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Cercetări arheologice în Curtea Domnească  
de la Târgşoru Vechi 

BOGDAN CIUPERCĂ*, ANDREI MĂGUREANU**, EUGEN PAVELEŢ***, DORIN SÂRBU** 

Keywords: Voivodal Court, Târgşoru Vechi, planimetry, stone 
and mud-bricks structures, cemetery, 15th – 17th centuries. 
Abstract: Over 50 years ago, an archaeological team initiated 
the research in the area of the medieval town from Târgşoru 
Vechi. In 1956 only the ruins of three churches and some 
fragments of the buildings of the former Voivodal Court and 
Turnu monastery could still be observed. Those medieval 
remains were the starting point for the investigation of Târgşoru 
Vechi town, a town that today celebrates 600 years since it was 
first mentioned in a medieval document. The Novo Foro, as it 
was known in the Latin version of the document issued by 
Mircea cel Bătrân to the merchants of Braşov, was an important 
custom point, voivodal residence and later on, monastery.  
Following a project of restoration proposed by the architect  
C. Hoinărescu, archaeological excavations in the area of the 
Medieval Court were resumed in 2005. Excavations during 
two seasons (2005, 2006) aimed to verify and complete the 
results of the previous research undertook by N. Constantinescu, 
research that was abruptly stopped in the mid-1960-ies. The 
recent investigations provided new data about structures from 
interior of the Voivodal Court area, identifying a first 
habitation level going back to the 15th century. Also, the 
existing information referring to the cellar of the Voivodal 
House was completed with new data and a new chronological 
interpretation of other structures was proposed. A new opened 
surface (located in the north-east corner of the second medieval 
enclosure) allowed the identification a long-term inhabitated 
area, with the same evolution from the mud-bricks 
constructions to stone ones. 
 
Cuvinte cheie: Curte Domnească, Târgşoru Vechi, planimetrie, 
structuri din piatră şi chirpic, cimitir, secolele XV–XVII. 
Rezumat: Cercetările arheologice de la Târgşoru Vechi, din 
zona Curţilor Domneşti, au fost reluate după aproape 50 de ani 
de la începutul acestora, în 1956. În acel an se începeau 
lucrările de identificare a locuirii medievale, precum şi ale 
limitelor oraşului, care în 2013 împlineşte 600 de ani de la 
prima atestare documentară. Novo Foro, cum apare numele său 
în varianta latină a documentului emis de Mircea cel Bătrân 
pentru negustorii braşoveni, a fost un important punct de vamă, 
scaun domnesc şi apoi o mănăstire. Cercetările din anii 2005–
2006 au fost ocazionate de punerea în aplicarea a unui proiect 
de refacere volumetrică a clădirilor mănăstirii care activa în 
secolele XVII–XIX. Au fost identificate clădiri din chirpici 
aparţinând secolului al XV-lea, nivel de locuire pentru prima 
dată identificat în zona Caselor domneşti sau din piatră, au fost 
redatate diferite structuri şi au fost completate date despre 
clădiri deja cercetate. 
 
 
 
 

Anul 2013 marchează 600 de ani de la prima 
atestare documentară a oraşului medieval Târgşor – 
Novo Foro (Novum Forum). Vechi punct de vamă, 
calitate în care este şi prima dată atestat, scaun 
domnesc alături de Câmpulung şi Târgovişte, 
cândva cel mai important oraş în relaţia comercială 
cu Braşovul, Târgşoru a atras atenţia arheologilor 
începând cu anul 1956, când sunt efectuate primele 
sondaje. 

Scopul acestora era de a identifica limitele 
oraşului medieval, precum şi intensitatea de locuire 
din jurul Curţilor domneşti şi a celor trei biserici 
care încă se mai vedeau la acea vreme. Din păcate, 
bogăţia arheologică a zonei a dus la shimbarea de 
mai multe ori a ţelului principal al cercetărilor, 
vestigiilor medievale fiindu-le preferate fie des-
coperirile aparţinând mileniului I d. Chr., fie 
descoperirile de epocă romană. 

Începerea derulării unui proiect care vizează 
refacerea volumetrică a fostelor case domneşti, 
plasate pe un martor de eroziune care domină 
cursul Leaotei (Pl. I.1), care după domnia lui 
Antonie Vodă (1669–1672) au fost transformate în 
mănăstire (mănăstirea Turnu) pe vechiul amplasa-
ment (proiect realizat de arhitect Călin Hoinărescu), a 
determinat reluarea cercetărilor arheologice în 
acestă zonă a Rezervaţiei Arheologice de la 
Târgşoru Vechi, jud. Prahova1.  

Interesul era cu atât mai puternic şi datorită 
publicării extrem de succinte a săpăturilor efectuate 
în anii ’60 de către Nicolae Constantinescu2, când 
au fost identificate fundaţiile caselor domneşti, 
precum şi cele ale chiliilor mănăstirii. Astfel, 
reluarea la aproape 40 de ani a săpăturii arheo-
logice în acest sector avea drept scop cercetarea 
integrală a zonei afectate de viitoarea construcţie, 
                                                 

1 Măgureanu, Ciupercă 2011, p. 123-127. 
2 Constantinescu 1969. 
 
 
 
 
 
 

∗ Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova, e-mail bogdanciuperca@yahoo.com  
∗∗ Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, str. Henri Coandă nr. 11, sector 1, 010667 Bucureşti, România, e-mail: 

arheologiemedievala@yahoo.com, dorin_sarbu@yahoo.com  
∗∗∗ Direcţia Judeţeană Prahova pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Prahova, e-mail: eugen_pavelet@yahoo.com 
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precum şi recuperarea unor informaţii privind 
construcţiile identificate în săpăturile mai vechi, 
rămase încă inedite. În timpul cercetărilor s-a 
urmărit stabilirea cu precizie a traiectelor zidurilor 
din această parte a Curţii domneşti şi clarificarea 
unor aspecte privind fazele de construcţie ale casei 
domneşti. De asemenea, am dorit să stabilim 
stratigrafia acestei zone a rezervaţiei arheologice de 
la Târgşorul Vechi.  

Cercetările care fac obiectul acestui articol s-au 
derulat în perioada 2005–2006 (Pl. I.2). 

ISTORICUL CERCETĂRILOR 

Primele cercetări, în zona Curţii domneşti, au 
început în anul 1959, fiind efectuate de Nicolae 
Constantinescu. Acestea au continuat până în 
19643, din anul următor responsabilul de sector 
concentrându-se doar asupra cercetărilor din alte 
situri cum sunt cele de la Târgovişte, începute deja 
din anul 1961 sau de la Coconi. 

Rezultatele cercetărilor sale au fost publicate 
într-un articol sintetic din anul 1969, articol în care 
propunea o împărţire în mai multe faze a evoluţiei 
construcţiilor din zona Curţii domneşti, faze pe 
care le vom reaminti pe scurt: 

– Fazei I îi erau atribuite fundaţiile Casei domneşti, 
care era văzută ca un patrulater construit 
anterior zidului primei incinte. Aceasta din 
urmă s-ar data în secolul al XVI-lea, cel mai 
probabil în vremea lui Neagoe Basarab, 
moment în care apar şi ştirile referitoare la 
curtea domnească de la Târgşoru Vechi. 

– Faza a II-a, datată în secolul al XVII-lea, este 
marcată de momentul înălţării bisericii lui 
Antonie-Vodă. Tot atunci apar construcţiile de 
lângă turnul de intrare, se reface spaţiul Casei 
domneşti, care devine casă egumenească şi 
apare un corp de clădire pe latura de vest. 

– În faza a III-a, de la începutul secolului al 
XVIII-lea, se construieşte incinta a doua şi un 
corp de clădire, cu rigolă de scurgere, 
interpretat drept hambar sau bucătărie. Acum 
este menţionată şi structura circulară din 
mijlocul primei incinte, despre care se presu-
punea că ar fi fost o fântână. Săpăturile 
recente au arătat că structura respectivă a fost 
doar surprinsă, fără a fi fost şi cercetată de 
către N. Constantinescu. 

– Fazei a IV-a, din a doua jumătate a secolului 
al XVIII-lea şi de la începutul secolului al 
XIX-lea, îi erau atribuite diferite modificări la 

                                                 
3 Măgureanu, Ciupercă, Anton 2013. 

casa egumenească. Acestei faze îi este atribuit 
şi un pridvor în faţa corpului de clădiri de pe 
latura de vest. 

– Ultima fază, a cincea, a fost datată în prima 
jumătate a secolului al XIX-lea, fiind remarcate 
arheologic doar câteva mici modificări ale 
structurilor existente. 

În anul 2005 au fost reluate cercetările în zona 
Curţii domneşti. Continuate şi în anul 2006, ele au 
avut un caracter mai mult de identificare şi 
racordare la vechea săpătură a lui N. Constantinescu, 
dar şi de completare a datelor arheologice. 

STRATEGIA DE SAPATURA 

Cercetările din 2005 şi 2006, efectuate de un 
colectiv de arheologi format din Andrei Măgureanu 
şi Dorin Sârbu de la Institutul de Arheologie 
„Vasile Pârvan”, respectiv Bogdan Ciupercă şi 
Eugen Paveleţ de la Muzeul Judeţean de Istorie şi 
Arheologie Prahova, au reuşit să surprindă şi să 
cerceteze o serie de structuri neidentificate în 
săpăturile anterioare, precum şi să adune date care 
conduc spre o reanalizare a fazelor de dezvoltare a 
caselor domneşti şi ulterior ecumenice. Misiunea  
s-a dovedit extrem de dificilă din momentul identi-
ficării unor noi structuri, încercarea de a observa 
relaţii stratigrafice fiind aproape imposibilă datorită 
distrugerii nivelurilor arheologice, pe de o parte 
datorită cercetărilor arheologice anterioare4, pe de 
alta, datorită nivelărilor mai mult sau mai puţin 
moderne. 

Aşa cum am mai amintit, Curtea domnească a 
fost cercetată în anii ’60 ai secolului trecut de către 
N. Constantinescu, drept urmare cercetarea noastră 
a plecat de la informaţiile publicate de către acesta 
şi s-au concentrat cu predilecţie asupra zonelor care 
nu au fost cercetate integral în cadrul primei etape. 

În campania arheologică desfăşurată în anul 
2005 au fost trasate două secţiuni numerotate S I B / 
2005 şi S II B / 2005. Secţiunea S I B a avut 
lungimea de 17 m şi lăţimea de 1,5 m, şi a fost 
trasată pe direcţia NV 320° – SE 140°, perpendi-
cular pe zidurile beciului şi pe zidul incintei întâi. 
Secţiunea S II B, are lungimea de 14,50 m şi 
lăţimea de 2,00 m, fiind orientată pe direcţia NV 
320° – SE 140°, paralel cu S I B / 2005, la 3,70 m 
de aceasta. Prin trasarea acestei secţiuni s-a urmărit 
identificarea limitei de est a beciului, cu zona de 
acces, fiind descoperită zona de intrare în beci, 
gârliciul, inclusiv locaşul pentru fixarea tocului uşii 
                                                 

4 În anul 1962 a fost efectuată o cercetare în suprafaţă care 
a decopertat întreaga zonă Popescu 1964, p. 562.  
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şi o parte din pragul de lemn existent la intrarea în 
beci. Beciul avea podea de pământ bătătorit, peste 
care, în unele zone, a fost aşezat un strat de pietriş 
fin. Sub pragul de lemn, de la intrarea în beci a fost 
descoperit un rând de cărămizi. Accesul în beci se 
făcea pe o rampă de pământ bătătorit. 

În campania arheologică din anul 2006 au fost 
continuate cercetările în cele două secţiuni începute 
în anul 2005 şi au fost deschise alte două secţiuni  
S III B / 2006 şi S IV B / 2006. Secţiunea S III B / 
2006 are lungimea de 17,00 m, lăţimea de 2,50 m şi 
a fost amplasată la 2,50 m est de S II B / 2005 cu 
scopul de a verifica traiectele zidurilor şi plani-
metria părţii de est a construcţie Casei domneşti şi 
de a stabili cât de lung este gârliciul beciului. 
Secţiunea S IV B / 2006 are lungimea de 4,00 m şi 
lăţimea de 2,50 m şi a fost trasată la 4,00 m vest de 
S I B / 2005, cu scopul de a studia colţul sud-vestic 
al beciului Casei domneşti. Astfel, s-a putut stabili 
că lungimea totală a beciului este de 11,50 m, iar 
lăţimea de 4,86 m. 

Pentru un control stratigrafic mai bun, au fost 
păstraţi doi martori stratigrafici cu lăţimea de 1,50 
m, respectiv 1,00 m, în zona intrării în beci.  

În secţiunea S II B / 2005 a fost descoperită 
zona de intrare în beci, inclusiv locul amenajat 
pentru tocul uşii. A fost surprins şi colţul de nord-
est al beciului, completându-se astfel planurile 
desenate de N. Constantinescu. Lăţimea beciului în 
dreptul intrării este de 4,90 m. Grosimea zidurilor 
laterale este de cca 50 cm, iar cea a zidului de la 
intrare, situat spre nord-est, 40 cm. 

A. Zona Caselor domneşti 

Casele domneşti de la Târgşoru Vechi au din 
punct de vedere planimetric o formă rectangulară, 
având în centru un beci, în jurul căruia s-a dezvolat 
clădirea, a cărei fundaţii se observă şi astăzi. Forma 
actuală a construcţiei este rezultatul evoluţiei sale 
timp de mai multe secole. 

În continuare, vom prezenta principalele desco-
periri din zona caselor domneşti de la Târgşoru 
Vechi: 

1. Construcţiile din lemn  
Cercetările arheologice din 2005, completate cu 

cele din 2006, au coborât sub nivelul pe care se 
oprise cercetarea la mijlocul anilor ’60. Acest fapt 
ne-a permis identificarea unui nou nivel de locuire 
în zona Curţilor Domneşti. Este vorba despre o fază 
a locuirii în care nu apar construcţii din zid, 
clădirile având o structură din lemn acoperit cu 

chirpici. Incendierea acestora a permis o bună 
identificare pe baza fragmentelor de chirpici ars şi 
a urmelor de cărbune (Pl. II). 

Clădirea 1, identificată în 2005, este construită 
la suprafaţa solului antic, marcată de un strat gros 
de 20 cm de chirpici ars, a cărei formă nu poate fi 
precizată datorită suprapunerii de către clădirile 
ulterioare, ea fiind parţial distrusă de fundaţiile 
zidurilor Casei Domneşti, dar şi a primului zid de 
incintă. Adâncimea la care a fost descoperită este 
de 1,10 m – 1,30 m. Au fost descoperite resturi de 
bârne arse, fragmente masive de lipitură de lut şi 
urme ale podelei făcute din pământ galben 
bătătorit. Datarea acestei construcţii este asigurată 
de fragmentele ceramice descoperite pe podeaua 
locuinţei, precum şi de destul de numeroasele 
fragmente de cahle decorate cu motive geometrice 
şi florale (una dintre cahle este decorată cu semnul 
crucii), cahle traforate aparţinând secolului al  
XV-lea, după cum sugerează doamna Venera 
Rădulescu. A doua structură diferă de prima prin 
faptul că reprezintă o pivniţă, din care a fost 
surprinsă intrarea în pantă şi, parţial, încăperea 
propriu-zisă. Şi această clădire a fost distrusă de un 
incendiu. Din păcate, datarea acestei pivniţe se 
poate face doar pe baza relaţiei sale stratigrafice cu 
prima construcţie, relaţie care ne arată că pivniţa 
este anterioară clădirii din secolul al XV-lea. Este de 
acceptat o datare probabil tot la nivelul acestui secol. 

Identificarea acestui nivel din secolul al XV-lea 
este importantă, pe de o parte, fiindcă începe să se 
contureze aspectul zonei la momentul Vlad Ţepeş 
(în anul 1455 acesta îl prinde la Târgşor pe 
Vladislav al II-lea, se presupune şi existenţa unei 
biserici ctitorită de el în Curtea domnească), pe de 
altă parte, datorită poziţiei acestor construcţii, în 
colţul, unde, mai târziu, se vor construi casele din 
piatră. Posibil ca această construcţie să fie cea mai 
veche fază a Curţii domneşti de la Târgşorul Vechi. 
Într-o primă etapă Curtea domnească a fost cel mai 
probabil un edificiu din lemn, iar apoi, după 
incendiul care a distrus partea de lemn, a fost 
reconstruită din piatră. 

2. „Turnul” de nord 
Pe latura de nord-vest a primei incinte,  

N. Constantinescu marca începuturile unei clădiri 
pe care domnia sa o atribuia ultimei faze de folosire 
a clădirilor de la Târgşoru Vechi, anume în secolul 
al XIX-lea. 

Reluând cercetarea, în campania din 2005, în 
capătul de nord-vest al S I B / 2005, am dezvelit 
partea vestică a respectivei construcţii. Este vorba 
despre o structură rectangulară, cu colţurile rotunjite 
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la exterior, adâncită în pământ, cu pereţii zidiţi din 
cărămidă legată cu mortar de var. În partea 
superioară, mai păstrează fragmente dintr-o zidărie 
mixtă, părând a fi existat la acest nivel al zidăriei 
casete din cărămizi cu pietre de râu (Pl. III. 1). 

Lăţimea beciului este de 1,95 m, iar adâncimea 
maximă de 2,70 m. În acest complex, la adâncimea 
de 1,90 m a fost sesizat un nivel compact de mortar 
amestecat cu lemn putrezit şi fragmente de cărămizi 
rezultat probabil din prăbuşirea unui planşeu al 
locuinţei ce suprapunea beciul. Grosimea acestui 
nivel de distrugere variază între 30–50 cm. Sub 
acest nivel a fost descoperit un alt nivel de pământ 
negru amestecat cu fragmente mici de mortar şi 
cărămidă, gros de cca 30 cm. Nu au fost observate 
urme ale amenajării podelei beciului, ci doar un 
nivel de călcare din pământ galben. 

După distrugerea acestei construcţii, spaţiul a 
fost folosit ca zonă menajeră. În umplutura lui, 
alături de fragmente de cărămidă şi pietre de râu, 
am descoperit vase întregi, fragmente ceramice, 
urme ale unor recipiente de sticlă (pahare cu picior 
sticle etc) şi obiecte de fier toate de foarte bună 
calitate (Pl. III. 2). 

Dacă în ceea ce priveşte funcţionalitatea acestei 
structuri mai avem încă de reflectat (turn / beci), se 
pot face în schimb unele consideraţii referitoare la 
cronologia sa. Şi anume, se poate observa că, în 
colţul de SE al structurii, aceasta este suprapusă de 
un zid (aparţinând unei faze iniţiale a Caselor 
Domneşti), care, la rândul lui, este tăiat de zidul 
primei incinte. Având în vedere că, pe baza 
observaţiilor din anii ’60, zidul de incintă a fost 
datat în secolul al XVI-lea5, clădirea cercetată în 
2005 nu poate fi datată în secolul al XIX-lea cum 
fusese propus, ci cel puţin în secolul al XVI-lea, 
dacă nu şi ceva mai timpuriu. 

3. Beciul Caselor Domneşti 
Construcţia a fost datată în secolul al XVI-lea, 

considerându-se ca aparţinând probabil primei 
etape de construcţie a Curţii domneşti. În cercetările 
din anii 2005–2006 au fost surprinse zidurile de 
fundaţie ale beciului. Acestea erau groase de cca  
60 cm şi sunt construite din piatră de râu şi 
cărămidă prinse cu mortar de var. Zidurile beciului 
sunt tencuite spre interior. Lăţimea beciului este de 
aproximativ 4,75 m, iar adâncimea de cca 2,20 m. 
În umplutura gropii beciului am descoperit fragmente 
                                                 

5 Cronologia trebuie reconsiderată pe baza cercetărilor din 
2011, zidul primei incinte putând data mai probabil de la 
începutul secolului al XVII-lea 

de cărămizi, pietre şi mortar, rezultate din pră-
buşirea zidurilor. În acelaşi perimetru au fost 
descoperite şi fragmente ceramice.  

Ca mod de construire s-a observat că iniţial a 
fost săpată groapa viitorului beci, iar, ulterior, 
limitele gropii au fost zidite în maniera amintită. 
Podeaua beciului a fost amenajată prin depunerea 
unui strat de pietriş.  

În campania din 2005 am reuşit să identificăm 
gârliciul de acces (Pl. IV). După cum se poate 
observa, acesta nu este dispus pe axul central al 
construcţiei, fiind amenajat în jumătatea sudică a 
acesteia. Au putut fi identificate lăcaşurile de fixare 
a porţilor din lemn, precum şi fragmente din pragul 
de la intrarea în beci, realizat tot din lemn. 

Gârliciul beciului este lat de cca 1,90 m şi a 
suferit cel puţin o refacere care a constat din 
adăugarea unui rând de cărămizi la exteriorul 
ambelor ziduri ce delimitează culoarul de intrare în 
beci. În zona pragului porţi de intrare în beci au 
fost descoperite numeroase cuie şi obiecte de fier, 
inclusiv un zăvor de fier. A fost surprins şi colţul 
de nord-est al beciului, completându-se astfel planurile 
desenate de N. Constantinescu. Lăţimea beciului în 
dreptul porţii de intrare este de 4,90 m. Grosimea 
zidurilor laterale este de cca. 50 cm, iar cea a 
zidului de la intrare, situat spre nord-est, 40 cm. 

Zidurile beciului au fost construite din bolovani 
de râu legaţi cu mortar de var. În partea de est a 
beciului zidul a fost surprins până la adâncimea de 
2,30 m, măsurat de la nivelul actual de călcare. 

Pe latura de vest a beciului, pe podeaua lui, au 
fost descoperite bârne de lemn, cu profile pătrate, 
pe care probabil erau aşezate butoaiele. Nu au fost 
descoperite urme ale unei eventuale podele din 
lemn. 

Morminte medievale 

Prin trasarea secţiunii S III / 2006 am putut 
stabili, dincolo de planimetria colţului de sud-est al 
Casei Domneşti şi limita nordică a necropolei 
medievale din jurul bisericii lui Antonie Vodă. 
Astfel, în carourile 1 şi 2 am descoperit patru 
morminte de inhumaţie, toate creştine. Scheletele 
defuncţilor, aşezate pe spate cu mâinile pe piept sau 
pe bazin, erau toate orientate cu capul spre vest şi 
picioarele spre est. Dintre cele cinci morminte, 
numai unul a fost cercetat în întregime (M.4). 
Scheletele au fost descoperite toate la adâncimea de 
0,90–0,95 m. Este de menţionat şi suprapunerea de 
către capul defunctului din M.3 a părţii inferioare a 
picioarelor (tibii şi perone) scheletului din M.4  
(Pl. III. 3).  
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Nu au fost descoperite urme de coşciuge sau 
inventar arheologic pe baza căruia să putem face o 
încadrare cronologică exactă a mormintelor. Un 
singur mormânt M.3 avea un posibil obiect de 
inventar, un colţ de porc depus în zona gâtului, 
probabil un pandantiv.  

Gropile mormintelor erau de formă drept-
unghiulară, cu colţurile rotunjite. La picioarele M.1 
au fost descoperite oase umane reînhumate.  

Gropile mormintelor au fost surprinse pe profile 
de la adâncimea de 20–30 cm. Deasupra lor, 
imediat sub solul vegetal, a fost semnalat un nivel 
arheologic în componenţa căruia sunt urme de 
mortar şi cărămizi fragmentare, ceea ce ne arată că 
în aceea parte a necropolei medievale au încetat 
înhumările în momentul când a fost construită 
clădirea Casei Domneşti. Astfel, în stadiul actual al 
cercetării putem încadra mormintele medievale 
descoperite în S III B / 2006, evident cu rezerve, în 
intervalul cuprins între secolele XV–XVI. 

B. Complexe medievale din perimetrul  
Curţii domneşti 

În paralel cu cercetările din zona Curţii domneşti 
au fost continuate şi cele din interiorul celei de a 
doua incinte, scopul fiind identificarea şi cercetarea 
unor noi complexe aparţinând necropolei Sântana 
de Mureş-Cerneahov. 

În acest scop, a fost deschisă, în anul 2003, 
caseta notată XIII B, în colţul de nord-est al celei 
de a doua incinte. Spre surpriza noastră, au fost 
identificate vestigii ale târgului medieval, care ne-
au atras întreaga atenţie. 

Pentru clarificarea situaţiei arheologice întâlnite 
Cas. XIII B, a fost extinsă până la dimensiunile de 
12 × 8 m, iar ca metodă de săpătură au fost păstraţi 
martori stratigrafici care împart suprafaţa casetei în 
patru sectoare principale. 

În urma cercetărilor au fost observate noi nivele 
arheologice care demonstrează un fapt oarecum 
surprinzător: colţul de nord-est al incintei medievale a 
fost puternic locuit, suferind o multitudine de 
nivelări, lucru nici pe departe înregistrat în alte 
zone ale incintei. Au fost făcute noi observaţii 
asupra complexului E1 privind stratigafia, nivelul 
de fundare şi materialul de construcţie, observaţii 
care par să arate o altă tehnică faţă de cea a 
realizării zidului de incintă.  

1. Nivelări / pavimente 
Complexul 2 a fost surprins în Cas. XIII B, 

carourile 3–4/A–B, la adâncimea de 0,37 m. 
Cercetat parţial, de formă rectangulară, complexul 

are dimensiunile surprinse în grund de 3,9 × 4 m. 
Complexul este o nivelare din fragmente de 
cărămizi dispuse pe trei niveluri, cu straturi de 
pământ intercalate. Este mărginit de E1 şi E2, 
suprapune complexul 3/2004. Conform observaţiilor 
stratigrafice şi datorită fragmentelor de cărămizi 
este vorba despre o nivelare medievală.  

Complexul 3 a fost surprins în Cas. XIII B, 
carourile 3–5/A–C, la adâncimea de 0,62 m. 
Cercetat parţial, de formă neregulată, complexul 
este o nivelare din pietre mari de râu dispuse pe un 
singur nivel. Este suprapus de complexul 2, 
perforat de E1 şi E2 şi mărginit la nord-vest de 
zidul de incintă. Conform observaţiilor stratigrafice, 
este vorba despre un paviment medieval.  

Complexul 5 a fost surprins în Cas. XIII B, 
carourile 3–4/A–C, la adâncimea de 0,83 m. Cer-
cetat parţial, de formă neregulată, cu dimensiuni de 
4 × 4 m, complexul este o nivelare din pietre mici 
de râu dispuse pe un singur nivel „legate’’ cu lut 
galben. Conform observaţiilor stratigrafice, este 
vorba despre o nivelare medievală.  

2. Construţii din lemn (Pl. V. 2) 
Complexul 7 a fost surprins în Cas. XIII B, 

carourile 1–2/B, la adâncimea de 1,1 m. De formă 
rectangulară, complexul are dimensiunile surprinse 
în grund de 1,86 × 1,64 m. Umplutura constă în 
pământ de culoare negricioasă-brună cu pigment de 
cărbune şi arsură. Observaţiile stratigrafice par să 
atribuie complexul stratului medieval. În urma 
finalizării cercetării s-a constatat că cpl. 7 este o 
groapă ce aparţine cpl. 9, podina acestuia coboară 
şi căptuşeşte pereţii şi fundul acestei gropi. 

Complexul 8 a fost surprins în Cas. XIII B, 
carourile 1–2/A, la adâncimea de 1,1 m. Cercetat 
parţial, de formă rectangulară, complexul are 
dimensiunile surprinse în grund de 2,3 ×x 0,8 m. Pe 
laturile de nord-est şi sud-vest prezintă două nişe 
laterale de formă rectangulară, nedispuse simetric, 
posibil amprentele unor bârne. Umplutura constă în 
pământ de culoare negricioasă-brună cu pigment de 
cărbune şi arsură. Observaţiile stratigrafice par să 
atribuie complexul stratului medieval.  

Complexul 9, identificat în carourile 4–5/A–B, 
la adâncimea de 0,90–1,07 m faţă de cota „0” 
(stabilită pe baza unui sistem de borne şi măsurată 
de la borna „A”), este constituit dintr-o masă de 
dărâmătură arsă puternic, căzută peste o podină 
lutuită, având dimensiunile surprinse de 3 ×x 2,30 
m. Stratigrafic este suprapus de zidul de incintă, 
perforat de E1 şi E2. Acest complex constituie 
resturile unei locuinţe (dependinţe) medievale 
construite anterior ridicării celei de-a doua curtine. 
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Între masa de arsură şi lutuiala galbenă a cpl. 9 s-a 
observat o dungă subţire, de culoare neagră şi pe 
alocuri fragmente de la scânduri arse. Complexul 
păstrează urmele unor gropi de par care ar fi putut 
avea rolul de a susţine suprastructura construcţiei. 

Complexul 12 a fost surpris în carourile 2–4/D, 
şi a apărut ca o groapă de mari dimensiuni, având 
umplutura din pământ de culoare neagră. Cpl. 12 
este suprapus de latura de N a zidului de incintă, 
acest fapt putând reprezenta cauza tasării res-
pectivei porţiuni de zid. Inventarul arheologic al 
cpl. 12 este constituit din oase de animale, 
fragmente ceramice, bucăţi de zgură de fier. 

Complexul 16 este situat în caroul 5D, între cpl. 
14 şi cpl. 15, fiind suprapus de fundaţia zidului de 
incintă şi de latura de est a cpl. 14. Umplutura 
acestui complex este alcătuită din pământ de 
culoare neagră, cu pigment de cărbune şi pig-
mentaţie slabă de chirpici. În urma cercetării 
acestui complex s-a observat existenţa unei 
cantităţi mari de lipitură arsă cu impresiuni de 
nuiele, cât şi a unei bârne, surprinse in situ, având 
orientare nord-sud. Constatându-se existenţa unor 
puncte comune între cpl. 9 şi cpl. 16 (situarea în 
aceaşi zonă, de o parte şi alta a zidului de incintă; 
nivel comun; prezenţa aceluiaşi material de cons-
trucţie în umplutură, existenţa unor bârne surprinse 
„in situ”, care delimitează o structură unitară etc.), 
s-a emis ipoteza conform căreia cele două 
complexe ar constitui o singură structură, probabil 
o construcție aparţinând perioadei medievale. 
Urmează ca în momentul când se va cerceta 
suprafaţa situată la nord de caseta 13B, această 
ipoteză să se confirme sau nu.  

Complexul 21 a fost observat în caroul 5D şi 
apare ca un nivel de lipitură arsă, omogenă, dură, 
făţuită, probabil o podea de locuinţă, dar peste care 
nu s-a găsit un strat de dărâmătură. Forma cpl. 21 
este rectangulară în plan, cu colţuri rotunjite, iar pe 
profilul E–V al cas. 13 apare ca o mică albiere. În 
colţul de sud-est a fost identificată o groapă de par 
în care s-au observat resturi de cărbune de la un 
stâlp al locuinţei. În umplutura acestui complex  
s-au găsit fragmente ceramice şi o cantitate mare de 
pigmenţi de cărbune. 

3. Zidul de incintă 
În campania din 2005 s-au completat obser-

vaţiile privind colţul de nord-est al curtinei celei 
de-a doua incinte. După demontarea martorului 
mare est-vest, s-au putut observa următoarele:  

1. Pe latura de est şi în colţul de nord-est al 
curtinei se disting foarte clar două tipuri de 
construire a elevaţiei. Primul tip de zidărie este 

caracterizat prin casete de cărămizi, în care sunt 
încastraţi bolovani de râu, legaţi cu mortar. Din 
elevaţie nu s-a păstrat decât partea exterioară a 
peretelui, uşor înclinată către est, faţa interioară a 
acestuia, însă lipsind. Fundaţia zidului respectiv 
este turnată în şanţ, fiind realizată din bolovani 
mari de râu, „înecaţi” în mortar de var. Lăţimea 
fundaţiei este de 1,10 m, având o adâncime de cca 
0,50 m şi a fost surprinsă în Cas. 13B pe o lungime 
de 3,40 m. Elevaţia păstrată are, însă, o lungime de 
cca. 2,40 m de la profilul de S al Cas. 13B.  

În colţul propriu-zis al curtinei se poate observa 
un alt tip de zidărie, constând din paramenţi cu 
două rânduri de cărămizi, între care s-a turnat un 
emplecton, constituit din bolovani de râu şi frag-
mente de cărămizi, înecate în mortar. Pe latura de 
nord a acestui zid s-a putut observa că structura cu 
paramenţi şi emplecton a început să fie clădită abia 
după aşezarea a 3–4 asize de cărămizi peste 
fundaţie. Lăţimea zidului cu emplecton variază 
între 0,90 şi 1,00 m, elevaţia fiind păstrată pe o 
înălţime de 0,20–0,37 m. Pe latura de est a acestui 
zid, către sud, nu s-au păstrat decât 5 asize de 
cărămizi. Acestea constituie, eventual, baza peste 
care putea să fie clădită structura cu emplecton, dar 
care lipseşte în această porţiune. În orice caz, este 
categoric vorba de unul şi acelaşi zid, întrucât s-a 
putut observa că în colţul curtinei zidăria este 
ţesută. Fundaţia zidului de colţ este constituită din 
bolovani de râu (de dimensiuni vizibil mai mici 
decât la fundaţia zidului cu casete) şi multă cărămidă 
spartă, înecată în mortar. Lăţimea fundaţiei este de 
1,00–1,10 m. Partea ei superioară (baza elevaţiei) 
se află la 0,33 m (latura de nord) / 0,17 m (în colţ) 
faţă de cota „0”, iar talpa fundaţiei la 0,75 m (latura 
de nord) / 0,61 m (în colţ) faţă de cota „0”.  

2. Fundaţia zidului construit cu paramenţi din 
asise de cărămizi şi emplecton „taie” fundaţia 
zidului cu „casete”, fiind săpată ceva mai de sus 
decât primul (cel mai de jos) rând de cărămizi aflat 
peste fundaţia cu bolovani mari de râu (de la care 
pornesc „casetele”). 

3. Fundaţia constituită din bolovani de râu şi 
cărămidă spartă, înecată în mortar, continuă şi pe 
latura de N a zidului de incintă, dar traseul acesteia 
este deviat faţă de traseul zidului cu cca 7°. 

4. Construcţie din zid (Pl. V. 1) 
Încă din campania 2003, în afara zidului de 

incintă, au fost surprinse şi câteva fundaţii, despre 
care s-a bănuit iniţial că ar aparţine unei structuri 
unitare, notată cu sigla Edificiul 1. Este vorba de 
două fundaţii (notate E1 şi E4), aproximativ 
perpendiculare pe traseul zidului de nord al 
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incintei. Fundaţia E1 a fost surprinsă la adâncimea 
de 0,31 m (capătul de nord) / 0,50 m (capătul de 
sud) faţă de faţă de cota „0”. Are o lungime de 4,90 
m şi o lăţime variind între 0,70 şi 0,90 m. 
Adâncimea şanţului în care a fost turnată este de 
0,90–0,75 m, talpa ei fiind surprinsă la 1,05–1,09 
faţă de cota „0”. În capătul de sud al fundaţiei E1, 
imediat la est de aceasta, se află o altă fundaţie, 
notată E2, aproximativ pătrată (0,80 × 1,00 m), 
puţin adâncită (0,30 m) şi care este adosată la 
fundaţia E1. Fundaţia E4, paralelă cu E1 şi 
perpendiculară pe zidul de incintă de nord, se află 
la cca 4 m vest de fundaţia E1. A fost surprinsă la 
0,75 m faţă de cota „0”, având o lungime de 4,60 m şi 
o lăţime de 0,90–1,10 m. Fundaţia E3 este situată 
în capătul de nord al E4, perpendiculară pe aceasta 
şi paralelă cu zidul de incintă, adosată la acesta. 
Are o formă dreptunghiulară cu dimensiunile de 
1,5 × 1,2 m; talpa acesteia nu a putut fi surprinsă 
deoarece săpătura s-a oprit pe nivelul pavajului de 
bolovani identificat între fundaţiile E1 şi E4. 

Din elevaţiile zidurilor respective, nu s-a păstrat 
nimic, partea lor superioară fiind acoperită, aşa 
cum s-a observat în campaniile din 2003–2004, de 
un strat de pământ în amestec cu o cantitate mică 
de mortar şi cărămizi sparte. 

CONCLUZII 

După cum am încercat să prezentăm, succint, 
săpăturile din anii 2005–2006 au reuşit să com-
pleteze imaginea acestui sector al complexului 
medieval de la Târgşoru Vechi. Aceste noi structuri 
au adus lămuriri, dar şi multe întrebări referitoare 
atât la cronologie (locuirea din secolul al XV-lea, 
construcţia rectangulară de pe latura nordică), cât şi 
la felul în care a evoluat Curtea domnească, atât ca 
dinamică a sa, cât şi ce a însemnat transformarea sa 
în mănăstire. 

Aşa cum ne apar lucrurile acum, o primă etapă 
de locuire se poate data în secolul al XV-lea, fiind 
caracterizată de construcţii cu structură din lemn şi 
chirpici, având sau nu pivniţă. O a doua etapă 
survine relativ repede, la sfârşitul aceluiaşi secol, 
când este construit turnul / beciul de pe latura de 
nord. Ulterior, este ridicat primul zid de incintă şi 
se recompartimentează Casa domnească. Acesta 
este momentul când se amenajează cel mai probabil 
şi beciul Casei Domneşti, orientat est-vest, cu un 
gârlici în pantă dispus pe latura estică, în apropierea 
laturii de sud. Tot acum este de presupus şi 
renunţarea la folosirea ca spaţiu funerar şi încetarea 

înmor-mântărilor în zonă, ele continuând doar în 
stricta apropiere a bisericii lui Antonie-Vodă.  

Analiza problemelor ridicate de vestigiile 
medievale este doar la început. Răspunsurile sunt, 
ca de obicei, greu de găsit. Totuşi, putem spune că 
evoluţia ansamblului medieval de la Târgşoru Vechi 
se prefigurează a fi altfel faţă de cea observată în 
anii ’60. 
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Pl. I. 1. Amplasarea curţii domneşti de la Târgşoru Vechi; 2. Detaliu cu amplasarea săpăturilor din 2005–2006. 
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Pl. II. 1–2. Aspecte de la cercetarea locuinţei din sec. XV; 3. Fragmente de cahle din locuinţă. 
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Pl. III. 1. Detaliu cu suprapunerile de ziduri; 2. Piese descoperite în umplutura superioară;  

3. Detaliu cu suprapunerea a două morminte. 
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Pl. IV. 1–3. Aspecte de la cercetarea gârliciului beciului domnescu; 4. Obiecte descoperite în zona gârliciului. 
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Pl. V. 1. Planul zidurilor din Cas. XIII B; 2. Planul locuinţei din lemn din Cas. XIII B. 
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