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I>iml.>oYiţ;t, rîul care dintotd('anna a ~t;-;,b;itut t(·ritoriul ora~ului Bucureşti, 
~.~ con:->titu1t pc·rmancnt sursa principalCt de apCt p~·ntrn locuitorii acc~tuia. Lunea 
ci larg{t, întinsCt, pe alocuri dep{tsind 1 km, ml{tstinoaS:t ori ::mpusă inundatiilor 
perimlicc. cr;t încadrat:t. pl· maluril(· mai repezi pc 'dreapta decît pc stînga. de 'mar
tori de teraS:t numiţi de localnici "dealuri" (Dealul Cotrocenilor, Dealul Spirci, 
Dealul Trtcălici, lkalul Filardului, Dealul Pi:->cului, Dealul \'{tc{trc~tilor). Aceste 
"dealuri" sînt în realitate simple po\'Îrnişuri de Yale, ce reprczinEt denin·l{tri 
Utr{t a dcp{tşi 8- 12 m. 

1n Yara anului 1988, pc unul dintre acc:.;tl' "ucaluri", şi anume pc cel al 
Vttcărc!;'t ilor1, s-au întreprins ccrcct:ui arheologice a \'Înd caracter de sal \·arc, în
trucît ten·nul rcspL·cti\· urma s{t fie transformat într-un loc de agrement. 

Facem precizarea c{t acţiunea ele salvare a vcstigiilor s-a dc:-;f{t~urat în partl'a 
de· sud-\·cst a tcrasci înalte a rîului DîmboYiţa. Aici îns{t, înaink <k începerea 
cercctCtrilor arheologice, în \'ederea realizării lucr{trilor cd il itar-urban i:-; t icc am in
ti te, s-a CXL'CUtat, pc toat{t suprafaţa terenului, O rrtzuirc adincă de 1,50 m-1 ,60 m. 
Din an·ast:t cauzrt nu s-au putut face obscn·aţiilc stratigraficc cn\'enitl'. Complex<·k 
depistate ~i cercetate au fost. la rîndul lor, mult afectate de rCtzuin·a rccent{t a 
pCtm în tulu i. 

În timpul scurt antt h displ>zit;ir:, in\·t.·..;ligaţiilt- arlwologict· de :-;ah·arc an 
dat po..;ibilit:tka dc!-\'l'lirii urm;ttoar~·lor complexe: resturile unei locuinţe aparţi
nÎn<l l'JH>rii hronztllni, cultura Tci; vc·stigii din sl·colL·k Il- It[ c.n., aflate p(~ 
<' \·atr{t; o hcuinţ;i ~i o gro:tpCt m·najcL-t cu matL·rialL· din n·acurile Yl-\'ll 
L·.n., pn·c\1111 ~1 alk doa:i locuinţe c~· ~-· înc:tdrcaz:'t în sccnll·k lX-X c.11. 

S~·q iu1wa 1. Lin~·;t d·.· 20 11~1· lat{t de 2 m, P-' ax~l sucl-e~;t, a t{tiat în adîn~ 
cinH' t<·r:t:';t stqm<t C<'rcet{trii. In fapt, acc·a..;ta a fost trasaUt in Zdlla în care, 
dup{t radt'l"t'a ('Xl'rcitat:-t antnior S:tp{thaii arlwologicL·, ~-a ob.:'L'n·at la supra
faţa soltdl!i, ma-:;ll. mult chirpici. Chirpiciul. di:.:.trihuit pt• lnnginwa sL·cţiunii, pe 
() razrt <k .),10 lll, fttct·:t p:trlt• din pereţii tllll'i locuinţl', a c{trc·i parte superioar{t 
fthl'Sl' <ii~.;lru.;-1 prin lucr:·triL: n·c,·nte. 

Complt·xtd dt• lllct1it ((knumit L 1) can:, dup{t inn·nlarul con(inut. a apar
ţinut epocii bronzului, r~:--pl'cti\· cullnrii TL·i, s-a adincit pin{t la 0,30 m faţ{t de 
:-\Olul actual d · cttlcar(·. In atari condiţii a fo~t impo.-.;ibil dl· precizat forma in
c;'qwrii, p1'l'Ct1lll ~i nin·lul <k c;~tlcan· al o~tml·nilor din acea pcrioad:'t. En·ntual, 
ţin ind ~ea ma de· îm prcj ura rea c{t aglomnarca mare d!· chirpici s-a aflat d ist rilmit:1 
p~· o suprafa~:'t re.;trînS:t. ~-ar putea deduce că ace.st ad:tpost nu a fost prea spa
ţio . ..;. E:-;k in<"'t !'ignr ctt locuinţa a fo:-;t construit{t dintr-un schelet de pari şi 
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nuiele Împletite, arcpritl' Cll llll ~ti;tt ţ.!lC:'- de ]ut (Jl1l~trc;d Cll }';iic<l~l', alt' c;\ror 
urme s-an cl'~ll\ttt în c]JiJriciul m;1~at in cadrul ~ccţiunii 1. 

lnYl'lltarul lccuinţl'i Tt·i cuprind<' mai ales makrial et·r;lmic, ce po;tk fi 
împărţit în urm:ttoarck C!tq.;_<lrii: 1) fragmente lucrate dintr-r, p<~>1tt conţinînd 
ca degrcs;tnt {()arte mnlt nisip ~i pidri~ cu holml m:trtlnt, aYînd ~."llpr;:faţa ;!spr:t; 
2) rccipi< ntl' lt:cratl' dintr-o p;l~:ttt ],inc fr;tmintai:t, Jl!aÎ onH t.:<·n;~l ~i mai ccmp;tct:i, 
lut u1. cu un aspect fin, cu prinz ind puţ in nisip : 3) n·ram ictt l' :~< cu LI L~t dintr-o 
past{t f(;artc birw prcparattt, lipsitf1 de impuriUtţi. Formele primelor dot~tt clt<'
gonr în:-.unwaz:t cÎ1<'Ya profile de castro<ll1l' si resturi de la \~\:~!' dt· pnmortii 
mici. .\ trl'ia cakgoric ccramiC:t curprindl' fr;tgnll'ntl' d<' ct·~ti cu o t<';:rt':i, ~n 
corpul cilindric ~i gura oblic:t, unek ncornanll'ntatl', i;lr altl'll' dcccr;îl<' cu triun
~hiuri l1<1~uratc. Pt·Iitru d~..·corarca Yasclor s-a mai folo~it khnica "cu m;tturica'', 
precum ~i t<'lmica inciziei cu împun<tturi. Formele profil<- lor, pn·cum ~i on:amcn
Lln·a <.cc~tora trclmiL' atribuite f:.:zci "Ll .<tcjar":!, (Iin c:c!n:l cd:urii Tt·i~. 

În af;:ra ccramicii, ca in\Tntar aflat în lccuinţ:t, trclmic nwnţionaCi l'Xi~
tcnţa uncr ;tschii microliticc din silt'x. precum si a un11i fragn:<nt de bm:1 Ju-
crat:t din <tCL.'laşi .material ( 1)1. 1/1 -{)). ' ' 

În n·cin;ltatca ~ccţiunii 1, la o deptilt<trl' ~udiC:t de 7,20 m, faţ;'t de an·a~ta, 
a fost idcntiticată o Yatr{t de foc (B 2) . .:\nwnajaU1 dinct JW p~illlÎnt prin dqm
ncrea mmi >trat de lut, pe o !-:Uprafaţ;t ;tprcapc roh:nd:t, \atra aYta di;nndrul 
de 1,20 m. Pe \'Jtrtt :-·-au g:t~it fragmente el<- ,.;1se, tmclc ~parte din yu·hinw, iar 
altek rL·n·nt prin dcmantdarra terenului, o CH'mcnc ( 1)1. 1/7) prcet1111 şi 0~1:-:c 
de animale (porci, oi) şi de pi"i~ftri dt> curte ( /)!. Il). 

Ceramica de~copcrită pc Yatrft ~l' imparte în dou{t mari Cll<'t:orii: 1) \·ase 
lucrate cu mîna şi 2) Ya~L' lucr<1te la rcatft. Yascle lucrate cu mina :-:iut in pro
porţ ic mai rcdu<1 în compara ţ it· cu cele lucra te la roa Ut. Cele din prima grupă 
l11SU111<<tzft În man·a lor majoritatl' vasul-borcan. J'fC'Cl1111 Şi CÎtC'Ya fr;lf2_llll'lllC de 
ceşti dacice, form{t folo~itrt de populaţia autohtonă din Latenc-nl gcto-dacic, 
pîn{t în ~ccolul al lY-lca c.n. Suprafaţa. Ya~clor-l>urcan nu <'Stc nctnH, iar anţ{'rca 
neputînd pătrunde uniform, pl H'ţii Ya~dor ~int poro~i şi nu au o rczi~·t~'nţ:t 
prea mare. Ya:-~rlc au o culoare gftlbui-rc~cat{t ~an alLurie, ncuniform~1. cu ]H'tt' 

cenusii. Ornamentul ohi~miit t'stc brîul al\'eolar în relief. Alt dl'cm· cm::-;tft in 
pla~~rca pc :-:uprafaţa Ya~ului a mwr "tortiţe" lipite, care aYcau şi rol dr_· ~qm
c{ltor i. 

Sul>linicm faptul rft acca:-:.t:1 categoric C<'ramiC:t con!-:·crYă tradiţia \'cehilor 
fonnc, cu brîu ahcolar, ncînngi::-trind forn1e noi. Originea ccr;nnicii lucr~;tc cu 
mîna, in \cchra telm ict1 dacicf1, c:-:.tc Eu·r1 îndoial:1 Jocalft. 

Ccramica lucratf1 la roatft dintr-o past:1 a~pr:1, conţinînd ni~ip fin. cuprinde 
ca forml' 'a~·ele cu coqnd glolmlar :-:au alungit, fundul t{tiat drept ~au cn inel 
Acestea au culoarea cenuşie, aproape nC'agr{t, pasta dcn~:t, arderea cgaL"'t. \:11 ~int 
ornarncntatl'. Categoria ultimrt a n·ramicii ucscri:;c a fost folosit{t în go~pod:irÎr', 
adnd pereţii rezistenţi la fcc. 

În cadrul ccrainicii h~cratc ]a rcat{t c:-:i:-t{t o gruprt rcpnzcnt~lUt dt' act'ca 
fină, lustrnitt1, care a'i·c ca forpi:î. frt'C\'t'ilt"dominanltt ~trachina ~i. mai rcdu~i"t nu
meric, cana. Past.a,:d.in can· sîli't lucrate y;{sele ace~tt·i grupe nu conţine ni:-;ip, iar 
culoarea căpătat.rl ţ)rin ardere este· ccnu~iu-1rtptoa<t, unl'ori ccm,~it' ~au n~·agrtt. 
Aproape toate \a:-:clc :-Înt lu:-ctruite pc întrc;tga :-;uprafaţ{t ~au au numai un dt'Cor 
de linii lustruite drept<-, orizontale, în zig-zag :--au asociate pc gîtul Ya~ului ori 
pe corp (linia lustruiUt este ~;i u~or ;alinciUt în pastă); ~-trttchinilc prezintă profilc 
foarte Yariate: scunde, înalk, cu deschiderea largtt ~au în form{t de cup{t. 
Ccramica ccnuşi<.· lustruită Ya fi prduat{t ~i Ya cYolua în complt'Xl'k locale din 
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~ ~ . 
VACARESTI 1988 , 

O jrqgme,.,te c~ram/c:e 

~ r~.5It/r,· de va/;â 

-82 --sec.ll-!fl~.:,r . 

Planşa II. Vatră din secolele H - I1I c.n . 

. ecolul imediat următor, respectiv veacul al IY-lea .n. Printre fragrn ntcle de 
va_e ş i oase aflate p vatră s-a de coperit , i un fraf!fficnt d îlex ce en·ea 
pro abil drept cremene. 

·Menţionăm că vetre de foc imilare c lei de coperit la Văcăreşti -au con
tatat la J\1ătăsaru (judeţul Dîmboviţa) 4 şi la Dulccanca (judeţul Teleorman) 5, 

în a drul unor bordeie, iar vetre con truite în aer lib r, în preajma bordeielor 
-au aflat la Mătă aru ., i Coloneşti - Mărunţei , precum şi la corniceşti (judeţul 

Olt)6 . Di. tanţa dintre bordeie şi v trele de foc o cila într 1,50 m şi 4 m. Ve
trei din a doua categorie amintită, la fel ca aceea de la Văcăreşt i, erau con-
truite - din lut galb n - direct pe pămînt sau mai ad a pe un pat d pie

tri el de rîu, printre care aflau şi cioburi mai Yechi zgurificatc: Ele aveau 
forma rotund-ovală au rectangulară. ist rnul ace ta de construcţie a vetrelor 
e t bine documentat atît în Latene-ul geto-dac (Poiana Tecuci, Bîtca Doamnei. 
OstroYul ., itnian etc.), cît şi la carpii din :MoldoYa i daco-romanii din cadrul 
provinc iei Dacia 7 . 

Paralel cu cţiunea I, la di tanţă de 15 m nord faţă de ac a ta, -a tra at o 
alt"' ·ec ţiunc notată II, lungă d 9 rn , l ată d 1 rn. 

ln xtremitatca vestică a s cţiunii II, încă d la prin1ul rînd de azma 
au f . t vizibil resturi masive de chirpici , pro\'enind de la pereţii unei locuinţe . 

pre a um1ări acea tă locuinţă (B 3), pc amb le maluri al cţîunii II s-au 
exect ta t două casct . Rezultatul ac st i inY tigaţ ii a fost de op -rirca ini grală 
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a locuinţl·i dh care ~-a mai putut ~urprinde doar fundul încrqwrii, aliat 
la adîncimea dt• 0,40 m în raport cu nin·lul actu;ll de crdcarc. Croapa, ti<- di
mcibiuni <k~tul de mari, are formrt patrulater8 cu colţurile rotunjitt·. \la:-:a de 
chirpici a fo::;t <k:-;copcritrt înclco~l'l>i ~pn· n·ntrul locuinţt·i, în~oţiUi de rc~turi de 
bîrne ar~t·. crtzutc din afarrt ~prc interiorul încrtpcrii. Cuptorul a fo~t con~trnit 
in colţul de nord-c:ct, într-un calup de prtmînt cruţ;1t. J)in cuptor, dt· f()Jma mwi 
potcoa\'c, a fo::;t :-;urprin:-:;, numai marginea ace~tnia pc înrtlţimca de O, 10 Il, 15 
cm, rc::;tul fiind dcmantt-lat prin C\:Ca\arca tl'ra~ci. l)in \atra cuptorului ~-a p;~l~
trat foartl' puţin, do\·adrt crt a fo~t. probabil, ~curt timp folo::;it. 

Pc o micrt purţimw, latura nordicrt a bordeiului a fost pcrforatrt de o gm~qJ{L 
rotundrt cn dianH'tnd gurii dt· O,RO m. Groapa (Gr. 1) Cl' ~t· afunda 
pîn:t la adîncin1l'a de 1,25 m, a ;n ut pL·rcţii şi fundul lut uiţi ~i se L"irgca ~pre 
bază, crtprttînd forma mwi crtldrtri rrtstnrnatc cn gura in jos. In pămîntul d(· 11m

pluturr1 an exi::;tat citc,·a fragn1cntl' nTami~c contemporane celor :gi"isitc şi în in
teriorul locu inţc i. Funcţia ;-,ce~ te ia o ronst il uia păstrarea provizi ilor ca~ci adia-
cente. \ · 

În afarrt de un fragment de \'Îrf de <~geată din fier, ~ung de 5 cm, prev{zut 
cu tub de înmrum~arc si cn ari1)ioare 8 , descoperit în locuintă, s-au mai ~Iăsit un 

' ' • , l_) 

cuţit din fier (Pl. 1/70), un vrtlătuc de lut şi o fusaiolă (l)l. 1/77 u--b); rL·~tul 
invcntarulni îl con~tuituie ccramica ce se împarte în două mari categorii: 1u
cratrt la roatrt şi confecţionat:t cu mîna. Olftria la roată a apărut într-1111 proc~·nt 
simţitor redus, în timp ce aceea lucratrt cu mîna a fost mai abundentă. 

Y;lsclc confccţ iona te cu roata au fost modela te dintr-o pastr1 n isipoa<t ar.1~~s
tecată însft cu un pietriş foarte mftrnnt. Lutul fusese hine frămîntat, rL·cipit·ntclc 
prezcn t înd, ck aceea, în sprtrtura pereţilor o structură omogenă şi compactă. \" ~t~.ele 
au fost lucrate la roata perfccţionatrt, cu invîrtiri repezi. Arderea fftcutft în me
diul oxidant, din care cauzrt recipientelc au căpi"'ttat culoarea cărămiziu-roşiatidt, 
s-a realizat bine în majoritatea cazurilor. Existrt însă şi fragmente de vase lucrate 
la roată, la care arderea a fo~t niai puţin bine realizată. Acestea sînt crtr[tmizii 
in :-:părturrt, pe cînd miezul pereţilor apare cenuşiu. Ceramica lucrată la roată, 
păstrată destul de frag-nwntar, ~i anume profilc ce cuprind partea snpcrioar;i ori 
din pîntecele unor rccipientc, îngăduie stabilirea iormvlor clL• oale-borcan, L'lrrt 
toartc. de dimensiuni mijlocii, cu pereţii subţiri sau mai gro~i. Ornamentul acestora 
a fost alcătuit din benzi de şănţulcţc paralele, dispuse orizontal }W l.ii1ltTii va
selor, cu linii in Yal, alternînd cu linii orizontale, tra::sate pe pîntccl? şi pe nmerii 
rccipi~·ntclor. 

In categoria ccramicii lucrate cu mina pot fi deosebite dourt grupe·: }k' .J~.:-o 
parte, vasele rl'alizatc dintr-o pastă nisipoas{t în a c{trci compoziţie a inir<lt şi 
pietriş foartl' mărunt, iar pc de altă parte, accţca în a c{trei pastrt s-au folosit 
ca degrcsanţ i cioburile p i~a te, făr:i a ~c renunţa în~{t la anH'sil'cnl pict ri~l1lu i 
cu bolml mftrunt. Deost·birilc acestea :_;::c răsfrîng ~i in modul de pn·par~lrL' a 
pastci, crtci, in timp ce pasta ni:-:ipoasă a fost. mai .bine fr{mJÎntatrt, c{tp{ttînd o 
structur{t mai omogencl, ccalaltrt categoric de. past-ă, folosind ca degrc~ant cio
burile pisate, apare ~Hk~L'<t mai neglijent preparatft..Arderca ccramicii lucrate cu 
n1îna nu a fost în genere prea bine frtcută, deoarece- marcu majoritate a frag
Jncntelor de vase prezintrt în spărtur{t miezul pereţilor de culoare neagr{t, Ttz.ul
tat al unei arderi incomplete. Celor doui\ grupe de Yasc, 1ucrate cu mîn~1, le 
este connmrt forma borcan, mai înalt şi mai zvelt, cu:pîntccde mai puţin rl'lidat 
si umerii usor an·uiti, buza fiind si ca 1mtin rrtsfrîntrt în afarrt. ' ' ' , ' 

Pc baza inYcntarulni cxi~tent în B 3 şi în SJ)\'cial a ccramicii, Zln·a:-:t;\ lo-
cuinţă dimprcun{t cu Gr. 1 se dateazrt în secolele YI- \'Il c.n. Pc btura t·~tică 
a zonei cercetate au fost secţionate în mal un bordci şi partea din ~p;\tt· a cup
torului menajcr ce df':-;crvca în interior bordeinl marcat B 1. 
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Bordciul, cu o lm:ginw de 5,:)0 m, ~c În:-;cria la adincimea de 0,90 m faţrt 
de niYelul ~olului actual, pi"'1~trat aci complet. Cuptorul mcn;ljcr, ~urprins de 
a~cment'a în profilul m;dului pc lnngiml'a de 1,25 m, a fo~t >'i"'1p:1t în1r-lm calup 
de pi"'tmînt cruţ;1t. Din l'l :-·-au con~erYat, dl':-.tul de l>ine, Y;ltra ~i p;1rţial pereţii. 
Pl' \'atri"'l ~-an gi"'t~it pi"'trţi din pereţii pri"'llmşiţi ai cuptorului. Timpul ~curt a\'ut 
la di~poz iţ ic nu ne-a permis cercetarea în intregime a hordeiul u i rl·spt·ct i,·. Din 
profilul locuinţei ~i din cadrul cuptorulni :-:ccţionat an rezultat fr;,gnwntc cera
mice can·. dupi"'t forme ~i decor. ~.c încadrcaztl în ,·cacurilc IX- X l'.ll. 

În partea cstici"'t a secţiunii II, printr-o ca~ettl. deschisă, a fn>t :-·t,rprins un 
alt hordci (B 4) (l)l. 111). Acesta ~-a afundat cu 0,50--0,55 m in raport cu 
ri"'tznirca actualt1 a mam:·lomtlui. Groapa locuinţei ;n-ea o formi"'1 rr·cl;lngular;l, cu 
cxtrcmiti"'tţik rotunjite. Jn colţul de nord-est al înci"'qxrii :-:c m;!Î p:l~trau n·sturilc 
unui cuptnr. intr-un bloc de pJmînt cruţat. Pc Yatra cuptorului ~-an d(·scopcrit 
cîtc\'a fragmente cerJmin·, precum ~i dou[t lmci"'tţi de ~ilcx, n ;m ~cn·it drept 
Crt'Illt'Dl' (1)/. f/S- 9). 

:\fatni;ill1l ;n·Jwologic descoperit în umplutura locninţei, în afara unei fu
~aiolc, a Hnci g-rc:;ii de ascuţit, precum şi a unei bmc de cuţit din silex, refo
losit, este ak{itnit din ceramică, care pn·zintrt aceleaşi caractt'ri~tici cu :tu·ca 
găsiirt în B J. 
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Tipul de n·ctpH'nl e~te ,·a~ul-horcan, lucrat la roata ele min{t, dintr-o pa~t:t 
cu ni:-;ip, aYînd pe suprafaţa exterioar{t ornamente incizate; s-au m~d descopnit 
şi citeYa fragmente de \'ase executate tot la roata de mîn{t, dintr-o past{t mai 
bună, decora te prin tehnica lustru iri i, iar un fragment de oal{t-borcan din ac(·ast:t 
ultim{t categorie ('Ste preY{tzut şi cu o toart:t. 

Tipul de Yas din prima cat(•gorie îl reprezint:t oala-borcan f:tr{t toark!', C<' 

însumeaz{t dou{t Yariante principale: 1) corpul mai înalt şi mai zYelt, cu unu·rii 
puţin proeminenţi, aflaţi mai jos în raport cu gîtul rccipicntului; 2) umerii pu
ternic dezvoltaţi, pla~aţi imediat sub arcuirea gîtului. Prima Yariantă are buza 
teşit{t ori arcuită, iar a doua o are mult r{t~frînt{t în afar{t şi rotunjită. Ca de
gresant, în general, s-a întrebuinţat nisipul cu granule, ceea ce dă pastei un as
pect aspru. Arderea Yaselor s:a rPal iza t la roşu-C:trăm iz iu, puţine dintr(' ek au o 
nuanţ{t de castaniu închis. In grupul \'aselor roşii-C:tr{tmizii se întîlnesc unde 
rccipientc cu arderea incompletă, in sp{trtur{t, fragmentele fiind cenuşii. 

Suprafaţa exterioară a acestui tip de Yas este orna t{t cu inc izi i-striur i, 
trase cu un instrun1ent puţin ascuţit la Yîrf. Striurile orizontale sînt aproape ne
lipsite din decorul vaselor. Ade~eori, ele se combin{t cu una sau mai multe benzi 
ondula te, plasate în jurul gîtului. Striurile orizontale acopertt numai 4./5 din 
suprafaţa vasului, restul recipicntulu i rr1m înînd ncornamentat, la fel ca pe va
sele de la Piaţa de Floril0 şi spre deosebire de cele de la Bucureştii Noi11 şi 
Bragadiru 1 ~, unde decorul de striuri ~c prezinU't compact pc toată ~uprafaţa Ya
snlui respectiv. 

Atît bordeiul 1. cît şi hordciul 4, prin caracteristicile ccramicii conţinute 
se dat eaz{t în secolele IX-XI. 

Prin cercetarea la suprafaţ{t a terasci, în întrcgimt~. la \';'tr~t:-t·~t i au mai 
fost rcpt'rate fragmente ccramice ce aparţin începutului epocii l>ronzului. re:-;1x·cti\· 
cultura Glina III, resturi de rccipientc datînd din epoca gctc-dac\ ~i din veacul 
IV C.ll. 

În concluzie. pl' Dealul Vrtcărqti a exi:.;tat o continuit.lt ·de vi~tFt începînd 
cu epoca bronzului, (culturile Glina III şi Tei), continuind cn q>Oca geto-dac{t, 
Sf~colele II-111 e.n., apoi cu vcactirile IV c.n., VI--VII ~i IX·--Xl. 
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Note 

l Cercetările arheologice de pc terasa Văcăreşti s-au clc~fă.c;;nrat în perioada 17 iunie - 9 iulie t<JSX, 

cu concursul studenţilor din anul If, din cadrul Facultăţii de Istoric-Filozofic Bucureşti. 

Vezi Raportul de' săpături susţinut la cea de-a XIII-a sesiune a:tuală de rapoarte privind 

rezultatele cercetărilor arheologice din auul 198R, desfăşurată la Sihiu, între 17-18.liJ.1989 . 
. ..-
s Dinu V. Rosetti, Ciuilizatia tip Jlucw·csti - Dic Bukarester Krtltur. Bucureşti, 1936, p. 7- 10. 
~··. . ' 

~ Faza ,.La Stejar" a fost surprinsă şi la CftţC'lu ?\'ou (•rezi Valeriu Leahu, Rapm·t asupra săpăturilor 

... arheologice efectuate în 1960 la Câfclrr Xou, în CAB, I, 1962, p. 25-26; idcm, Săpături ar

heologice de la Căţelu Xou, în CAB, II, 1965, p. 44 şi unn. 
-& Gh. Bichir, Gefo-dacii diu ;lfuntenia ·În epoca r(lma11ă, Bucureşti, 1981, p. 10. 

5 Suzana Dolincscu-Fcrche, Aşezări din secolele lll şi FI e.11. fn sud-vestul 1\trmte1liei. Cercetările 

de la Dulcea11ca, Bucureşti, 1974, p. 57, fig. 46. 

~ Gh. Bichir, op. cit., p. li. 
1 Idem, Cultura carj,icii, 1973 ,p. 23. 
8 Valeriu Leahu, op. ci!., în CAB, I, p .. 1~ şi p. 39, fig-. 2.1. 

t Forme de 'rase asemănfttoarc au fost descoperite- la: Bragacliru (cf. Mioara. Turcu, Considrrafii 

m'hco!ogice la Bragadiru, în CAB, lll, 19SI, p. J<J şi unn.), Strănleşti-Alba (·1ezi :Margareta 

Constantiniu, Panait I. Panait, Săpălllri!C' de la Huczncştir: Noi, in CAD, 1, 1963, p. lll şi 
unn.) şi Curtea Yechc - Piaţa de Flori (cf. Panait l. Panait, Observatii a1·lteologice pe şa1llic

rele de cmzstrucfii din Capita/ti, în CAH, I, 196.1, p. 140 şi unn.). 

lO Panait I. Panait, op. cit., p. 143 şi urm. 
n Margareta Constantiniu şi Panait T. Panait, op. cit., p. L 1.5 Şl unn. 

12 M. Turcu, op. cit .. în CAB., IH, p. 40 
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Foullles archeologiques sur la colline 
de Văcăreşti 

d r . J 1/ u. -1 N. ·1 r l J · t . i ' , 

N.-1/Jl- (·Jr·(·J:·.,~sr· 

~urla collinl' de Yttc;'irt·~ti, du c{Jt{· sud-oul·~t. on a dfl·ctut'• ;'u cel:'-; .1~_· 
l'{·tt'· J9SS des fouilks arch{·ologiqucs ;\ raractt'·rc dl· s;nl\l'gank .. \. c\"ltl' ,·,~a
sion, ~- ont t'·t{· mis an jonr les l'l1scmbks ;--;uiYants, dat{·s d':qm:·:--; ll'Lr i1.·. n
tairc: ll!H' habitat ion dl· la cnlhne lk Tci, la phasc "La stejar", \"l':--,1 j~, -· ,l~_·s 
ll'- III·· ;--;i2·clcs trmtYt's snr un Cttn· :1 cicl mtnTt, une kthitation ;~_ 1111• :. -:-:c

mc·nagt'·J\' aux matt'oriels d:ttant des YI• -\"Il' si2·clcs, tont comnw. clt-u:-. :·•·.-;r~·s 
h:tbit:ltions dott'•cs de fours qui, sclon le m;Itcricl c{•ramiqut• cm1lll1ll, d:tt' r.• ,]\:-
1 X · - -- ;...: J · :' it' el , ·, . 

Explication des figures 

Plan(hc· 1. Ohjl·ts dcconYtTts dans d(·s ,·nscmllks d'habitation. 

Plancl:c· 11 . . \trc datant des 11'- lll' :--i2·cks. 

J>laucltL' 111. lkmi hutk -1 - lX· - _Xlc sicch·::. 
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