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Abstract: In this contribution is presented a dwelling 
attributed to Vădastra culture excavated in 1959–1961 at 
Slatina by D. Berciu and M. Butoi. Starting from it, we tried to 
analyse the little data available on the habitat of the Vădastra 
culture north of the Danube. A recent list of discoveries 
presents 28 localities with Vădastra type pottery and other six 
uncertain ones north of the Danube. Most of them were 
identified during field surveys, and only a few reveal 
information about the habitation structures. 
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Rezumat: Contribuţia de faţă prezintă o locuinţă aparţinând 
culturii Vădastra, de la Slatina, cercetată între anii 1959–1961 
de către D. Berciu şi M. Butoi. Pornind de la aceasta, am 
încercat să analizăm puţinele date disponibile referitoare la 
habitatul culturii Vădastra de la nord de Dunăre. Un repertoriu 
relativ recent pune în evidenţă 28 de descoperiri sigure de tip 
Vădastra şi alte şase incerte la nord de Dunăre. Majoritatea 
dintre ele au fost descoperite în timpul unor cercetări de teren, 
foarte puţine relevă informaţii cu privire la structurile de 
habitat. 

În această scurtă notă, ne propunem valorificarea 
unor informaţii inedite aflate în Arhiva Institutului 
de Arheologie „Vasile Pârvan” (fond D. Berciu), 
referitoare la unele cercetări arheologice întreprinse 
în oraşul Slatina. În perioada 1958–1961 au avut 
loc cercetări de teren şi mici sondaje arheologice în 
zona oraşului Slatina, cu scopul de a verifica unele 
descoperiri făcute anterior. Acestea au fost rodul 
colaborării dintre Institutul de Arheologie din 
Bucureşti, reprezentat de D. Berciu şi P. Roman, şi 
Muzeul din Slatina, reprezentat de M. Butoi. La 
una dintre campanii a participat şi M. Popescu, de 
la Muzeul din Piteşti1.  

                                                 
1 Berciu, Butoi 1961, p. 139–143; Berciu 1961, p. 1–16; 

Butoi 1961 (jurnal de şantier), p. 1–9; 1999, p. 24–27; Berciu 
et alii 2010, p. 7–15. 

 
 

De-a lungul vremii, cu ocazia unor cercetări de 
teren sau a unor lucrări edilitare, în zona Slatinei au 
fost descoperite mai multe aşezări Vădastra2  
(Fig. 1/2). Astfel, în fostul sat Cireaşov (astăzi 
cartier al municipiului Slatina), în punctul Grecoaica, 
au fost semnalate fragmente ceramice de tip 
Vădastra lângă biserica satului3. În nord-estul 
oraşului, pe dreapta şoselei Slatina-Piteşti, pe panta 
unui deal şi pe coama acestuia, au fost descoperite 
urme de locuire şi materiale arheologice specifice 
culturii Vădastra4. Materiale arheologice aparţinând 
culturii Vădastra au mai fost descoperite în Slatina, 
în cartierul Crişan II, cu ocazia construirii de noi 
blocuri în anul 19715, pe Strada Oituz6 şi la 
Catedrala oraşului (Biserica lui Ionaşcu)7. 

Revenind la cercetările de pe dealul din nord-
estul oraşului, în septembrie 1961 au fost efectuate 
cercetări arheologice pe strada Molotov, pe locul 
numit proprietatea Alexandrina Bălănescu8. În 
Arhiva Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan” 
din Bucureşti (fond Dumitru Berciu, Mapa IV/3), 
am găsit unele informaţii inedite care pot completa 
datele despre locuirea Vădastra din zona Slatinei. 
Astfel, am descoperit planul desenat al unei 
locuinţe din fosta str. Molotov (proprietatea 
Bălănescu), jurnalul de săpătură al lui  
M. Butoi, precum şi unele schiţe şi fotografii de 
artefacte din locuinţa respectivă (Fig. 2–8). Cu 
                                                 

2 Un bun istoric al cercetării privind cultura Vădastra la 
Chiţonu 2008, p. 27–37. 

3 Butoi 1999, p. 27; Neagoe 2007, p. 11, nr. 21. 
4 Vezi nota 1. 
5 Butoi 1973, p. 137–139; 1999, p. 18, 24; Neagoe 2007,  

p. 10, nr. 19. 
6 Butoi 1999, p. 27; Neagoe 2007, p. 11, nr. 20. 
7 Pătroi 2013, 132. 
8 Berciu et alii 2010, p. 8–9; Butoi 1961, p. 1–9. 

Cercetările arheologice din acest punct le continuau pe cele 
efectuate de P. Roman şi M. Butoi în 1959 şi de M. Popescu şi 
M. Butoi în 1960. 
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