111; D = 60 m.
22. Movila Marr, municipiul Tecuci, jud. Galaţi. Se află lîngrt şoseaua Teeuci-lVIatra.
I = 4 m; D = 70 m.
23. Movilă, municipiul Tecuci, jud. Galaţi. Se află la 1 km est ele movila nr. 22. I = 2 m;
D =40 m.
24. Movilă, municipiul Tecuci, jud. Galaţi. Se află la 300 m NE de l\1.22. I = 2 m;
D =40 m.
25. Movila Sturza, municipiul Tecuci, jud. Galaţi. Se află la sud-vrst de Tecuci. I = 2 m;
D =35 m.
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26. Movila Malul Alb, municipiul Tecuci, jud. Galaţi. Se aliă la 1 km nord de locaJitatra Malul Alb. I = 3 m; D = 50 m.
27. Movila Ţarina, rom. Drăgănrşti, jud. Galaţi. Se află la 500 m est de localitatea
Drăgăneşti. în 1982 a fost distrusă pc latura de est, luindu-sc pămînt cu excavatorul. Nu s-au găsit semne de deranjan• a vrrunui mormint. I = 1,50 m; D = 35 m.
28. Movila Poiana Rotundă, corn. Movileni, jud. Galaţi. Se află la 3 km nord-est de
localitatea Movilrni. I = 2 m; D = 42 m.
29. Movilă, corn. Drăgăneşti, jud. Galaţi. Se află la GOO m de movila nr. 28. I = 2 m;
D =40 m.
30. ::MoYilă, corn. Barcra, jud. Galaţi. Sr află la :NE dr eom. Barcca. I = 2 m; D = 35 m.
31. Movilă, corn. Barc·ra, jud. Galaţi. Movila se află pe hotarul dintre comuna Barc~ea
şi corn. Drăgănrşti. la JO m vrst dr şosea. A fost distrusă latura nordică a movilri,
dr c·ătrr loeuitori ('arr au luat pămînt prntru grădini. I = 3 m; D = 45 m.
32. l\fovila „La Obşte", eom. Bartra, jud. Galaţi. Se află la 1 km nord de drumul Podoleni-MoYilrni. spre· marginra tl'ras<'i. I = 1,50 m; D = 38 m.
33. Movilă, tom. Bart('a, jud. Galaţi. La sud de comună, în albia majoră se află acra.stă
movilă (în grădina lui Petrra :rtlânâilă). eare a dispărut în ultimii ani. în movilă
s-au găsit oal<' şi oasr dr om, carr nu s-au păstrat (informaţii d<' la Tiic Pogrib din
Barc·('a). I =2 m: D =50 m.
34. Movilă; eom. Vmbrărrşti, jud. Galaţi. La 250 m sud de :M.33 se· află o alta, în gră
dina lui Ion Rogoz. I = 2 m; D = 45 m.
35. Movilă, satul Cic1răşti, eorn. Pripc,neşti. jud. Galaţi. Sr află în albia majoră a Birbtdului. Esfl' probabil M 8 din grupul Ghidigeni din repertoriul movilelor de pe valra
rîului Bîrlad întoc·mit de Vasile Yarlam 24 •
36. :Movila Albă, satul Gîrbovăţ, corn. Gbidigcni, jud. Galaţi. Se află la 1 km NV de
Gîrbovăţ. I= 2 m; D = 30 m.
37. Movilă, corn. Ghidigrni, jud. Galaţi. Se află la limita estică a teritoriului comunri
Ghidigeni. I= 1 m; D = 30 rn.
38. Movila Fundranu. Satul Căueşti, corn. Drăguşrni, jud. Galaţi. I= 2 m; D = 40 m.
39. Movila cu salcir, satul Slobozia Corni, corn. Ghidigcni, jud. Galaţi, se află la aproximativ 4 km est de localitatea Slobozia Corni. I = 1,50 m; D = 35 m.
40. Movilă, satul Slobozia Corni, corn. Gbidigrni, jud. Galaţi. Se află la 500 m sud de
movila nr. 39. I= 2 m; D =30 m.
41. Movila lui Jalbă, satul Cirlomăneşti, corn. Cerţeşti, jud. Galaţi. Se află la 1 km
rst de localitatra Cîrloruăneşti. I = 2 m; D = 40 m.
42. Movila lui Traian, satul Nrgrilrşti, corn. Ghidigeni, jud. Galaţi. Se află la 1,5 km
vest de valea Blănea sa. I = 2 m; D = 40 m.
43. Movilă, satul Blînzi, corn. Corod, jud. Galaţi. Se află pe marginea terasei estice din
valea Corozelului. I = 2 m ; D = 45 m.
44. Movilă, corn. Blînzi, corn. Corod, jud. Galaţi. Se află la 2 km vest de satul Blînzi.
Are bornă geodezică. I = 2 m; D = 40 m.
45. Movilă, satul Ungureni, corn. Munteni, jud. Galaţi se află la sud de Valea Lungă.
I= 1 m; D = 30 m.
46. Movila „Piscul Mîndreşti", satul Mîndrcşti, com. Valea Mărului, jud. Galaţi. Se
află la nord de Mîndreşti. I = 2,50 m; D = 60 m.
47. Movila „Macurile", satul Mîndreşti, com. Valea Mărului, jud. Galaţi. Se află la
vest de satul Mîndreşti. I= 3 m; D = 50 m.
48. Movila de la „Drumul Morii", satul Mindreşti, corn. Valea Mărului, jud. Galaţi.
Se află în partea de sud-vest de satul Mîndreşti, lingă drumul comunal numit „Drumul Morii", la 2 km de movila nr. 48. I = 2 m; D = 40 m.
49. Movila Găunoasa, corn. Smulţi, jud. Galaţi. Se află pe dealul Găunoasa, la marginea
estică a pădurii. I = 4 m ; D = 66 m.
50. Movila „La Nisipărie", com. Valea Mărului, jud. Galaţi. Se află la nord-nord-vest
de comună, pe acelaşi interfluviu cu Movila 48.
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51. Movila Matca, corn. Matca, jud. Galaţi. Se află la sud de şosf'aua Cuclalbi-Matca.
I = 1 m; D = 30 m.
52. Movila Şenclrca, corn. Cudalbi, în apropirrra hotarului cu Valea Mărului. I= 2 m;
D =50 m 25 •
03. Movilă, corn. :Matca, jud. Galaţi. Se află la vrst ele pădurea Bujoru. I = 1 m; D =
40 m.
·
54. Movila, corn. Bare.ca, jud. Galaţi. Se află 1a sud de pădurra Bujoru. I = 1,50 m;
D =35 m.
55. Movila Barcea, corn. Barcca, jud. Galaţi. Sr află la est de pădurra dr sa.Jcîmi, la
distanţă de 1,5 km. I = 2 m; D = 35 m.
56. Movila Pietrele, corn. Cudalbi, jud. Galaţi. Se află la 1,5 km nord-vest dl• romunf1 26 •
I = 2 m; D = 45 rn.
57. Movilă, corn. Cudalbi, jud. Galaţi, se află pr Dealul Movilei, la nord de Cudalbi
şi la rst de valea Gerului 27 • I = 2 m; D = 40 m.
58. Movila Streşineasa, corn. Cudalbi. jud. Galaţi. Se găseşte pc Dralul Strrşinrnsa.
la sud-rst de comună. I = 2 m; D = 35 m.
59. Movila lui Ursu, corn. Umbrărrşti, jud. Galaţi. Se află Ia Vl'St de obîrşia văii Herătău.
I = 2 m; D = 35 m.
60. Movilă, corn. Cudalbi, jud. Galaţi Se află pc intrrfluviul dintn· Va!Pa Grrulni ~i
Vaka Gologanului. I= 2 m; D = 40 m.
61. Movila Ţiganca, c.om. Cudalbi, jud. Galaţi. Se află pc acelaşi interfluYiu, Ia sudvest de movila nr. 60. I= 2 m; D = 40 m.
62. Movilă, corn. Cudalbi, jud. Galaţi. Sr află pe acrlaşi intrrfluviu la 1 km de movila
nr. 61. I =1 m; D =25 m.
63. Movilă, corn. Cudalbi, jud. Galaţi. Sr aflrt la 1 km spre wst, peste Valea Gerului.
I = 1 m; D = 30 m.
64. Movila Cioara, corn. Urnbrărrşti, jud. Galaţi. Se află la vest de Valea Arcaciului.
I = 1 m; D = 25 m.
65. Movilă, corn. Umbrărrşti, jud. Galaţi. Sr află la obîrşia văii Arcaciului. I = 1 m;
D =35 m.
66. Movila, corn. Iveşti, jud. Galaţi. Sr află lingă şosraua dintre corn. C. Nrgri şi corn.
Griviţa. I = 1 rn; D = 30 m.
67. Movilă, corn. Iveşti, jud. Galaţi. Se află la 1700 m de şoseaua dintre eom. Griviţa
şi corn. Iveşti. I = 2 rn; D = 40 m.
68. Movilă, corn. Iveşti, jud. Galaţi. Se află Ia 1,5 km nord de şoseaua dintre localităţile Griviţa-Iveşti. I= 1,50 m; D = 30 m.
69. Movilă, corn. Griviţa, jud. Galaţi. Este situată în partea estică a interfluviului dintre Valea Gerului şi Valea Călrnăţui. I = 2 rn; D = 40 m.
70. Movilă, corn. Griviţa., jud. Galaţi. Este situată la 500 rn sud-vest de Movila nr. 69,
pe interfluviul Brehoia.
71. Movila Mare, corn. Griviţa, jud. Galaţi. Se află la vest de viroaga Brehoia.. I = 5 m;
D =70 rn.
72. Movila Băşicuţa, corn. Griviţa, jud. Galaţi. Se află la 800 rn sud de Movila Mare.
I = 1 rn; D = 30 rn.
73. Movila lui Moş Mihai, corn. Griviţa, jud. Galaţi. I= 2 m; D = 40 m.
74. Movilă, corn. Griviţa, jud. Galaţi. Se arlă la marginea estică a interfluviului GeruCălrnăţui. I =3 rn; D =45 m.
76. Movilă, corn. Griviţa, jud. Galaţi. Se află la capătul sudic al interfluviului dintre
Valea Adîncă (fostă Mînjina) şi Valea Cerului. I= 1 m; D = 25 m.
76. Movila, corn. Griviţa, jud. Galaţi. Se află la sud-est de satul Călmăţui, 600 rn. I =
3 rn; D =45 rn.
77. Movilă, corn. Iveşti, jud. Galaţi. Se află la 60 rn sud de şoseaua Griviţa-Iveşti.
I = 1 rn; D = 30 rn .
. 78. Movila Orbănaşu (Arbănaşu), com. Griviţa, jud. Galaţi. Se află pe un interfluviu
scurt dintre o viroagă şi Valea Gerului. I = 2 rn; D = 40 rn.
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79. Movila Kegrr, rom. GriYiţ<1. jud. Galaţi. Se află la nst dr viroaga de lingă Movila
Orbănaşu. I = 2 m; D = 30 m.
80. Movila Potîrnil'hra, roni. Prehra, jud. Galaţi. l\Iovila se află pr interfluviul dintre
Yalra GPrnlui şi Yalc•a Aclîncă (sau valra Cocoraşului). I = 7 m; D = 65 m.
81. Movila, c·o111. Perhca, jud. Galaţi. Movila sr află la 1 km sud de Movila Potîrnichca.
I = 1 m; D = 25 m.
82. Movilă, l'Om. Prrhra, jud. Galaţi. ::'\Iovila se află la 2 km sud de movila nr. 81. I =
2 m ; ]) = 30 m.
83. I\Iovilă, rom. Lirşti. jud. Galaţi. l\lovila Sl' află la est dr ronflurnţa unei văi cu valea
Călmăţui. I = 1 111; D = 25 m.
84. Movilă, rom. Lirşti. jud. Galaţi. Se află la mică distanţă de movila nr. 83. I = 2 m;
I> = 30 111.
85. I\fovilă, c·orn. Lirşti, jud. Galaţi. Movila sr află la 200 111 sud dr movila nr. 84. I =
2 m:]) =31 m.
·
86. Movilă, eom. Lirşti. jud. Galaţi. Movila sr află la obîrşia unri vili seci, confluentă
cu valra Grrului. I = 1 m; D = 27 m.
87. Movilă, eom. Lirşt i, jud. Galaţi. Se află la rst de o altă valr sracă, confluentă cu
valea Gerului. I = 1 m; ]) = 25 m.
88. Movilă, rom. Lieşti, jud. Galaţi. Movila se află la sud-est de movila nr. 87, la cca
1 km. I = 2 m; D = 35 m.
89. Movilă, rom. Lirşti, jud. Galaţi. Se află la marginea rstică a interfluviului ~ru
rălmăţui. Este la nord-est 400 m de mo,;Ja nr. 88. Este în dreptul fermei Gostat.
I = 2 111 : D = 33 m.
90. Movilă. corn. Slobozia Conaehi, jud. Galaţi. :Movila se află spre marginea vestică
a intf'ffluviului Yalm1 Cerului-Vatra Cocora~ului. I = 1,50 m; D = 30 m.
91. Movih1, c·om. Lieşti, jud. Galaţi. :Movila se află la 1 km sud de movila nr. 88.
I = I 111; D = 30 m.
92. Movilă, corn. Lirşti, jud. Galaţi. Movila se află pc un interfluviu dintre două văi
srei la snd-rst 500 m dr movila nr. 86. I = 1 m; D = 30 lll.
93. Movila lui Florra, com. Lirşti, jud. Galaţi. Se află pe interfluviul de la vest de Căl111ăţui, numit rnuc·hra Vîlcra. I = 7 rn; D = 70 m.
94. Movilă, c·om. Licşti, jud. Galaţi. Sr află la 1 km rsfr c!r~ plantaţia de salcîmi de la
rHt de eomuna Lirşti. I = 2 m; m = 35 m.
95. Movilă, rom. Lirşti, jud. Galaţi. Se află la <·st de valra Călrnăţuiului la 2,5 km de
movila nr. 85. I = 3 m; D = 40 rn.
96. Movilă, corn. Lirşti, jud. Galaţi. Se află la 1 km sucl-rst de movila nr. 95. I = 2 rn;
D =35 rn.
97. Movila Ranete, eom. Lieşti, jud. Galaţi, se află la 1,5 km de conducta de gaz metan.
I = 2 m; D = 40 m.
98. Movilă, eom. Slobozia Conachi, jud. Galaţi. Se află pr interfluviul Valea GcruluiYalra Cocoraşului. I= 3 m; D = 50 m.
99. l\lovilă, eom. Slobozia Conachi, jud. Galaţi. Se află în apropierea movilei nr. 98,
pr acrlaşi intrrfluviu. I= 5 m; D = 60 m.
100. l\lovila Ciupcrea, com. Slobozia Conaehi, jud. Gaiaţi. Se află la est de Valea Cocoraşului. I =2 m; D =40 m.
101. Movila Bucur (sau Odac la Strjar), eom. Slobozia Conaehi, jud. Galaţi. I = 2 m;
D =45 m.
102. Movilă, corn. Slobozia Conachi, jud. Galaţi. Se află lingă o viroagă de pe latura
vestică a interfluviului Valea Grrului-Valca Suhurlui, la 500 m sud de movila
nr. 99. I =3 m; D =50 m.
103. Movilă, corn. Slobozia Conachi, jud. Galaţi. Se află la 300 m sud-est de movila nr.
102. I =1 m; D =25 m.
104. Movilft, corn. Slobozia. Conachi, jud. Galaţi. Se află la 300 m sud de movila nr. 103.
I = 2 m; D = 40 m.
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105. Movilă, C'om. Slobozia Conac·hi, jud. Galaţi. Se află. Ia 200 m de movila nr. 104.
I = 1 m; D = 25 m.
106. Movilă, C'Om. Slobozia ConaC'hi, jud. Galaţi. Se află pc intcrfltnriul dintre viroagă
si Valra Grrului. I = 1,5 m; D = 35 m.
107~ Movilli, corn. Tudor Vladimirrscu,~ jud. Galaţi. Sr află la obîrşia unei văi seci.
I = 4 m; D = 70 m.
108. Movila Gurguiţa, corn. Tudor Vladimircseu, jud. Galaţi. Se nflrt pc interfluviul
dintrr două vironge. I = 5 m: D = 70 m.
109. Movila Ciofrrşti, corn. Tudor YladimirrsC'u, jud. Galaţi. Se nflă la vest de Movila
nr. 107, pe un interfluviu dintrr două văi srri.
110. Movila Stuoi, C'Om. Lirşti. jud. Galaţi. Se aflrt pr latura nstieri a interfluviului
Grrn-Călmătui. I= 2 rn; D = 35 m.
111. Movila Brsau~a, corn. Fundmi. jud. Galaţi. Se află în hotar cu commrn Nămoloasa,
.. la rst dr pădurra Hanu Conac hi (în Şl'sul Sirrtului). I = 1 m; D = 30 rn.
112. Movila Braniştra, C'Om. Fundrnii Noi. jud. Gafaţi. Se află la sud de movila Bcsaura,
la vrst de lacul TălăbaşC'a. I = 2 m; D = 35 m.
113. Movilă. eom. Tudor Vladirnirrseu, jud. Galnţi. Se :1flrt la 600 m est de mănăstirea
Tudor VladimirrsC'u. I = 2 m; ]) = :35 m.
114. Movilă, corn. PisC'u, jud. Galaţi. Se află In conflurnţa Văii Copoiu cu valea Gerului.
I = 2 m; D = 50 m.
115. Movila lui Puşcoi, corn. PisC'u, jud. Galaţi. Sr află la sud dr drumul dintre Slobozia
Conachi-Yalea Gerului, pP clralnl Copoiului. I = 4 m; ]) = 70 m.
116. Movila Copoi, corn. Slobozia Conachi, jud. Galaţi. Se aflrt pc dealul Copoiu, între
obîrşiilc văilor Copoiu şi Ursoairi. I = 5 m; ]) = 70 m.
117. Movilrt, corn. Tudor VladimirrsC'u, jud. Galaţi. SP află la rst de drumul dintre rnă
năstirrn Tudor Vladimirescu şi C'onmna eu acrlaşi numr. I = 2 m; D = 40 m.
118. Movilă, corn. Tudor Vladimirrsru, jud. Galaţi. Sr nflă la marginea de NE a cornu. Jiri. I = 1 m; D = 25 m.
119. Movilă, corn. Tudor VladimirPscu, jud. Galaţi. Sr află la rst de comună, lingă şoseaua
Galnţi-Teruri. I= 1 m; D = 30 m.
120. l\fovilr1, rom. Tudor Vladimirescu, jud. Galaţi. Sr aflrt Ia 500 m rst de movila nr. 119,
în valra Grrului. I = m; D = 30 m.
121. Movilă, corn. Tudor Vladirnirrscu, jud. Galaţi. Sr află la marginra trrasri inferioare .
. D =250 m; I =4,50 m.
122. Movilă, com. Tudor VladimirPscu, jnd. Galaţi. SP află la nord dr movila nr. 121.

I

=1

m: D = 35 m.

123. Movila Bujorranu, corn. Tudor Vladimin·seu, jud. Galaţi. Se află pc terasa inferioară la est de Pîrîul Grrului. I = 2 m; D = 40 m.
124. Movilă, corn. Tudor Vladimirescn, jud. Galaţi. Se aflrt la confluenţa unei văi seci
eu Valra Gerului lingă măJiăstirra Tudor Vladimirrscu. I = 1 rn; D = 30 m.
125. Movilă, comuna Piscu, jud. Galaţi. sr află la vrst de drumul Vameş Ferma.
I = 2 m ; D = 40 m.
12G. Movilli, corn. Piscu, jud. Galaţi. Se află la vrst dl' valea Vrancei, pe dralnl Movilele.
I . 1 m; D = 30 m.
127 a, l>, c, el. Grup dr patru movil<•, corn. Piscu, jud. Galaţi. Se află pc dealul ;,Patru
movile>'', la nord de obîrşia văii. înălţimi între 2-4 m; D =între 40-60 m.
128. ·Movilă., eom. Piscu, jud. Galaţi. Se află în zona sudieri a ii1terfluviului Geru Suhurlui
I = 1 m; D = 30 m.
129. Movilă., corn. Piscu, jnd. Galaţi. SP aflrt la VPst dP movila nr. 128, pc acelaşi interfluviu. l=l m; D =35 m.
rno. Movilă., corn. Piscu, jud. Galaţi. Se <iflă pr acelaşi intl'rfluviu, în marginea de nord
a comunri. I= 2 m; D = 40 rn.
13~. Movilă, corn. Piscu, jud. Galaţi: Sr aflrt întrr Piscu şi Vamrş, la rst de calea ferată
Galaţi-Tecuci. I = 1 m; D = 20 m.
49

132. llovilă,
D =25
133. Movilă.
D =25
134. Movilă,

rom. Piscu, jud. Galaţi. Sr :tflă JH' drnlul „Patru movilr". I = 1 m;
m.
rom. Piscu, jud. Galaţi. Sl• află l:i 500 m nord de moYila nr. 132. I = 1 m;
m.
rom. Pistu, jud. Galaţi. Sl• a firi în şc•sul Văii Suhurlui. I = 1 m; D = 15 m.
135. Movilă, com. CaYadineşti, jud. Galaţi. Esfr pc• l"llmpăna apl'lor, pr drumul (~:~la
tilor. I =2,50 m; D =50 m.
136. Movila Filimon, com ..Jorăşti. jucl. G:ilaţi. SP <:flă p1• Dt•alul Filimon, la nord de
obîr~ia Yăii Filimon. I = 3 m: D = 60 rn.
137. Movila Potroci. satul C'răieşti, c·om. Vîrlrzi, jud. Galaţi. Se află pr lkalul Potrnci,
la nord d1• valea Tăpăloaia. I= 2,50 rn; J) = 50 m.
138. Movila HăncPşti, c·om. Jorăşti, jud. Galaţi. SC' află JW d1·alul Băntrşti, la 3 km c-st
dl' rom. Jorăşti. I = 2 m: D = 21 ,5 m.
139. Movila Călugărrasa, satul C.răfrşti, l"Olll. Vîrlc·zi. jud. Galaţi. SP ;IÎlă pr D1·alul Tilpii.loaia lingă drumul dr )H' c·umpăna ap1•lor. la 2 km m1rd dl' ('răirşti. I= 2,50 m;
D = 4f> m.
140. :Movila CriliPşti, &1tul C'răirşti. c·om. \'irlt·zi, jud. Galaţi. St· află la 1•st d1• Crăir~ti
pe dl'alul eu atl'laşi nume• l<i 1.:WO k111 Pt;t d1• lol·alitat1•. I = 150 l'lll; D = 45 m.
141. Movila Cuza, satul Mosru. oraşul Tg. Bujor. jud. Galaţi. Se• află la 1,5 km c•st de
Ratul }fostu }H' dl'alul „Viilor'". În !H c·olul trrc·ut. pr o hartă din 1839 sr munca
movila Lupului. După 1864 a drnnit rc·1wr la mo~ia din c·arr au fost improprif'tăriţi Rătrnii din Moscu. I = 1 m; D = 2,u m.
142. Movila Osăşti, com. Bănrasa. jud. Galaţi. 81• află JW lh·alul Osăşti în apropi1~re
dt• intnsrcţia şosPlrlor Bărn•ai:a-Sm·r\·c ni, Bănl'ilSa-Roşrani.
I = 2 m;
D =50 m.
143. )lovila Roşrani, satul R-0ştani, <"On1. Bă1wasa. jud. Galaţi. Se află pr d1·alul Bănrm;a
pe cumpăna apelor. I= 1,50 m; J) = 30 m.
144. Movila Murgoaia, Satul lJrh•şti. tom. }1ăl'işrui, jud. Galaţi. S1· află pe D1•alul }fnrgoaia dP la nord-ret de satul Urleşti. I = 1 m; D = 25 m.
145. Movila ltl'şti, c·om. Vîrlezi, jud. Galaţi. Se află pe dralul It1·şti la 1.o km sud de
comună. I= 1 m; D = 30 m.
146. Movila :MiloaiPi, satul Umbrărrşti. oraşul Tg. Bujor, s1• află la 1,5 km sud-c•st <le
oraşul Tg. Bujor, pe dealul Miloait·i. I = 2 m; D = 45 m.
147. Movila Călugăriţa, corn. Bălcni, jud. Gafaţi. Se află la nord de Drumul Băleni
Viile. I = 2 m; D = 40 m.
148. Movila Debaril, romuna ('ucla.lbi, jud. Galaţi. &• află pr Dealul Bujorăşti 28 •
I = 3 m; D = 50 m.
149. Movila „La Obşte", corn. Cuc-a, jud. Galaţi. Se află la nord de c-0mună. In 1970
C.A.P. Cuca a tonstruit pe c•a un rezervor pentru apă 29 •
150. Movila Arc.ari, corn. Cuca, jud. Galaţi. Se află la est de marginea conmnei pe platoul ru acelaşi nume 30•
151. Movila Drăgăieni, corn. Costac·hr Nrgri, jud. Ga.Jaţi. Se află pe Dea.lui Vulpei.
I =2 m; D =40 m.
152. Movila lui Savin, corn. Costac·he Negri, jud. Gafaţi. s~ află pr Dl·alul Movila lui
Savin. I =2,5 m; D =40 m.
153. Movila Rediu, com. Rediu, jud. Galaii. Se află la sud de comună, pc dr.alui Neme~ll.
I =1,50 m; D =40 m.
154. Movila Docanu, corn. Rediu, jud. Galaţi. Se află pc dealul Docanu, la obîrşia unei
văi obsecvente. I = 1 m; D = 30 m.
155. Movilă, rom. Pechea, jud. Galaţi. Se află pc dealul Vulpi Jîngă marginea şosdei
Pechea-C. Negri. I= 1,50 m; D = 40 rn.
156. Movila Cetăţuia, corn. Pcchea, jud. Galaţi. Se află la nord de comună, şi la vest ele
drumul care duce la Lupele. De citeva decenii nu se mai foloseşte acest toponim.
l=lm;D=35m.
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157. Movila Gemeni, t•om. P1•t·hra. jud. Galaţ.i. Sr află }W platoul dr la norcl-vrst de
Pechra, spn· vrst dr valNt Grindului. I = 2 m; D = 50 m.
158. Movilă, t·om. Smîrdan, jud. Galaţi. Se află la 1·st de c„ursul supnior al văii Mălina.
I = 1 m;
= 30 m.
159. Movilă, t·orn. Smîrdan, jud. Gafaţi. Sr află. la 1 km 1•st dr movila. nr. 158. I = 1 m;
)) = 30 111.
160. :Movilă, satul Odaia :Manolac·hr, corn. Vînători. jud. Galaţi. Sr află. la sud d1• satul
Odaia Manolatlw, în componrnţa t•ăruia a intrat un cătun numit în a doua jumă
tatt• a secolului trrcut Slobozia M0Yil1·i. I = ].40 m; D = 50 m.
161. Movila TuH~ului, corn. Yînători, jud. Gafaţi. S1• află la vrst d1• Satul Costi. I = 4 m;
D = 70 m.
162. MoYilă, c·orn. Vînători, jud. Galaţi. SP <tflă la 800 m v1·st dr Movila Tml'ului.
1=2 m; D =40 m.
JG3. :Movila HamPiu, 1·0111. Smîrdan. jud. Gah1ţi. Se <1flă. la v1•st dl' Vidra .NPgrri, pe
dritlul Grra<'<I. I = 3 m; )) = 45 n1.
164. Movilă, Satul N1•grPa, <'0111. Sdu•la, jud. Galaţi. S1• află la nord de satul NPgrPa.
I = 2 m ; D = 3fJ m.
165. MoYila eom. Piscu, jud. Galaţi. S1• aflrt. la 1•st dl' Piscu, în nmrginea <le Vl'St a şrsulu i
Văii Suhurlui, la 300 m nord dl' l'afoa fl'rată. Galaţi-TPcuci. I = 30 m; D = 60 m.
166. Movilă, eom. Slobozia Conaehi, jud. Galaţ.i. Sl• află la sud de pă.durca Bălţatu.
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167. Movila Săpatri. corn. Slobozia. Com1chi, jud. Galaţ.i. SP aflrt lîngă şoseaua Galaţi
Tccu<'i. I = 1,50 m; D = 35 111.
168. Movilă, corn. Slobozia Conachi, jud. Galaţi. 81• află la nst dr movila nr. 167.
I = 1 m ; D = 25 m.
Hi9. Movilă, rom. Slobozia Conad1i, jud. Galaţi. SI' află la vrst de şosraua Galaţ.i
Tl'CUC'Î. I= 1 m; ]) = 25 rn.
170. lfovilă, corn. Ind<•pcndcnţa, jud. Galaţi. Se aflr1. la Vl'st de obîrşia văii Cătina..

I =2 m; D =40 m.
171.
172.
173.
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175.
176.
177.
178.
179.
180.

181.
182.

183.

Movilă,

satul Izvoarele, com. Slobozia Conachi, jud. Galaţ.i. Se a.flă în a.propierea
coastei dl' la. est de satul Izvoarele. I = 1,50 m; D = 30 m.
Mm·ilă, satul Izvoarele, corn. Slobozia C01rnchi, jud. Galaţi. Se află. în apropierea
coastri de la rst de satul Izvoarele. I = l m; D = 25 m.
Movila Gemeni. 1mtul lzvoarelf', com. Slobozia Conachi, jud. Galaţi. Se află pe
d<~alul Gemeni. I = 3 m; D = 45 m.
Movilă, corn. Piscu, jud. Galaţi. Se află pe marginea coastei de pe stînga văii Gerului, în apropiere de confluenţa act•steia. I = 3 m; D = 50 m.
Movilă, com. Independenţa, jud. Galaţi. Se află. pe interfluviul văii Gerului-văii
Caina. I = 2 m; D = 45 m.
:Movilă, corn. Independenţa, jud. Galaţi. Se află la 1 km nord de movila nr. 175
pe acelaşi interfluviu. I= 2 rn; D = 40 rn.
Movilă, corn. Independenţa, jud. Galaţi. Se a.flă la 600 m nord de movila nr. 176.
Pe acelaşi interfluviu. I = 2 m; D = 45 m.
Movilă, corn. Independenţa, jud. Galaţi. Se află la 400 m nord de movila nr. 177,
pc acelaşi interfluviu. I = 2 m; D = 40 rn.
Movilă, corn. lndepcndcnţ.a, jud. Gafaţi. Se află pc interfluviul de la vest d1~ valea
Topirncaga. I= 2 rn; D = 40 m.
l\lovilă, corn. Independenţa, jud. Galaţi. Se află pe acelaşi interfluviu cu movila
179. I = 1 m; D = 25 m.
:Movilă cu piatrft, com. Indepcnclcnţa, jud. Galaţi. Se află la vest de valea Topirneaga. I =3 m; D =55 m.
Movila Săpată, corn. Schrla, jud. Galaţi. Se află la sud de şoseaua Smîrdan-Schrla.
I = 2 m; D = 40 m.
Movila Bohotin, satul Negrea rom. Schela, jud. Galaţi. Se află la vest de satul
Negrea. I= 1 m; D =30 m.
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com. Schela, jud. Galaţi. SC' află la cca. 1 km nord de şosC'a.ua Galaţi
Slobozia Conachi. I = 1 m ; D = 30 m.
185. Movila Surdu, corn. IndepC'ndenţa, jud. Galaţi. Se află la vest de obîrşia unei văi
rnrr1 apă, la gura căreia SC află satul „V. Alecsandri". I = 3 m; D = 60 m.
186. Movilă, satul V. Alecsandri, com. Braniştea, jud. Galaţi. Se află la vest de valea
cr1tinci. I = 1 m; D = 35 m.
187. Movilă, com. SchC'la, jud. Galaţi. Se află în apropiere de hotarul cu com. Braniştea,
Ia sud de corn. Schela. I = 1 m; D = 32 m.
188. Movila Jipa, com. Braniştea, jud. Galaţi. Se află la 1,5 km nord de comună.
I =2 m; D = 46 m.
189. Movila BraniştC'a, com. Braniştea jud. Gala ţi. Se află la C'St de comună pc un interfluviu. I = 1 m; D = 35 m.
190. Movilă, e0111. Braniştea, jud. Galaţi. Se află la 1,200 km est de movila Jipa.
I=l m; D = 32 m.
191. l\Iovilr1. {'OITI. Braniştl'a, jud. Galaţi. Se• ami la rnarginC'a ZOllC'i irigată de la est de
valPa GrC'aca. I = 2 m; D = 40 m.
192. ~lovili1, com. ~Pndrcni, jud. Galaţi. Sr aflrt la vest de Valea Rusca Marc.
I =D = 30 m.
193. Mo,·ilă, corn. ŞendrC'ni, jud. Galaţi. SC' află )JC' Valul lui Traian. I = 1 m; D = 25 m.
194. Movilă, Corn. Şcndrcni, jud. Galaţi. Se află la hotarul de nord est cu comuna Smîrda.n.
I = 1 rn; D = 31 m.
195. l\fovilr1, com. Smîrdan jud. Gala ţi. Se• află la sud-nst de corn. Smîrdan. I= 2 m
D = 40 m.
196. Movilr1, com. Smîrdan jud. Galaţi. Se află la nord-vest de comună. I = 2 m;
D =45 m.
197. Movilit, corn. Smîrdan jud. Galaţi. SP află la nst de valC'a Mălina. I = 2 m;
]) = 50 m.
198. Movilr1, com. Smîrdan jud. Galaţi. Se aflr1 la sud de movila nr. 197. I = 1 m;
D =30 m.
199. Movilă, corn. Smîrdan, jud. Galaţi. SC' află la sud de movila nr. 198. I = 2 m;
D = 45 m.
200. Movilă, com. Smîrdan, jud. Galaţ.i. SC' află la sud-wst de movila nr. 199. I = 2 m;
D =40 m.
201. Movilă, com. Smîrdan, jud. Galaţi. SC' află în hotar cu comuna Şcndrcni. I = 2 m;
D =40 m.
202. Movilă, com. Şendreni, jud. Galaţi. Se află la vest de movila nr. 201. I = 1 m;
D =25 m.
203. Movilă, corn. Şcndrcni, jud. Galaţi. Se află la nord de corn. Şcndrcni. I = 1,5 m;
D =40 m.
204. Movilă, municipiul Galaţi, jud. Galaţi. Se află în zona nordică a platformei Combinatului siderurgic Galaţi. I = 3 m; D = 60 m.
205. Movilă, municipiul Galaţi, se află în zona nordică a platformei Combinatului siderurgic Galaţi. I = 2 m; D = 40 m.
206. Movilă, municipiul Galaţ.i, jud. Galaţi. Se află în zona nordică a platformei Combinatului siderurgic Galaţi. I = 2 m; D = 40 m.
207. Movilă, municipiul Galaţi, jud. Galaţi. Se află în zona nordică a platformei Combinatului siderurgic Galaţi. I = 3 m; D = 50 m.
208. Movilă, com. Vînători, jud. Galaţi. Se află în partea sudică a teritoriului corn. Vînă
tori. I = 1 m; D = 30 m.
209. Movilă, satul Fileşti, municipiul Galaţi, jud. Galaţi. Se află pe interfluviul dintre
Valea Făloaia şi Valea Cătuşa. În 1977 a fost săpată de M. Brudiu şi I. Limbidis 31 •
I = 1 m; D = 30 m.
210. Movilă, municipiul Galaţ.i, jud. Galaţi. Se află la intrarea în Combinatul siderurgic
Galaţi, la sud de capătul· viadttctului. A fost săpată de I. Limbidis şi N. GhiBcr
în 1971. I = 1,5 m; D = 35 m.
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211. MoviW. 11nmiripiul Galaţi. jud. Galaţi SP află pP dralnl Şol<lana de pr platforma
Combinatului sidrrurgie Galaţi. I = 2 m; D = 40 m.
212. ·Movilă, rom. Cavadinrşti, jud. Galaţi. SP aflrt pr intrrflnviul Dealul Brăilri.
I = 3 m; D = 60 m.
213. Movilă, corn. Can1di1wşti, jud. Galaţi. Sl' nflă pP intPrfluviul Dealul Brăilri.
I = 6 m; D = 70 m.
214. Movilă, corn. Cavadinrşti, jud. Galaţi. Sl' află pc interfluviul Dralul Brăilei, la sud
de Movila nr. 213. I = 3 m; D = 50 m.
215. Movila Cordaşu, corn. Oancea, jud. Galaţi. Se aflrt pc dealul Corclaşu la. S- V de
corn. Oancea. I =3 m; D =60 m.
216. Movila Veche, corn. Măstăcani, jud. Galaţi. Se află pc dealul Movila Veche.
I = 1,80 m; D = 60 m.
217. Movila Orzărie, corn. Fîrţăneşti, jud. Galaţi. Se află pc Dealul Mititrl, la C'St de
comună. I = 1,50 m; D = 50 m.
218.. Movilă„ corn. Folt<'şti, jud. Galaţi. Se află. p<' Dralul Movilei, 1 km la vrst de şosraua
Galaţi-Tg. Bujor 32 • I= 1,50 m; D = 45 m.
219. Movilă, corn. Frumuşiţ.a, jud. Galaţi, satul Tămăoani. Se află la vest de localitatea
Tămăoani. I = 1,50 m; D = 47 m.
220. Movila Morilor Bacalbaşa, corn. Tuluceşti. Se află la. intersecţia şoselelor Galaţ.i
Tuluceşti şi Galaţi-Cuca. I= 6 m; D = 80 m.
221. Movila Odaia Manolache, satul Odaia l\fanolache, corn. Vînători, jud. Galaţi, Se
află la sud-est de satul Odaia Manolaehe lingă şosea. I = 2 m; D = 45 m.
222. Movila- Nicolae Ţocu, corn. Vînători, jud. Galaţi. Se află la nord de comună. A fost
cercetată în 1981. Au fost descoperite 13 morminte cu 18 schelete: M10 , M11 , M13
aparţinînd perioadei .de tranziţie de la epoca neolitică la epoca bronzului; M2, M4;
M6; M7? MS, M9, aparţinînd epocii bronzului mijlociu; Ml, M3, M5, M12 aparţi
nind epocii. migraţiilor. Cercetare M. Brudiu.
223. Movila Lungă, corn. Vînători, jud. Galaţi Se află la est de comună (în prczC'nt
.. este în via C.A.P.). I= 2 m; D = 60 m.
224. Movilă, corn Vînători, jud Galaţi, se află la <'St de şoseaua Galaţi-Tuluceşti. Un
. : sfert de movilă se mai păstrează. _în grădina locuitorului Palade Constantin. 3/4
din movilă a fost nivclatrt cu buldozerul în 1982. I = 1,50 m; D = 40 m.
220. Movila Budurului, corn. Vînători; jud. Galaţi. Se află la vest de valea Budurului,
lingă satul Costi I = 2 m; D = 40 m.
226~ Movilă, corn. Vînători, jud. Galaţi. Se află între şoseaua Galaţi-Tuluceşti şi faleza
Brateşului, la 100 m de movila 224. Este aplatisată. I = 0,60 m; D = 25 m.
227. Movilă, corn Vînători, jud. Galaţi. Se află între şoseaua Galaţi-Tuluceşti şi faleza
·
Brateşului, între km 9 şi 10. I = 1,20 m ; D = 40 m.
228. Movilă, corn. Vînători, jud. Galaţi. Se află între şoseaua Galaţi-Tuluceşti şi faleza
Brateşului, între kilometrul 9 şi 10. I = 1,20 m; D = 42 m.
229. Movilă, corn. Vînători, jud. Galaţi. Se află la kilometrul 9 pc şoseaua Galaţi-Tulu
ceşti. I =2 m; D =60 m.
230. Movilă, corn. Vînători, jud. Galaţi. Se află la sud de Ripa lui Tuluc, la est de şoseaua
Galaţi-Tuluceşti, la km 7,400. Este aplatisată. I= 0,60 m; D = 26 m.
231. Movilă, corn. Vînători, jud. Galaţi. Se află la marginea falezei Brateşului, la nord
de vadul care duce la poligonul de la Brateş. I = 1 m; D = 30 m.
232. Movilă, municipiul Galaţi, jud. Galaţi. Se află la est de şosea, fiind construitA. o casă
pe ea. I = 1 m; D = 30 m.
233. Movilă, municipiul Galaţi. Se află la 200 m nord de şcoala din cartierul Traiannord. Movila a fost rasă cu buldozerul pentru amenajarea unui drum pentru cariera
de loess de pe faleza Brateşului. I = 80 cm ; D = 26 m.
234. Movilă, municipiul Galaţi, jud. Galaţi. Se află în complexul avicol Galaţi şi a fost
săpată în 1970 de către Ion Limbidis. I= 1 m; D = 24 m.
236. Movilă, municipiul Galaţi, jud. Galaţi. Se află în complexul avicol Galaţi. I =
1,20 m; D =30 m.
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M°'·ilă. c·om. ~mdrl'ni, jud. Galaţi Sr află Ia nst dr Vall'a RusC"a Marc. I = 1,10 m;
D = 30 m.
237 -256. Movile. muni<"ipiul Galaţi, Barboşi - NPC"ropola romană rstr c·onstituitl'L dintr-un grup de movilr rarr sr aflil la nord dr castellum. Un turnul a fost diRtrus la
in<'Pputul sl·colului. în rl găsindu-sr sarcofagul c·u numrh• asiarhului Alfinus ModPstus. In 1960 a fost săpat un alt tumul dr cf1trr I. Mitrofan de la Muzrul de istorie
a Tram;ilvaniri. In prrzrnt sr mai păstn•ază ÎnC"ă 19 movilr rare• :tlcătuirsc rrzervaţia
;irlwologic·ă a compll·xului roman Tirighina-Bărhoşi.
257. Movilă, municipiul Galaţi. jud. Galaţi, c·mtirrul Dunărc·;1. 8l' află la nord de Turnul
dr trlrvizimw, în mic·roraion 21. B-dul OţPlarilor. lîn~ă Bloc·. D-15. A fost distrus
în 1964, iar c-:1voul ronrnn în lfl74. CrrC"t·tărilr rfpc·tuatl' dl' M. Brudiu 33 • I =5 m;
]) = 70 m.
258. Movill'i, munieipiul Galaţi, jud. Galaţi, eartirrul I lunăn•a. Se află întrr bloeurilc
A-11 şi A-12. A fost cwc·rtată în 1976 cl1• M. Brudiu şi I. Limbidis. Au apărut 10
morminte în poziţii• rhirc·ită. fără oc·ru, datînd din prrioada bronzului târziu (cultura Coslogeni). I = J .20 m; D = 34 m.
259-200. MO\·ilr, municipiul Galaţ.i, jud. Galaţi. ~1· află la 8-V dr c·artier Dunărea
Galaţ.i, fărînd partr din nrcropola mixt~ a ca.c;fellumului roman din c·art. Dunărea
Galaţ.i. Au fost cercctatr dr M. Brudiu în anii 1981-1982. I= 1 m; D =t:l m25 m.
261. .Movilă, municipiul Galaţi, jud. G;tlaţ.i. Se află la vest de• c·artforul Tiglina III intr-o
viP. I = 1 m; n = 34 m.
262. Movilli, municipiul Galaţi, jud. Galaţi. Sr află la sud de B-dul Vi.aduC'tului de la.
Combinatul siderurgic Galaţi. I = 1 m; D = 32 m.
263. l\tovilă, <·om. Tuluceşti. jud. Galaţi. Este~ o movili miel lingă movila Morilor Haeaibaşa (nr. 220). I = 0,80 m; D = 22 m.
264. Movilă, corn. Tulucrşti, jud. Gnloţi. Se află la nord de şosr.aua Galaţi-Cuca la.
500 m de la intrrsN·ţin c·u şosraua Galaţi-Tulurrşt ii I = 1,10 m; D = 40 m.
265. l\1ovilA, <"Om. Tuluc·rşti. jud. Galaţi. Sr află la rst de şosraua Galaţi-Cuci& la km
6.500. I =l,20 m; D =40 m.
266. Movilă, c·om. TuluC'rşti, jud. Gulaţ.i. Se află în sting-" şosl'IPi Galaţi-Cuca la km
9-10. I =0,90 m; I> =18 m.
267. Movilă, corn. Tulnc·rşti, jud. Galnţi. Se aflfi în apropierea movilri nr. 266, spre nord
dl' acrasta. I = 1 m; D = 35 m.
268. Movilă, com. Tuluc·r~ti, jud. Galaţ.i. Se află la 100 m nord dl' movila nr. 267.
I = 1 m; D =HO m.
269. Movilă, Tulucrşti, jud. Galaţi. Sr află pe dralul La Ghilan. I = 1,20 m; D = 40 m.
270. Movilă, corn. ScîntPirşti, jud. Galaţi. Se află la vest de şost•aua Galaţi-Cuca, km 30.
I = 1 m; D =~o m.
271. Movilă, satul Stoicani, corn. Foltrşti. Se află pc· dralul „Zarea. Dealului" u.
I= 1 m; D = 40 m.
272. Movilă, corn. Scînteieşti, jud. Galaţ.i. Se află pc Dc<tlul Rediu 35 • I = 1,50 m;
D = 40 m.
273. Movila, corn. Scîntcirşti, jud. Galaţi. Sl• află între Valul lui Athanaric şi şoseaua.
Galaţi-Cuca. I = 1 m; D = 32 m.
274. Movila Lupului, corn. Cuca, jud. Galaţi. Se află pc şoseaua Cuca-Bălcni, fiind
tăiată de şosea cca 1/3 36.
275. Movila Troian, rom. Cuca, jud. Galaţi. Se află. pc Dealul Troian 37 • I = 1,5 m;
D =30 m.
.
276. Movila Albina, com. Cuca: jud. Galaţi, se află pe Dealul Albina 38. I = 3 m; D =
60 rn.
277. Movilă, corn. Cuca, jud. Galaţi. Se află pc Dealul Ţarinei, la vest de comun1'.. Est
aplatisată 39 • I = 0, 70 m; D = 20 m.

236.
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Movilă, com. f'u<'a. jud. Galaţ.i. Sr aflrt pe DPalul Tarinri pr şosraua Cuca-Rrdiu.
I = 0,00 rn: D = 25 m.
279. ~lovila Bălţr1tri. eoni. Băkni. jud. Galaţ.i. SP aflri pe interfluviul Bălţr1tri la N-V
dt> Bălrni. Arr o formă ovalii 40 • I = J ,20 m; D = 45 m.
280. 1\fovilă, c·oni. Cudalbi. jud. Galaţi. Se află la sud dP movila Dăbaril (nr. 148) 41 •
I = 1,20 m; D = 45 m.
281. Mm·ilă, satul .Măcişmi. c0111. Corni. jud. Galaţ.i. SP află pc Dralul Bujorăşti, la.
750 m nord dr Valul lui Athanari<'. I = 1.20 m; D = 34 m 42 •
282. :Mo,·ilă, satul Măcişrni, corn. Corni, jud. Galaţi. Sr aflrl pr Valul lui Athanaric,
punctul Dralul Braniştra. În tn·<·nt se numra Movila lui Gh. Mohorra. A fost săpată
în 1983. S-a drscoprrit un vas fragmrntar aparţ.inind t'nlturii Foltrşti. Crrcetarr:
M. Brudiu.
283. Movilă, com. ValPa l\lărului, jud. Galaţi. Se află lîngă şosraua Yalra l\Iărului
Corni, la 500 m rst de localitate. Este <tplatisată. I = 0,80 m; l> = 22 m.
(vezi ilustraţia la pag. :.15/vol. II)
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ENSEMBLES TUMULAJRES FUNERAJRES DANS LE SUD-EST DE LA

MOLDAVU~

(Rlsume)
L'auteur prese11te la liste a jour d'un grand
nombre de monuments funeraires archaiques ct
antiques-buttes (tumuli) reperees dans les limites du departement de Galaţi. ll montre a ce
propos ses sources d'informations concemant la
prhence en terrain des buttes respectil'es, a
savoir: documenta cartographiques, archives, i11formations orale& recueillies aupres des t•ieux paysans, ainsi que la recherche e11 lerrain. Le present expose traile des buttes ayanl foit l'objet
d'une recherche ell lerraill OU enregislrees a
partir des renseignements fournis par les habitants des villages. Les buttes aujourd'hui diBparues mais figurant dans Zea sources cartographiques el les documents d'archives feront l'objel d'une auire contribution.
L'widence chorographique montre que les buttes en question sont groupees dans quatre mierozones situees dans l'ouest et le sud du departement de OalaJi. Suivant l'auteur, celte dispo~i
Uon en .terrain s'ezplique par les facleurs ecologiques: sources et nappes d'eau au .jour (ruis1eauz, lacs) el nappeB freatiques a petite pro-

fondeur; plaines fertiles et ensoleillees. Jl y a
une microzone depourvue d'eau ou l'on constate
aussi l'absence des buttes.
Pour ce qui est de la clironologie des buttes,
l'auteur en pre11ant pour point de depart lu
rares buttes explorees estime que celles qui se
dressent au sommet des eminences du terrain
sot1t datees de la periode de transition du neolilhique a l'âge du bronze, avec des sepultures
secondtJires d'epoques ulterieures. Quant au:r buttcs de la plai11e du Bârlad et du Ger, elles sont
datees des x1e - x11e siecles de n.e.
Au cmtre et dans le nord du ăepartement,
les buttes so11t rares et emplacees sur la ligne
de partage des eaux de l'inter(leuve.
La seconde partie de celte contribution comporte le repertoire des buUes du ăepartement de
Gala/i attesteeB Cii terrain a l'heure actuelle.
Leur nombre pourrait augmenter a l'avenir si
l'on pouvait utiliser d'autres categories de docunie.nts: cartea et. documenta d'archives .antiques,
des doeuments fournis par l'abophologramme•
trie etc.

COMPLEXE FUNERARE TUMULARE DIN
SUD-ESTUL MOLDOVEI (I)
1

(text la pagina 11/c•ol. 1)
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