
Şantierul arheologic lac Mihăilesti , 

Sondaj arheologic în situl Pcşta-Buturugeni, 1 

c:r. JIJO.IN.·I Fl'NCU 

Printn· marik luCI·ru·i hidrograficc dcsf{tşuratc pc 1u itoriul ratri\'1 noastre 
se numiirCt ~i acelea (k la Canalul Dun[tn·-Hucurc~~i. incluzÎ1:d cursul rîul11i .-\rgcş. 
FL' Clrc ~-a ~lmtnajat Leul de <lcumularP 1\Iihăilqti. In ccntt·xttd a((~tora, in to;m1na 
anului 19S61 şi in \·ara anului urm[ttm:!, ~.-a efectuat ~cn(hljul arhcolcgic <k sah·arc 
din ~atul Pnsia-Butunwcni. , c, 

· Staţ imwa se afL"t pc mahd dn pt al Arg( ~ului, p· o 1<-}a~rt icaltă, în rrczcnţ 
dcsprtrţ itft de apck rîului printr-o luncă largrt, nisipc;·l<t. In tn·cu1. tcra~a a Jc~t 
străpun!-:ă de un drum de care pentru înlesnirea drumului de acces din ~;lt ~prc Y~Hlul 
apei şi de aici la Bucurcşt i. 

OhsciTarca prcfilurilcr ~•mcnajatc a rnmis ~1al;iliHa mmrttcani situ~qii 
stratigraficc: 

Peste solul Yiu, p~mînt galben castaniu Yirgin, cn rare concrcţiuni calcaroa~c, 
s-a depus un strat roşcat de sol de pădure. Acesta conţine, în partea ~UJWrioar:l, rare 
vestigii hallstatticnc. :\iYelnl inwdi;1t superior este rcprczcnttit de un strat gros 
cenuşiu-închis cu aspect grrmnţos, ueoscbit de bogat în materiale arheologice 
aparţinînd locuirii din secolul al III-ka e.n. Pl·stc ~1ccsta, în zona nordic:t a tcrast·i, 
este suprapus un prunînt compact <k culoare cenuşiu mai deschis, cu depmwri mc
din·alc, datînd din secolul al X\'I-lea. \lcnţionrnn că spre partea sudic:t a krasci 
(acolo unde se întinde de altfel şi cimitirul feudal din veacurile XVH--X\'III) 
dispare stratul cu mrtrturii din 5ccolul al X\'I-lea, în schimb cxi:'i.:t un altul, cu de
puneri mcdicYalc mai noi ce au apnţinut ~ccolelcr X\'li-X\'111. 

Subliniem faptul et dcctuarca unei S('Cţinni (S Ill) hll~gi de 50 111 ~i latrt de 
2 m, care a fost trasat:t perpendicular pe cursul apei - traYcrsîr.d deci tt'rcnul 
pc axult·st-Ycst -· a condus la concluzia crt depunerile m~ltcrialc an dcYcnit din ce 
în ('('mai slalw :-:.prc intcricrul tcra~:ci, astfel crt limita ]ocnirilor din Ycacnrile III 
si X\'l nu a deprt~it lungimea de 34m, mr1~tnati ele la marg-i1i1a r:j~~tratrt a tlra~ci 
;pn· adincimea ac'csteia. , ' ' 

lkpuncrile halbt;lttienc r[tspînditl' sporadic în partea 11crdic:t a tcra~L·i au 
fost puse in c\·idcnţrt prin depistarea şi cercetarea, în cadrul mwi casete, a unui 
mormînt de incineratie ce ~trfqmngca -- la adîncinw:1 de O).;Q m fatft de ~olul actn
al-- depunerea de s~>l roşr at. ]\J('Jnnîntul era alcrnuit dintr-o ur~ltL rcprczcntatrt 
de o strachin:t lucratrt cu mîna,· din past:t de culoare cenuşie, cu 1m bogat con
ţinut de pietricek. ce dttdcau Y;lsl.dui un as pe _-t gran11lo.~;. }Iarginca urnei ~c 
arruicştc~spre Îlltnior, iar j/<' pcn·ţii cxttTÎl}ri ai \a~.ului ~înt rcaliz;\ţi patru 
butolli;1. In s1r<v·hinrL au fo~t gft~·ik, Îll ;\lrH':"itc cu prunît ~i cr~rlnnw, J'l'Stlil'i de 
oase calcinatf'. l>casnpra lor :--au ;lf]yt dt)li[t fl;tgmcntc din pc1cţii nnni Yas ce an 
st'ITit probabil drq>t capac(/'/./). In nrma cxpt'rtizt·i antrupolugiCl.' a rc:-.turilor 
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de oa:;c s-a ajuns la concluzia crt este vorba de un mormînt ce a aparţinut unui 
adult de sex masculin oasele prtstrate provenind de la craniul acestuia 1 . Cele 
dou} fragmente de Yasc cu funcţia de capac sînt lucrate tot cu mîna dintr-o past{t 
cărămizie cu aspect zgrunţuros, cu multe pictriccle în compoziţie, cuprinzînd 
un c:•'ror de impresiuni alveolarc. 

_\spectul ceramicii aflate în mormînt permite da tarea acestuia în Halbtatt B. 
În istoria strrtvechc a staţiunii de la Poşta-Buturugeni, perioada de maximă 

Yicţuire a fost reprezentat de locuirea din secolul al III-lea e.n. Astfel, au fost 
ccru'tatc trei bordeie şi un cuptor mcnajer. 

Pc partea stîngă a tcrasei, deci dincolo ele drumul de care amintim, cercetarea 
casdt'i 1 a surprins o locuinţă fcudală de suprafaţ[t (L 1) ale dtrci urme au apăn1t 
la adincimea de 0,20-0,25 m, adică in1ediat duprt îndepărtarea humusului actual, 
::-;ub forma unei depuneri de chirpici, bucăţi de vatră şi fragmente ceramicc. Lo
cuinţa mult rrn-ăşită de lucrările agricole a fost tăiată, pe latura sudidt, ele excaYa
ţiik dcctuate pentru a se amenaja cursul Argeşului. Totuşi, s-a stabilit crt aceasta 
ave~;. o formrt aproximativ dreptunghiularrt, prtstrînd părţi elin pereţii prrtbuşiţi 
spn· interior, rcprezcntaţi prin chirpici re zftcea cu partea care se prindea pc sclw
letul de lemn în sus, după. cum indică urmele de nuiele irnprimate. Chirpiciul pute-r
nic ::-•.rs conţinea urme de prtioase, pictriccle şi calcar. În afară. de puţinele resturi 
de oi:tric masate spre centrul locuinţei datînd - după formă şi aspect --· din se
colu: al X\"II-lca, s-au mai găsit o fusaiolrt tronconică (Pl. III, la-c) un cîrlig ma
siv d,, undiţ{t - harpon -,un dorn, o aplic{t, toate lucrate din fier, precum şi rama 
din ztrgint a unei iconiţe (Pl. II, 3-6). 

Prin îndep{trtarea platformei de chirpici s-au putut semnala un bordci (B 2) 
dati:-:d din secolul al III-lea e.n. Întrucît din întreaga suprafaţă a gropii s-au prt~trat 
apn'~'l)L' 3/4 se poate deduce că bordeiul avea o formă aproximativ ovalrt cu o deviere 
în un:;hi pc partea de nord-est, unde a fost o treaptă de intrare. Conturul s-a cleli
lniL: ~ la nivelul ~olului cenuşiu grunţuro", propriu locuirii elin veacul al III-lea 
faţ;~. d·~ -~arc Sl~ adincea cu 1,50 m pînă în ~~;".Jlul viu. Fundul borclciului era plat, lu
crat din pztmînt hrttut, fărrt lipitură; nu s-au găsit gropi de pari, vatrrt deschisă sau 
cuptrJ!·. Tinind seama de faptul crt umplutura afînată a bordciului conţinea o mare 
cantitate de cenuşă s-a ajuns la concluzia că acesta a fost incendiat. Inventarul 
alcătuit prin excelenţă din ceramică mai cuprindea dourt fusaiole din lut, oase 
de animale, precum şi o fibulă de bronz cu piciorul întors pc dedesubt (Pl. II, 1). 
Acl'a~ta este de tipul ~armatic şi poate fi încadrată între anii 210-2505 . Acc
la~i ~·'n de filml[t se mai întîlneşte şi în alte aşezări contemporane descoperite pe te
ritoriul oraşului Bucureşti, de exemplu la :Militari - Cîmpul Boja6 . 

La examinarea profilului rezultat din taluzarea tcrasei Argeşului în vederea 
in:-;t::Jtu-ii unei crti ferate impusc de lucrrtrik canalului a fost surprins conturul unui 
cuptur menajcr, iar în apropierea lui, la clistanţrt de aproxitnati\' 2,20 m, resturile 
unu: hordei (B 1). 

C:nptorul secţionat pc axul longitudinal ele lucr{trilc amintite a\·ca forma unei 
potcc•a\'(' cu lungimea de 1,25 m, deschiderea gurii de 0,45 m şi adîncimea vctrei 
cruţate de 0,55 m. Bolta acestuia a fost construiUt din lut în amestec cu plea\·ă mă
runt:~ .. Grosimea crustei de vatră era de 0,03 m, iar pămîntul de sub aceasta a fost 
ars b roşu pe o adîncime de O, 10 m. Vatra cuptorului era amenajatrt direct pe pă
tnint. La curăţirea cuptorului au existat cîteva fragmente ceramice ce pot fi datate 
în s<·colul al Il I-lea c .n. 

Bonleiul 1 a fost descoperit parţial, întrucît din conturul lui nu s-au identi
ficat precis decît trei laturi întregi, cea de-a patra fiind distrusă- la fel ca şi 
cuptc:rul descris - cu ocazia taluzrtrilor recente. De fonn{t rcctangulară, cu col
ţuril·· rotunjite, acesta s-a păstr~~t pc o suprafaţă de 3,35 x 2, 7 5 m, adînc indu-se 
cu 0,~0 m faţ{t de nivelul actual. In umplutura afînatrt a gropii bordeiului s-au grt-
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sit ccramic{t, dou{t fusaiole Litronconice (/'/.Il!, 2-J, a-c) şi cîte,·a oase de ani
male. Inn·ntarul bonkidor 1 ~i 2 --descris mai sus-- cuprinde, după cum am nwn
t iona t. mai ales enam iert. 
. În cadrul secţiunii IH, spre caprttul estic al acesteia, între carourilc 14-16, 
a fost gi"tsit un alt l>ordei notat B 4 (1'/. IV). Conturul s{m a fost surprins la nivelul 
solului cenuşiu zgrunţuros, propriu locuirii din veacul al Ill-h·a, faţ{t de care se 
adîncea cu 1,10 m pîn{t în solul viu. Groapa bordeiului avea o formrt oval[t. O por
ţimw din latura nordică a locuinţei se găsea în malul nordic al secţiunii. Fundul 
plat al b~lnleiului fusese lucrat din p;'unint b{ttut f[tr{t lipitur[t. ::\u s-au g[tsit gropi 
de pari. In inil'riorul înC:qwrii s-a aflat un sistem de vatr{t deschis{t: un calup cru
ţat in lut, spre latura vestic{t a gropii bordciului, iar peste acesta, un strat de lut 
l>itw ndezit la exterior care alc[ttuia Yatra propriu-zisă, perfect dreapt[t, frtr{t 
gardin{t. Yatra spartrt în dou{t aYea o crustrt albrt pietrificat{t din cauza focului re
petat. 

Inventarul locuinţei const{t ÎtHkosel>i din ccramic{t şi o midt fusaiol[t (1)1. 
VI, 2). Dintre obiectele din fier afla te în Lonh·i nwnţ ionrun: don[t împung[t toarc, 
una întreagă, iar a doua ruptrt "din vechi"(!'/. V, 1-2). 

A doua categorie a materialului ccramic este aldttuită, in marca majori
tate, din ol[tria lucratrt la roată, din pasUt zgrunţuroas{t cu foarte mult pietriş, arsă 
la cenusiu. Exist{t ~i o S]1ecie ele reci1)icnte cu miezul si interiorul de culoare cenu-

, J ' 

~iu dcschi~. aYÎnd suprafaţa acoperitrt în exterior cu un strat subţire de pastă ce-
nu~in inchis, aproape neagr[t. 

Forma întilnitrt, în n1od obişnuit, este oala pîntecoasrt cu gîtul scurt şi buza 
rftsfrînUt în afarft. Decorul specific îl constituie banda de striuri, aplicată pe um{t
rul oalci. Ccramica din pastă fină lustruită din ~pecia ciment, a\·înd în compoziţie 
nisip fin cn fire de midt, găsită în cantitate rcdu~ă. s-a folosit pentru modelarea 
strftehinilor ~i a Yasrlor de proYizii cu buza teşită, tras{t mult în afară şi cu jg1wab 
intc·rior. Sub umărul Yasului se aflrt un decor executat în val realizat cu un piep
tcne cu din(i. 

I )În categoria ceramicii ele import, destul de n·duS:t, s-au gftsit cÎtl·,·a frag
nwntl· de amfore executate dintr-o pastrt ars[t la dtrfuniziu ~i dccorată cu canl'luri 
largi sau m{trunte. 

Ccramica aflat{t în complexele ele locuirc B 1, B 2, şi B 4. în cuptorul deschis, 
cîl si în stratul de culoare cenusiu închis ar I)Utca fi datată în secolul al III-lea 

' ' c .n., tin ind seama de fonna si pasta olăriei si mai ales ele 11rczenta filmle i cu 1)ic io-. ' , ' 
rul intors pe dedesubt, despre care s-a amintit. 
c:- ::\"u sînt lipsite de interes unele materiale datate în veacul al VI-lea c.n. Ast
fel, spre capătul estic al S III s-a găsit un cuptor mcnajer din care 1/3 intra ln 
latura nordidt a secţiunii. Pentru dcgajarea lui în întregime s-a făcut o casd[t. In 
felul acesta s-a dccoperit un bordei, notat B 5 (Pl. IV), de formă aproape rcctan
gular{t, cu adîncitnea de 0,60 tn. Cuptorul a fost înrtlţat pe o platform{t de prnnînt 
de 15 cm. În această platformrt s-a adîncit tnai întîi locul unde um1a sr1 se facrt 
vatra, iar deasupra s-au ridicat pereţii laterali şi bolta cuptorului. ln formă de 
potcoavă, cu vatra aproape oYală alungită, acesta nu depăşea înălţimea de 0,40 111. 

In cuptor s-au găsit pietre albe mici şi mijlocii arse pînă la fărîmiţare 7 , prccmn şi 
patru vălrttuci prismatici 8 elin lut, cu partea superioarrt rotunjită. Dintre aceşti 
yfdfttuci, lucraţi din pasUt roşcatrt grdbuie, f[trrt nisip, trei au fost întregi şi al 
patrulea fragmentar (Pl. VI, 6-8). Tot pc Yatrrt a existat şi un dinte de 
n1istrct. 

' 
u1nplutnra bordeiului era aproape uniformă, fiind aldttuitrt din pămînt ne-

gru, foarte afînat, cu n1ultă arsurrt şi cărbune şi mai puţin chirpici. Majoritatea 
fragmentelor de lemn provin de la nuielele subţiri ale pereţilor. lnYentarul foarte 
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PlaHşa r . Pic!'C di n 111 ctal g?l.s ite în bord ciul 3 (secolul XYI ). 

s~trac al bordeiului a lc ă tui t din cit Ya fraam ntc ccramicc lucrate cu mîna; p r ţi 
ş i buze de oa le-b orcan de dim cn. iuni n1ijlocii, de u loar roşcată, ce. e incadrcază 
in ~ccolul al YI-lca r .n. ?Jcntion:>m . i c · i:=,h·nt a ttnni amn ar din f ier. , , . 

Cont i n nit a t c~ <.k v ic 1 ni r e es te C\' i lenFt h Po. ta-Butunlb'Tll i s i în l' l)OCa f 0"\n-
, ' ' 

ela lrt. 
Lat ura t~s t ic~t a borck inlu i din secolul a l III-lea (B -t) a fo .:- t. in tL r.~ e t a t ă )ar

ţ i a l de nn ~ lt hord · i (B J) (Yc:t. i fJl . IV ) iclcn if icat. .,i in s cţiunca a lli-a pc L.m oi-
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JE• ~~- d.: 4,20 m. :\[enţioni'un că laturile lui din.;;prl' nord ~i snd tn·c snb malurile 
sec•:unii. Întrucît pc terenul unde s-au întreprins CL'ITet;'u·ilc respcctin· exista o 
pL1:~aţi!' intinsrt de tutun şi porumb, nn s-au putut d('schidc ca:->ctc spre a d('zvdi 
in intregime locuinţa. Groapa acestui bordei, aproximatiY dl' forma unui patrulater, 
se z,.funda cu cea 0,64 m sub ni,·clul medieval, avînd podeaua orizontală nclipittl .. 
Pc~r·.?ţii vcrticali nn păstrau vreo urm{t ele amenajare. t mplcrca gropii locuinţei 
s-0. L'-cut cu un p{tmint cenuşiu amestecat cu c{u·bune, provenit de la materialul 
pitrj~ ce forma probabil acoperişul. În colţul \'estic al încăperii s-a găsit o groap{t 

l'lanşa VI. Ceramică din secolele III ~i :\..V[, precnm şi v:d:ltuu diu lut (secolul VT). 
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rotundft cu diametru! de 1,20 m pentru conservarea proviziilor. Fundul ci orÎ/· ,~~al 
nu prezenta \Tco unnft de ardere. În interiorul acestei gropi s-au gftsit, în J<.r·:in
tnl de mnplnturrt, cftrhunc, cioburi şi oase de animale- cabalinc. bovidl'c,i•; uri. 

ln unghiul estic al bordeiului s-a conturat un cuptor amenajat pc o plat!• :·nlă 
inaltă de 0,.10-0,20 m. Bolta cuptorului, cn o înfdţime de 0,40 m, se profilr·;, :~în 
Inalul nordic atnenajat al secţiunii III. Din cuptor a fost surprinsă, în cadn:~ ~.~m
ţului, gura acestuia lată de 1 m şi o porţiune de vatră. 

Inventarul bordeiului s-a dovedit variat, fiind reprezentat de olJicctc de~- ··1al, 
fragmente de vase din lut ars, oase de animale. 

În grupa pieselor de metal se înscriu: două lamc de cuţit (Pl. V, 3-./) ~n
tregi, dintre care unul cu pedunculul lung, precum şi trei fragmente de c:· ia·• 
(Pl. V, :J-7); un fragment dintr-un cazan de tuei (Pl. V, 8), trei cuie (Pl. 1', : ,f_ 
16), o aplicft (Pl. V, 9), un fragment de potcoaYft (l)l. V, 10), un cîrlig-haq.:; cu 
tcacft de înmrmuşarc (Pl. V, Il), o toartft de la un vas (l'l. V, 12) şi un ]Wth:,-J.:ul 
de scccrt' (?) (Pl. V, 1.3). De asemenea, mai mcnţionfun existenţa unui fragmt :·. ~ de 
rîşniţft din piatrft cxpoliaUi. ::\Iaterialnl ccramic foarte fragmentat pro\·ine ._~:- la 
oale din lut făcute la roata repede, dintr-o pastă fină, bine arsă la roşu, avînd Jl. :--qii 
subţiri. Forma de buzi"1 cea mai frccvcntf1 este cea înrtlţată, avînd spre gît o nt ::yur[t 
trasă. puternic în afarrt. Cîtul este, de asemenea, înalt, cu un diametru max~L~ în 
zona umărului. Decorul apare pe umărul oalci dintr-un brîu de striuri oriz(.:;-_1alc 
(l>l. V 1, 3-5). În afara unor profile de oale au mai fost găsite fragnH.:r:-:-,· de 
ulcioare. farfurii, pahare cu piciorul înălţat. 

~ nmeroascle oase de animale din acel Lonlci ne indici"1 faptul ci"t Ion<: .Jrii 
de aici se îndeletniccau şi cu creşterea vitelor. 

Sftpăturilc de la Poşta-Buturugeni, deşi restrînse, au dovedit existenţa Dnci 
aşezr1ri s[ttcşti feudale a cărei datare se poate face numai prin compararea ma1eTia
lului ceramic cu acela descoperit pc alte şanticre feudale din :Muntenia .• 1\~tfet 
vasele descoperite în bordeie corespund celor cercetate la Piaţa de Flori10, Radu 
Yodă11 , Tînganu12, ?rlrticrmcşti13, toate situate în Bucureşti, şi se datează în ~ccolul 
al XYI-lca. 

Locuirea feudalr1 a continuat şi in veacurile urmf1toarc, respectiv în ~c ·deie 
XVII---XVIII şi a fost surprins[t- dupft cum am menţionat în partea suc..jcfl a 
terasei -- atît în stratul de cultură, cît şi prin suprapunerea locuinţei de sup:-;:faţ[t 
L 1 care s-a suprapus peste bordciul de secol III ( B 2). 

Inventarul e~tc reprezentat de fragmente ceramicc care caracterizcazr1 c~icri
tclc fonnc de oale, cfmi şi str[tchini, în marca lor majoritate smălţuite.ProiJlcle 
si tehnica de lucru le plascazft în veacurile X VII-X V 111, obiectele rcspcc1 ivc 
;tparţinînd aşcz~hii medievale de la Poşta-Buturngcni din cadrul cf1reia '" iost 
depistat şi cimitin1Jl 4

• • 

În concluzie, ccrcetf1rik din staţiunea arhcologicrt Poşta-Buturugcni ;.1~ tJat 
posibilitatea stabilirii unor \'cstigi i de v icţ uirc începînd cu epoca hallstat1 ~~~~1ă. 
dacicft (secolul al 111-lea e.n.), vracul al VI-lea şi terminînd cu secolele :\".1 şi 
XVll-XVIII. 
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Note 

1 Lucrările s-au desfăşurat în perioada 17 septembrie - 10 octombrie 1986, cu participarea stu

denţilor Facultăţii de Istoric-Filozofie Bucureşti. Vezi Mioara Turcu, S()'l.zdaj arheologic 

-tn sitz~l Poşta-Buturugeni de pe canalul Dundre-Bucureşti 1986, Raport de săpături susţinut 

la a XXI-a sesiune de rapoarte din aprilie 1987, de la Timişoara. 

z În vara anului 1987, cercetările s-au efectuat în perioada 1-2i iulie 1987. 

a Străchini ascmfmătoarc s-au aflat în necropola tumulară de la Tig·.reni (cf. Alex. Yulpe, Eugenia 

Popescu, La necropole tumulaire de Tigc•eni, în "Dacia, ~S", XVI, 1972, fig. 6/<l, p. 75-113). 
Alex. Vulpe datează orizontul de la Tig·reni în faza de început a Lat~ne-ului, dar într-o dis

cuţie purtată cu cercetătorul Alex. Yulpe, acesta a afirmat că Tig·rcnii, pe baza. unor concluzii 

ulterioare la care a ajuns, se încadrează în Hallstatt B (·.rezi Alex. Yulpe, Ziir Clmmologie 

der Fnir::ele Grup, în Dacia ~S. XXI, 1977, p. 81- 111. 
4 Identificarea osteologică a fost realizată de cercetătoarea Laura Georgescu, <le la Centru] de Antro

pologie Bucureşti. 

& Gh. Diaconu, Uber die Fiebel mit unzgeschlaghenem Fuss in Da:::ien, în "Dacia", NS, XY, tabel 

VII/ 1, 1971, p. 249-250. 

6 :Mioara Zgâbea, Fibule din secolele III şi FI e.Jz. clescoperite in siipăturilc arheologice de la jlfilitari, 

in CAB, J, 1961, p. 373-380 şi Pl. Ij2; ·rezi şi Vlad Zirra, Gh. Cazimir, Unele re;:;ultateale 

săpăturilor arheolof:ice de pe Cîmpul Boja din cartierul Jlilitari, in CAB, J, fig. 7f 1, 1961, p. 57. 
7 Acest sistem de cuptoare a existat şi ]a ::\Iilitari-Cîmpul Boja; ·rezi \"Jad Zirra, Gh. Cazimir, op. 

cit., p . .'56. 
s \"ălătuci de lut au existat şi în alte cuptoare ale unor aşe;r..ări din aceeaşi perioadă la; ::\Iilitari 

(vezi \"Iad Zirra, Gh. Cazimir, ap. cit., p. 56), Dn1ceanca (cf. Suzana Do1inescu-Ferchc, A~c

::ări din secolele III si VI e.n. in sud-vestul Jluntmici. Cercetările de la Dulceallca, Bucuresti, . ' 

fig. 103, 1974, p. 95). 
9 Cuţite de acelaşi tip au fost descoperite la ::\Iăic{Llleşti (cf. :Margareta Consta.ntiniu şi Panait J. 

Panait, Săpăturile de la Bucure;~tii .1.Voi în 19_60, în CAB, J, 1962, p. 129 şi p. 130 fig. 31j 1-2; 

idem, .'jantierul arheologic Băneasa-.'-)trâulc~ti, in CAB, II, 1965, fig. 104/1-2, p. 205. 

10 Bucureştii de odinioară, Bucureşti, 1957, planşa C VIJ4. 

u ldem, pl. L\"IT/4-5. 
12 Panait I. Panait, Mioara Turcu, Iulia Constantinescu, Paul 1 .Ccrnovodeanu, Cmnplexul medieval 

Tinganu, Cercetări arheologice numismatice ;~i istoria, in CAD, IT, 1965, fig. 17/1-2, p. 259. 

13 Margareta Constantiniu, Panait J. Panait, op. cit., p. 130. 

14 Cimitirul şi aşezarea medie·.rală din secolele X.YII -XVIII de la Poşta-Buturugeni ~-au aflat 

în atenţia cercetătorilor Aristidc Ştefănescu şi H.adu Ochcşcanu (vc~zi volumul de faţft} . 

• 
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Le sondage archeologique du-_site de Poşta-Buturugeni 1 

d r. lH 1 O. 1 N A :r (' 1\f. f . 

1 >u nomhre dt· grands tra\·aux h~·drographiquc:-; l'.'J·cute:-; :-;ur le tTrritoir<· 
rouma in font egalenwnt partie ceux du canal Danuhc -- Bucarcst sur le cour~ dt· 
l'Arecs avcc le lac de rctcnue de ~lihăilesti. 

\."l ' ' 

En 19X6 --19R7 on a dfectue de:.; fouillt•s ~t Po~ta-Buturngeni, station sitnct· 
sur mw hantc tcrra~sc de la rin_• droite de l'Argc~. 

Y fu ren t d{·pist(·s ct cxam invs: un<' tomlw d' inc in{·ra t ion encadree dans Ha li
staU B, troi~ dcmi huttt·s du III·· siecle d un fonr de la tnl'lllt' p{•riodc. unt· 
dcmi lmttc du YI·· sii~cle. unc autre du X\'I··, ain:-;i qu'u1w hahitation dt• snrfan· 
da t an t d n X \' 1 I · · s i cele . 

I.'hal>itat du Ill" sii·cle a ete date d'apri·-.; la ceramiqut• cxi:-;tank et, ~urtout, 
grttct· ;\ mw filmle cn l>ronzc du t:vpe "au picd rentre par dC'ssous". 

l>ans la tkmi h~1tte du Yle siecle on a decoun·rt des fragmt•nts c{•rami
qut·s. pcu ll<imhn·ux, ainsi que trois l>ousillagt•;-; cn arg~·le trouYes sur l'fttrc 
de l'hahitation. 

Les habitats mt'·di{·y;nix des XVI·· - .X\'II·· sii·cle:-; ont etc identifics gr;k<· 
~t la c{·ramiqm· trou\·(·t· dans Ies straks respt·ctif~. au:-;~i bien qtH' dans les hahiLt
t ion:-: de cdte periodc. 

Explication des figurcs 

1,/,nicli< 1. 1 2 l·nw apparknanl ;\ l't'·poqtw d<· llallstatt: _; -4 fragnwnb de 
\';t~('~; rclt'vant dt· l't'·poqtH' ck llall"tatl. :n·ant ~<'ITi de coun·t-clcs pour 
ks llrtH':.;. 

1,/aJtcl!t' 11. Ohj<·t-; datan! de_.; 111··. IX·· el X\'li·· sit'·clrs. 

1)/ancltl' III. 1 Ftha.iok hit ronroniqw· (habitat ion [ -- X\'ll'' - X\' Il I·· sit'-ck); 
2 --.) Fu.;a.iok hitrl>!lconi<pH· ( 1-·:ni h·ttt·· 1 - IIL'· :-;it\cle). 

1,/ancltf 11·. Couch~· dl· fond dt· Lt Il J,· st·cl ion. 
J>lanchc l·. Pit'·c,·:--- t'll m~'~tal mÎ-il') au jotlr dan~ la cL~mi huttc 3 (X\'l' sit'.c:k). 

l,ltmcltr l'/. (\'·r:llltiqut·:.;(k-; [[l··d X\'lcsii~clv-.; ct bousillagt•s L'll argilt· (\'I· ~it'--
clt•). 
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