cercetărilor

Cronica

arheologice
(1981- 1989)

- f~·r-cd{triL' arheologice din pnÎCli Lt ~m ilor 19X 1--- !9SfJ ~-au dcsf{tşura t pc
1n~u t:ntltc planuri: continuarea n·rreL"trii pe şantien·k dcsc1tise anterior, iniţierea
1mnr ~ant icre noi, pn'cnm ~i dc~f{tşuran'a lllH_!r ample acţiuni dt· ~ah~lH' pl' ~antic
rele <L· COibtrnctii din oras si împn·jurimi. In acc:~t conkxt putem aminti santicrclt· ele pe rîurile Argeş ş'i 'Dîrn1)()Yiţa, unde în ultimii ani s-au executat ~{mplc
acţiuni de amenajare a aCl·:-;tor cursuri de ap{t.
C>rcctrtril<~ dcctuak ~i-au adus o contrilmţ i1· ~uh:'Ltn\ i;tl;t la completarea
inlnrnZtţiilor ~i la sporirea patrimoniului cultural al Capitah·i pairic·i.

ŞA.:\TIERLL

R!SERICA

('OLŢEA

f'·-rcl'Utrik :-:-an axat p~· inn'stigarca ;! p:11n1 secţiuni (iri('ntatl' c:-;i-n'st;
d1· a:--r·:n,·twa, >-:tu făcut <.;cndaj1· arhulogic·.· in zonl'l,· SlHlic{t şi <~tic{t ale bi:'<Ticii.
Cu r:·il(·jnl <tp{lturilor s-au dc:-:COJWrit trei nin·ll' de locuire, llll cimitir de inlmJnarc :;-i \·cchilc fundaţii :dl' ctilOrir·i hli t·dn·;l Doice~cu. ln\·l'ntarul cuprindt· cc~·amic:~, .) nlotwde şi o pcrcch" de· Ct'TTl'i nwdir·Yali.
ŞANTIERUL

CLRTEr\ SOLA

19SI- Colccti\·: .dr. l)anail !.

r·.

l)c!l:"t!l.t,

1 ('rz.shmz

Tic"o

1

!JorO?lc'([J//, Ţ',rsihca .\andu

S-a pron·da t la const·n·J.n·a n·~ ti~ i ilor Palatului domnc·.-.c. Pîn;t în 19S 1 an
-Jo~t el ·zn'liţi 2 040 mp din acf·:-;t Ya:~t edificiu, r;tmînînd sn1> cru:-;ta de l)('ioaJw şi
1nolo~: îndt circa 500 mp.
ŞANTIERUL STRAUI,EŞTI -

!981- ColcctiY:

dr.

Panm'l !.

MAICANEŞTI

I)mu11·f,

J[ur;;artfa

Consfautim·u

Au fost cercetate: o locuinUi feuclală datînd din Sl'colul al XYI-lea, gropi
Jiwn;tjerc şi cinci morminte c<~ ap;trţin 11ccropolci II a satului ~I:ticrmc~ti (sccokl~
XV-X\'1). Ca inventar arheologic s-au găsit fragmente de Yasc, cahle, cataramc ŞI

altek.
3()3

~.:\p..;TJEIU'L VAC\IU·.:~TI- Dt>\IXL 1\IAH'fl~Olt

19S 1

Colt-ct j,·

A risti",/,

:

.~·lcjt"illt·.'-,(1:,

1\,rd 11

C iuc,·,t illt

<'<·t-cd;\rik :ll·lh'ologin· ;:u compktat h:trta i~toricft ;1 municipiului Bucun·~ti
printr-o nou:t ~taţinth' din epoca fiL·rului. Totod:ili"'t ~;-a id< ntificat \atra 11111.;ia
dintre C('lc tn·i ~;ltl' \':tcttrc~ti CI' t'\olu:nt în an·a~.t;-1 zoni"'t. ln\t'lltarul cuprind•
lr;tgnwntl' nTamin· ~i un fra;~m,·Jtl dl' nuct·-patH~:mli\· din ln·<'nz.
~1\ NTI ERl'

L MA 1\' t·.:~TI -

lfJS 1 · - .ln·.,,.IJ'd(

IH FTt.:A

.~·l<:f<tii(.'i(lf

În cur~ul ccrcdftrilor au fo~t de:--cop<'riu·: o anwnajan· datind din epoca hronzulni, trei locuinţe din secolele 111-1\. ~.;i patru locuinţt· din sccokk XIY-XYJ.
ln\'entarul C<'ramic este fcarte fragmt·ntar ~i apaq itw culturilor TC'i ~i Clin-a..

r 9~2 . . .·1 rislidc·

-~·lcjt'il!<',<:(li

Ccrcdftrik arheologic<' :ut ~cus Lt in·;d[t patru morminte de incincraţie din
~~ecolul :1ll\·-lea ('.11. si 17 rnormintc d(• înhun~atie din ~l·colcle XI\'-XY. lnYcntarnl fttnlTar cuprind(' indc di~coidalc ţi o mcned:i.
1

•

S-:1n efectuat oL~l·natii })crict.•hctic(' si lil' <t}J;itllrft ;1:-:unra n·trci lccn.ik =~
~atului în zona nccropol( i de incincraţic (secolele 111-l\' c.n.) ~ia r:ccrcp;Jci Ill
nwdil'Yall' (~l'colclc XI \·-x. \"). J nn·ntarul fmwr;tr cuprinde fragmente ccr~unic' ·,
moncde, inele, oa~:c calcin<1tt' ace, lmml)i~ori etc.
•

.._--..

1

J

1

1

~AI'IITIERl'L

MILITr\RI- CIMPUL BOJA

19Sl -- dr.

Jhodl'i!

Turcu

Cont innînut!-st' c~Tc< Utrile, au fost <tpate clourt secţiuni în care s-:~n aflat
tiTi gropi menajere cu material ccramic aparţinînd culturii Clina III. In stratul ccnu~iu de c11lturft din <:.ccţiuni s-au recoltat ~.i fragmente cnamicc din ~ccolclo:~

Il-li I

l'

.n.
19~2

-· dr. Jhoara Turcu

S-an cercetat locuinţe şi hordcic din epoca hrcmzuhii (C;}ina II) şi de :O:lcold':>
11-lll ('.11. lincntarul cuprinde fragmente cera.micc ~-i dv :ilcx.
19S..J.- dr. Jf1·oar1t Turc;t

S-au trasat m:ti mnltc :-o(·cţiuni parakk ~iau fo:--;t cercdatt· douft locuinţe îngrop<ttc în pfunînt şi o locuin1Jt dl' ~upr:1Ltţ:t (:.:,Lcolck 11-lll).lnn'ntarul_cnprinJe
ceramică, filmle, obiecte (k rneLil ~i un fragitH·nt dt· moncdi"'t romanft dm bronz.
19x.'1 --- dr. Jlioar~;

J'urcu

S-:111 continuat lucrtu·ilc <1nkrio:1rc prin noi :-:ccţinni şi ca:-;de. S-a :-:urprin~
o a~1':-:arc din epoca bronzului (Cultura Glîna III) suprapusft ele alte dou~t locuiri
rur.tl•' din ~ecolcle II-111 c.n. ~i ~ecolul al \'1-ll'a c.n. Inventarul clPscopent con:-:.t:t
în fraţ!,nwntc ceramice, o f11~a'iol:~t, fragmente de a~chii din silex şi dontt ...;cJwkt·~
d·.· cîini.

~,\:\"TIEHl'L

[1).1.)

JJIV\G \DIKl'

l --- dr . .Hirhli'd

Furcu

Au io.~t continu:tk ccrcctrtrilc ne a doua ll'r:1.<'t a rîului Sabar. Cu ~~n·a:.;Ut
''Gtzie au fost ccrcet:l.tc' donrt gropi n;c·najert' în can· ~-au aflat fragnwnic cnamicc
;:do-dacice (~ccolelc II-I i.c.n.), precum :;;i n·:-;turi (k oa~e de animale.

Cu ocazia lucrrtrilor la conducta <1-· aduqiutw a apei din Lacul \lillrtikşli
in Lacul \'rtc:ir<'sti ~-an tnm:u·it b!cr:hilr· d1· exCt\·atii mecanice cu car<' prilej
::--au dt"1 li:~t~Lt ~.;i c'crcctat cinci ascz:tri
în kcalit:ttik
Br~tL'adin..t
si P;)}X'Sti-I.cordcni.
'
.
..1
f

,

Fragmentele n·ramicc şi de chirpici alc~Ut locuir<'a zonei începînd cuepccile 1>ron/,lllui (Cultura Tei), halbtattian{t, ~:do-cl~tcic;'t :;;i mr·rgîncl pînrt în kudalistnlll dcz\'Oltat (sccolelt' X\'II-X\'lli).
ŞANTIEUlJI, YIT.i\~-DIRZEŞTI

19S2 -- Cokcti\·: dr. Vn::n·t !. ,n,t::r·it _1n"sl:·d(·

-~-~~l{!Ji,·scu,

rz:-:/;i;;;~_,n:~) ~
~-au

continuat intlTd·nţiilc <k :..;alYan· Îi1Cl·pute în >l'ptl'mi>rie 19S2. prin cncctarea locuintclor asez:u·ii Bîrzest i. a rwcr<Jp()l,·i. a gropi lor de cereale si a Ydrclor
deschise. În c~le 20
locuinţe ~crcdal.~·. inn·llUt;·td a constat din oaie, crmi, pahare, străchini smrtlţuite. Inn·ntarul fnncr~tr ~~· compune din monede, cercei,
inele s1 nasturi sfcroidali.

;le

'

Ş,\NTIEHl'L

BIS.EHICA SCHITlf M/\ICILOR

!982 -- l',!sdica .'-iaudu

Cu ocazia lucr{trilor pn·grttito;tn· in n·<krc;t tr;ur..;]aţici ~-;w surprins ~lrati
.~rafic dourt importante n·_..;lallr{tr1 al<- monnme!1htlui cmbtruit în 1726, precum ~i
fundatia \'cehilor chilii. S-au identificat 1.1 inmormînlrtri si s-au n·ntpcrat 13 monedc, 'majoritatea din ~ccolul ~tl XIX-ka.
'
Ş/\NTIEHliL

I9S2

-

IJISEHIC\ OL.'\HI

l't~sz'hciT

.c;audtJ

La e,·acuarca prm1intului din intcric,:ul ~i cxtcri<Jrul l>i~lTicii, con~truitrt în
1758, ~-a constatat dt acca,;ta fusl·;-;c ~imrla.-attt r(··,k cimitirul ,.maktlalci Olarilor"
din care s-au identificat 29 mon11intc şi mm•cn :t~(· ~chdete rcinhumate în gropi
comune, în exteriorul mcnt:nwntului. Au fc~t n·cup.·rak 7 monede din ~Tcclclc
XVI pîn{t la jumrttaka :-:ecolului al X\'III-ka. :\lt(_' patru înmormînU'tri fu:-,('~l'rrt
practicate în timpul funcţion{trii l>i-Tricii.
Ş:\~TIEIU~l. ('iliTll.I\-FEHMA

ICJS2

În cele don{t
rînduri de Yctr(' de
fonnă de chirpici,
micc si o brrttară
'

'

ni\·l'le de locuin· ;tpartini.nd culturii Cumelniţa s-au găsit trei
locuinte cu platf()rmtt de chirpici şi un rînd de n•tre tot cu plataparţ i1;înd culturii Boian. Inventarul cuprinde fragmC'nh' cerad<' aratnă cu cal>Ctcle cn·~tatf'.

dr. Vasile

19X4 -

Boroneanţ

. . S-au continuat ccr~~c.t[trile întreprinse în anul 1982, prin tra~arca a nuu;-1 ~t chuni p<-:ntru cyoca ~1coht IC[l. De asemenea, s-a surprins o locui re de 1ip CL~t il a.
În locumţdc mYcstiga.tc ~tu fo:-:t des~opcritc \·a~T şi statuctc intregi, pic:-c c.:n silex, l>ronz, os, corn ~~ J)]atr:t, gropi de lmcatt', oa::-c de animale l te.
dr. l·a.qft' lioronwnţ

19X5 -

S-au Ct'rcctat mai multe h)cuinţt' de tip Bolintincanu ~i Ciulc~ti. ~-au :-t'coltat nlmwroase fragmente ccramicc, figurine antropomorfc de lut ars, mwltt· ,, os,.
corn, piatr:1 şlduitrt şi ctTnwlw.
ŞANTIERUL

DEALlJL PISClJLUI

1~X4 --- N.(/d/1

Ciuct'allu

În cursul <tp:tturilor a ap:trut \"~ttia unui nou :-at feudal din :-ccolt·k :dYX V II, precum şi o înt in<t nccropolrt [cndal:t de înlmmarc. Ccrcct :trilc arher'1('ţ_:in·
au })Cnnis obscr\'arca si
, a unor lUl1lt' de loL"uire din neolitic, hronz si H;d]~~;'.tt.
)

ŞANTIERUL AFUMAŢI

J9S4- Radtt

Ciuceanu

Campania arhcologic:t din raza comunei Afumaţi a reuşit s:t descopere 1.:::1 întins cimitir de înhmnarc autohton, suprapus de o Yastă construcţie aparţ jnînd
primei manufacturi de po~ta\· din Tara Homftnt'asc{t. Srtpăturilc an scos la i,·eală
16 gropi de înhumarl' datate pl' baza mwi monedc ca aparţinînd Sl'colului al XYIlea. Într-un mon11int s-a mai dc:--:coperit şi o scccr:t, simbol al îndeletnicirikr din
Zf ntl..
~ANTIERUL

BISERICA SF. ILIE RAHOVA

J9S4 --

~·.rsdi(a

.r..,·mzdu

În interiorul actualei bist'fici, construitrt în UUR, cu ocazia translăr)i au
ap:trut fundaţia şi o mic;t coC\ din dcYaţia bisericii construite în anul 173S, precum
si resturile nnci fundatii din c:trtlmid:t. anterioar:t secolului al X\'III-lca. S-au des~operit 49 morminte şi.s-a recuperat o moncdtL ~lajoritatc<~ înmonnîni:trilor au iost
practicate în secolul;:} :X\.lll-lc:t, cînd in jurul bi~tTicii funcţiona cimitirul "Calicilor".
CliJINI..\ MANASTIRI ANTIM

Cu ocazia tmn:--lttrii culmit·i ~-au <k~.copcrit l111 lighean Şl o farfurie, ;t:-nl,dc
din cupru, prodn:-:e în :-t·colul al XI:X-ka.
COMPLEXUL

i9S4

.

Mf~DI.EVAL

COTROCENI

.

llllllt'

În eubul anului !CJS4 au fost reluate s[tpttturik efectuate în 1977 de dr_ Panait l. Panait si cdc din 1990 ale dr. \"asilc Boroneanţ şi Aristidc ~td;uwscu.
Conforn1 <;rdinulni CCES :-:--au rduat <tpăturik in interiorul bisericii JHOCcdîndu-sc la.ccrccLtn·a monnintt-:Jor famHil"i.ctitoriilor. Cu o singurrt cxCC}l'ic,

36G

toate aceste morminte au fost grtsitc profanate, inclusiY racla lui Şerl)an Cantacuzino, ultima Yiolarc producîndu-sc la acesta în 1963. ~umai cn·oul Sm{trănditci,
fiica lui H.adu Cantacuzino logofătul, nu a fost jefuit de profanatori. lnYenta'rul
funerar se compune din obiecte de podoabă, resturi Yestimentare, aplice ornamentale
din os, sidef, fildeş, fragmente de candele din sticlă, pietre cu moti\· traforat ş.a.
Întregul inYcn tar este preg;u it pcn tru muzeul ce Ya funcţiona la Cotron·n i.
ŞANTIERUL

ZONA CURTEA VECilE

19X5- ColectiY: dr. ]Jmzait !. Panm·t, Constanhn Jiandacl!c
ExcaYaţiilc făcute pentru fundaţiile blocurilor din zona Piaţa Lnirii au pcrn1is identificarea unor construcţii din piatrr1, căr[tmidrt şi bîrne elin lemn, priYitoare
la un zid de protecţie a Curţii domneşti, pe malul edificiilor YoieYodale. Zidul este
cu certitudine ridicat în Yeacul al X\'1-lca, de către domnitorul "Ylircea Ciobanul.
Tot cu ocazia lucr{trilor urbanistice s-a descoperit o construcţie din bîrne
de lemn la circa 30 m nord-est de altarul ctitor ici prinţ esei Brdaşa. Construcţia

din lemn a fost amenajată în prima jumătate a scecolului al X\'I 1I-lca ~i a
aparţinut 1narii gospod{trii bucureştene a boierilor BrâncoYcn i ( ?) .
ŞANTIERUL

1985 -

MIHAI VODA

Vasilz'ca Smzdu

Cu prilejul translaţici l)iscricii, pc fostul ci amplasament şi în profilcle căii
ele rulare s-a constatat existenţa a 12 gropi de bordeie şi a 3 gropi geto-daciccc.
De asemenea, s-a descoperit o groaptl. n1odernr1 de mari dimensiuni, ce conţinea
oase umane reînhumatc.
ŞANTIERUL

LACUL DIMBOVIŢ A

1985- ColectiY: dr. Vasile Uoroncant,
, Vasihca Sandu
În timpul lucrărilor pentru amenajarea lacului au fost depistate trei staţiuni
arheologice:
1. "Cimitirul lui Lrtptaru", cu urme de locuire din epoca bronzului, secolele
YI-- YIT, şi 4 morminte aparţinînd unui cimitir de la ~fîrşitul secolului al
XYIII-ka ~i începutul ~ccolului al XIX-lea.
2. La "Institutul Pasteur" ~.-a dczY{tluit existenţa unor fragmente ceramicc
elin epoca bronzului, gdo-dacic:t, precum ~i un bordci ~i un cuptor de la începutul
~ccolul ui al XIX-lea.
3. Pe un grind situat în mijlocul luncii Dîml)oYiţci, cu oc1zia efectuării
unei săpături de ~ondaj, s-au <k~COJ)('rit o locuinţ{t din secolul} î.c.n., 2locuinţc
şi o groapă mcnajcr{t din ~ccolclc li I --1 Y e .n.
ŞANTIERUL PANTELIMON-INSl'LA

19S.'1 -

Colccti\·: Radu Ciucea nu, Cristz.an nrâcâccscu

Cercd{trilc an fost prilejuite de amenajarea complexului l10telicr Pantelimon,
în cele şapte secţiuni deschise (3 cxt~·amur~)s. şi 4 în interiorul incintclor _J )Î li)
an fost de~copcnte fragmente ccranncc, cani, un Yas lJorcan, o strachma, 1111
ulcior ('te.

367

J9?\6 -- Colt·ct i,-:

Nadu Ciuce,llllt, Cristia1t Rrâcâccscu

S{tpăturilc cfL·ctuatl' au ckpistat vechiul palat domnc:-;c- al lui Gricrorc

al

II-lea Ghica, ridicat la mijlocul n·acului al X\' III-lea. ]k asemenea, s-au t•fcctuat
:-;ăp~turi în. nc~Topoi:t yrinciar{t.. Printre al.te obiecte ccram ice s-au descoperit
doua lanţuri dm vengt de aur şt o cruce dm metal.
ŞAl\TIEIU'L

BISEIUCII SF.

10.\~ ~OC

.

19S(> - -' 1'crsl'lica .\andt:
~ S-a constatat c[l. actuala l>i~ericrt a fost înrtlţat:t, in cea mai mare parte,
pe fundaţiile bisericii construite în 1818. În interior :-:-au ck~coperit fundaţia ~i

parte din elevaţia cu frescrt a l>i~cricii din 17.16. Stratigrafic. în timpul transl:u·ii.
restaur~lrc ale celor 3 montmwntc l)JTcum si
'
'
citeva morminte.

(J

:;-au sur1>rins nivek de constructie si
'
,

f;AXTIERt:L

OIV\Ş{]LLI Bl:Cl!HE~TI (PIAŢA

l!NIIUI, SF. YINEIU,
DD. N. HALCESCl' -A:\'.\ IP~\TES(T)

1\EGUl'-\'OD~\. ZO~:\ Mf~THOC,

1Q86 -

Radu Cz.uct'IJJ/ll

Lucr:triL· ch- ccln>trucţi.· a metroului, în zena ci1wmatografului Patria, au
permis de:-;coptTii·L·~t unc:r lwciuri datînd din a doua jl!mittall' a veacului al X\"IIIIca. Tot cu acc:-;t prilej ~--~l\1 executat ~i dour1. ca:-;<'11' care au ~cos la in·alrt un complex de cl{tdiri datind din ~l·colul al XVIII-lea.
Cercetrtrile cv·cutak în zona bisericii Sf. ~icolae Jigniţ{t au an1t ca rezultat
precizarea nin·lului d,· c:dcare initial şi dc:-.coperirca a doui1. moncde din Yl'acnl

al

XVIII-lc~t.
~.'\~TIEHCL

MIHAILE'jTI POD

19S(>-- dr. l'ast'lt·

JJorolll'i!Jtf

CtTcditrik cft.ctuak [)(' t•.·r:t ;:t lilalL~t ;t riului Argeş, lll apropierea fo:-;tului
pod de fiL~r. au :'CO:' la in·;tL~t mrtrlw.ii (k locuir\_· i;Kcpînd CU epoca bronzului
şi cul~ninind cu sL·colul al X.V-L-a. \lakrialnl arh\'oh;gic cuprinde fragmente
n·ramtn·.
~.'\STIEHl

i

1,

PO~TA-!H 'Tl·l~{ "GK'\I

dr. JTio:rrLT Tu:-o!

19f-l{>

Stq>rtturik au permi.; oh~ervarca unor unn · dl' locuirt' din llallstatt, secolul
al IY-lca e.n. şi f~._·ndali-ilnul dez\·oltat (..;l'colek X\'11 -X\.III). Exist<'nţa un<~r
urne dl· incitwraţi~· confirm:'t exiskn\~t un·1i cimitir din prima epocă a fwrulnt,
fiind pîn:'t acllm al duika din acca;t:t cp.>''~t surpri;1; P-' nwlr·agurik l>uctliT~tcJW.
19)6- An:shd..:

Ş!{i.n·sot,

Hrftt

O:fz·ş,·lllll-1

Cr~rcdăril~· a·.1 avut în Vt~d ~r·· cimitirtd satttlui Po~t:t, U!U din lre cde peste

200 d(~ as·~l~lri ~emnalat~~ in balirtUl mijlo~:ia al :\rg!~şului în epoca medievală.
Inventar{tl funerar e-.;te comptbi din mo!Wdl· otomane şi romJ.rH·~t i, mici obiecte
de podoab~t,
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c .. ~rarnicJ. uznalrt ş.a.

Ş/\NTJERUL

DRAGANESCU

1YX6 --- Arz'shdr Ştefănescu

Amenajarea viitorului lac de acumulare de la Mihăileşti a impus cercetarea
7.0Ilt'i nrrtgănescu, unde într-o s{ipătur:"t ocazional[t au fost cercetate cinci gropi
locuinţe din \'atra unui sat d~ttînd din :--ecolele XVI-XVII.
IYS7 -- Arishde ."('trfâncscu

C1mpania arlu·olog ic''t a constat în cunoaşterea ~ i sal\'area potenţialului
::ul1t·ologic al terasei din p:Lika dt· \'t·:--t a hfdţii.
Tn ct·le douft şanţuri, de-a lungul unei secţiuni dt' peste 200 m, au fo~.t descop<Titt· 7 locuinţe adînciit' în pămînt ~i un cuptor menajcr, datînd din a doua
jumrttak a secolului al XVII-It-a ~i începutul secolului al XVIII-lea. In\·entarul
consEt in fragmente ctT~tmiet>, o turE\ nwtalică, oas<' de animale s.a.
'

ŞANTIEHU

L

MIIIĂILEŞTJ-POD

Il

dr. AI l·oara Turcu

19k7

În cele patru secţiuni cercetate au fost semnalate două bordei~ din epoca
bronzului, cultura Tei, un bordei încadrat în st'colul al III-lea, precum şi o groapă
de provizii (secolul al III-lea). In\'(~ntarnl a fost alcătuit din ceramică specifică
culturii Tei si veacului al III-le:t e.n.
'
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An'stide

-~·te(ânescu

Săpăturile s-au efectuat în nccropula satului şi au constat în deschiderea
a trei secţiuni. Au fost dez\'elite 16 morminte şi Il grupări de oseminte aparţinînd unor reînhumări, tc,a te datînd din scrolell' X VIII-XIX. ·Materialul arheologic constă în nasturi din os ~i porţt'!an, nasturi lnunhişori, un colier de mărgele,

monede etc.
ŞANTIERUL DOBEŞTI

19RX

- dr. Vasz'le

Horrmeanţ

Săpăturile au fost prilejuite de amenajarea, pentru navigaţie şi irigaţii, a
rîului Dîmbovita, în aval de podul Vitan-Bîrzesti. Cercetările au dus la identificarea unei aşdzări din epoca bronzului şi a un~r urme de locuire dacică (secolele I î.e.n.- III e.n.). Ceramica sf'mnalatft este lucratrt cn mîna sau la roată.
Ş/\NTIERUL

DE/\LUL VACAREŞTJ

J9XS- Colectiv: dr. JI.Uoara TurC1t, Radu C1'ucramt

Au fost deschise două sectiuni şi tn·i casete, studiiJ1du-se o aşezare din epoca
bronzului (culturile Glina III Şi Tei), o aşezare geto-dacică (secole!~ II-I î.e.~.)
si locuiri din secolele II--III, VI-- \'II ~i IX-XI. Inventarul cuprmdc ceramică
iucrată cu mîna si la roat{t, un cutit, un vîrf de săgeatrt, fnsaiolc, o gresie de as'
'
cuţit, o lamă de cuţit din silex ş.a.
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V asi li ca S an du

1989 -

Pc xantterul de hidroamelioraţii situat între localităţile Otopeni, Tunari,
Ştef~n~şt11 de Sus: Dasddu şi calea ferată Bucureşti-Urziceni, secţiunile săpate
rnec~nt~,

conductelor de apă, au străpuns 16 din cele 22 de
depistate în acesată zonă.
Car~derul cronologic. al staţiunilor este următorul: 12 aşezări din epoca
hronz~l~lll (3 ·- cnltnra Glma ~II, 9 -- cultura Tei), o aşezare din perioada de
tranziţJC de la epoca bronzului la Hallstatt, 9 aşezări geto-dacice, o necropolă
plană de in.cineraţic (secolele II- 1 î.e.n.), 2 aşezări din secolele II-IV e.n.,
o. aşezare dm secoh·lc IX-X, 3 aşezări din secolele XVI-XVIII, o necropolă
dm secolul al XVII-lea şi un mormînt izolat din aceeaşi perioadă.
.
Materi.H.l,\fl.. Hr~eplqgiG re,co~ţ~ţ,ţ1q~1sţ~ .4h?,:fragnlente ceramice neîntr,eg\pi,ţ~,
c: kva aşch 11 ~ţ~',"i.!~c,~.r-, .~ ..YM,t .~tă, ,y5pi .nir:fJ~ .rŞ.\; o fusaiolă.
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,-aliştea an fost (lescopcritq şi,s~u;-,tatc, 8,4. stqţjqni arheologice cuprinzînd aşezări
din neoliti~. ,ş~ p~n~t . .în ..fqp~{~li~m.,{:\:,r.?-i. yolmPJul de faţă).
1 ,,.,
19R7 (Vasilica Sandu). Pc malul drept al Colentinei, în raza cmnunei Chitila,

fost idt'ntificatc );i cartatc 3 aşezări din epoca bronzului, geto-dacică şi secolele
IX --X c.n.
19R7 (Vas il ica SanJu). l'e rîul Ciorogîrla, pc terasele atnLclor rnaluri, între
~oscaua comtmalrt şi autostrada Bucureşti-Piteşti, au fost cartate: 2 telluri neoliticc, o a~czarc din epoca· bronzului şi o aşezare geto-dacică.
1987 (Vasilica Sandu). Pc ambele maluri ale rîului Dîmboviţa, între şoseaua
\'itan-Bîrzc~t i ~i comuna Frunzăneşti, juJcţul Călăraşi, au fost identificate în
teren ~i cartat<· 15 staţiuni arheologice d<·scoperite anterior; au fost depistate
2o de noi staţiuni arheologice din twolitic pîn{t în feudalism.
19RR (Arist iJc ~tcf{mcscu). Pc ambdc maluri ale rîurilor Sabar şi Ciorogîrla
;nt fost identificate 44 d(' vetre <ic locuirc din neolitic, bronz, 11ileniul I c.n.,
si secolele XI-XIII.
'
1989 (Vasilica Sanclu). Pc malul drept al riului Pasărea, între localităţile
Tuuari şi Afumaţi, au fost dcscopNite şi carta te 15 aşezări din epoca Bronzului,
gcto-clacică şi mileniul I e.n.
1989 (Vasilica Sandu). În Valea Cîlnrmlui, pc tere_nul I.P .L. Popeşt.i-Leor
dcni, au fost depistate 2 aşczftri: una din epoca bronzului, cea de a doua dm secolele II-IV c.n.
l!ll
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