CHITILA "CĂRĂMID ĂRIE"
RAPORT PRELIMINAR PRIVIND CAMPANIA 2006
Gheorghe MĂNUCU ADAMEŞTEANU,
Andrei MĂGUREANU, Cristian ŞTEFAN

La solicitarea proprietarului terenului, S.C. OVO DESIGN S.A. au
fost desfăşurate săpături arheologice preventive, pe un teren unde urma să se
amenajeze. un cornplex sportiv. Lucrările s-au desfăşurat în două etape,
prima între 29.06-14.07.2006, iar a doua între 10.08-12.09.2006. Colectivul
a fost alcătuit din Gheorghe Mănucu-Adameşteanu, responsabil de şantier,
1
Andrei Măgureanu (IAB) şi Zambory Mihaly (MMB).
Situl se află, în prezent, pe o peninsulă aflată la confluenţa râului
Colentina cu un afluent (Valea Mangului), în partea de Nord-Est a oraşului
Chitila, jud. Ilfov, în partea dreaptă a DN 7 (Pl. 1).

Istoricul cercetărilor
În anul 1976 a fost realizată o periegheză de către Vasile Boroneanţ,
de la Muzeul Municipiului

Bucureşti,

în zona unei

exploatări

a Fabricii de

Cărămidă.

Primele cercetăti încep în toamna anului 1977, când a fost efectuată
o săpătură de salvare pe un teren nederanjat de activitatea fabricii de
cărămidă. Rezultatele cercetării au constat în identificarea, în ptincipal, a
unei locuiri aparţinând epocii bronzului, cultura Tei. Au fost documentate
resturile unei locuinţe adâncite şi a unei gropi de provizii cu secţiune în
fo1111ă de clopot aparţinând unui prim nivel de locuire, precum şi restuti
dintr-o a doua locuinţă adâncită din al doilea nivel de locuire. De asemenea,
a mai apărut o groapă atribuită unui al treilea nivel de locuire. Decorul de pe
ceramica recuperată indică fazele 1 şi II ale culturii Tei. Alături de ceramică
au apărut şi piese realizate din silex, piatră, os sau corn. În afara locuirii din
epoca bronzului. au mai fost identificate materiale ceramice daco-romane
2
sau dat abi le în secolele VI- VII p.Chr .
Cercetări le au fost re luate în 2005, la sol ici tarea proprietari lor
terenului. Cercetarea. 1imi tată la sectoru 1 A-"Grădi nă ., , a dus la identificare a
unor mate1iale apaqinând epocii hro~nzului, cultura Tei. sec. III-1 a.Chr .. precum
şi enllui mediu (sec. XVI-XVIII)·'. Şi în această campanie materialele din
Mănucu-Adame~teanu. Z. M ihaly. A. Măgureanu 1007. p. 116-117.
~ Bonllleanţ 1981. p. 19).
' Boroneanţ. Mă nucu- Adarne~teanu ~006. p. 135.
1
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epoca bronzului au fost cele mai numeroase, fără însă a se fi identificat un
complex de locuire.
Săpăturile arheologice preventive au continuat în primăvara anului
2006, când s-a lucrat numai în Sectorul B, zonă ocupată de o groapă de
gunoi, formată la sfârşitul secolului XX. În toamna anului 2006 s-a reluat
cercetarea arheologică preventivă în ambele sectoare (Pl. 2).

Sector A-

Grădină

(Pl. 3)

Au fost trasate şase secţiuni şi şapte casete dispuse pe direcţia E-V,
perpendiculare pe cursul râului Colentina. Pentru toate suprafeţele cercetate
a fost făcută o decapare mecanică pentru înlăturarea stratului de pământ
adus (vegetal).
În acest sector s-a constatat extinderea gropii de gunoi pe o suprafaţă
apreciabilă, terenul fiind afectat în cea mai mare parte de intervenţii
moderne.
Descrierea situaţiei stratigrafice este următoarea:
strat vegetal, cu o grosime de 0,05-0,1 O m, decope11at mecanic~
intervenţie modernă cu o grosime minimă de 0,60 m:
lut galben, steril din punct de vedere arheologic, apare sub
nivelul interventiei
moderne;
•
lut alb-gălbui nisipos, apare după cota de 2,00 m adâncime, sub lutul
galben. ,...
'-'
In porţiunea care nu a fost afectată de intervenţii moderne situaţia
stratigrafică se prezintă după cum Uimează:
strat vegetal. cu o grosime de 0,05-0.1 Om, decopertat mecanic:
pământ lutos cenuşiu. cu o grosime de 0.40-0,50 m:
lut galben, ''pământul viu", steril din punct de vedere arheologic.
începe în medie la- 0,60 m.
Epoca Bronzului este reprezentată doar prin fragmente ceramice
descoperite în strat. Nu a fost identificat nici un complex arheologic.
Fragmentele ceramice aparţin culturii Tei.
Din strat a fost recoltat un număr de 522 fragmente
ceramice .
._
Deşi gradul de fragmentare al ceramici i este foarte pronunţat pot fi
identificate câteva forme caracteristice culturii Tei: ceaşcă. kantharos. cupă
(?) şi vas - borcan. De asemenea. au apărut fragmente de torţi cu secţiunea
triunghiulară specifice bronzului târziu la Dunărea de Jos (Fig. l-3 ).
Sunt prezente cele trei categorii generale ale ceramicii: fină. semifină
şi grosieră. Prima, reprezentată doar prin câteva fragmente ceramice, era
bine netezită la interior şi la exterior, probabil fiind destinată păstrării
lichidelor. Ca degresant a fost folosit atât nisip fin, cât şi pietricele. În
general. ceramica se împane, după felul arderii ( ox idantă sau reducătoare ).
în două grupe: cărămizie-roşcată şi cenuşie.
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Din totalul fragmentelor ceramice, un număr relativ mic prezintă
decor: 67 sunt decorate îrr stil Besenstrich (cu măturica); unul are decorul
realizat în tehnica împunsăturilor succesive (Stichkanalteclznik); două
fragmente ceramice au decorul incizat; două fragmente prezintă crestături
oblice pe buză, în timp ce alte două au un brâu alveolar imediat sub buză.
Trebuie menţionat faptul că lipsa contextului stratigrafic ne obligă la
menţionarea unor simple analogii formale, fragmentele ceramice fiind descoperite
"
m strat4 .
Un singur fragment ceramic prezintă caracteristicile fazei a III-a (La
Stejar) a culturii Tei (Fig. 111) având bune analogii în aşezarea de la Băneasa 5 .
Majoritatea fragmentelor ceramice aparţine fazei a IV-a (Fundeni) 6 .
Pentru această încadrare pledează atât decorul prezent pe aceste fragmente
ceramice cât şi torţi le cu secţiunea triunghiulară specifice bronzului târziu 7 .
Unul dintre fragmentele ceramice aparţinând fazei a IV -a îşi găseşte o foarte
bună analogie într-o descopetire de la Bucureştii Noi 8 (Fig. 1/2).
În stratul aparţinând cultutii Tei a fost descoperită şi o piesă de silex,
cu una din părţile laterale zimţată (Fig. 3/5).
Secolele III-IV sunt reprezentate ptin sporadice fragmente ceramice,
două de culoare cărămizie, provenite probabil de la două oale, precum ŞI
unul cenuşiu, probabil de la o cană (vezi catalogul).
Secolele VI- VII
În această campanie a fost identificat un singur complex arheologic.
Amintim că în campania din 1977 a mai fost cercetată o locuinţă, alte două
9
fiind distruse de lucrările cărămidăriei .
Complexul din 2006 este o locuinţă adâncită, de fonnă rectangulară,
orientată cu axul lung pe direcţia NV-SE (Pl. 4). La adâncimea de
surprindere, -0,56 m de la nivelul actual de călcare, dimensiunile surprinse
ale complexului sunt de 3.00 x 2,40 m. Podeaua a ~părut la -l.O.f m faţă de
nivelul actual, complexul adâncindu-se cu 0,48 - 0,50 m faţă de nivelul ~e
surp1indere. Nu au fost identificate u1me ale suprastructurii complexului. In
centrul său a fost identificată o mică groapă circulară. puţin adâncă (0, 15 m
sub nivelul podelei) plină cu resturi de chi1vic ars. Ar putea fi Ulllla de la un
stftlp central de susţinere a acoperişului. În colţul de NE. într-un calup de lut
galben cruţat. a fost amenajată instalaţia de foc. Este ,·orba despre un cuptor
~Pentru diferenţa dintre analogillef(nnw/e ~i cele ,·e/(/tionale. vezi Hodder 1982. p. 11-27.

' Leahu
Pentru
7
Leahu
H Leahu

6

IJ

1966. p. 110. fig. 2814.
altă opinie vezi Palincaş 1996. p. 239-295.
1966. p. 114: Leahu 200~. p. 11--L
1966. p. 116. fig. 33/S.
Boroneanţ 1978. p. 12-16.
https://biblioteca-digitala.ro

58

Gheorghe Mănucu

Adameşteanu,

Andrei

Măgureanu,

Cristian

Ştefan

foarte probabil realizată din vălătuci de lut, aceştia fiind
descoperiţi pe vatră şi în dreptul gurii cuptorului (Pl. 5).
În faţa acestuia, de-a lungul laturii de Est a locuinţei, au fost descoperite
fragmente ceramice. Dintre acestea a putut fi în mare măsură întregit un profil
de la un vas borcan (lipseşte fundul). Vasul este realizat prin modelare cu mâna,
dintr-o pastă cu pietricele şi cioburi pisate. Este de culoare cafenie şi pe gât are
două orificii destinate unei toarte din sfoară sau alt material perisabil.
10
Parczewski este de părere că pot fi interpretate ca urme ale reparării vasului ,
dar găurile de pe vasul de la Chitila sunt făcute în pasta crudă, fapt ce exclude
interpretarea propusă de cercetătorul polonez, cel puţin în acest caz (Fig. 4).
Analogiile pentru forma vasului se găsesc în majoritatea siturilor din
14
13
zona Bucureştiului: Străuleşti-Lunca 11 , Ciurel 12 , Soldat Ghivan , Căţelu Nou .
Ceea ce îl face special sunt cele două găuri aflate pe gât. Nu avem
ştiinţă ca acest detaliu să mai fi apărut şi pe alte vase din epocă în aşezări
din zona Bucureştilor. Desigur, există şi un ridicat grad de probabilitate ca
din vasele recuperate să fi lipsit exact porţiunea cu găuri, formele întregi
fiind extrem de rare în secolele VI-VII p.Chr. Din regiunea dintre Carpaţi şi
15
Dunăre am putea cita un vas descoperit la Budureasca 4 .
16
Nici în alte zone acest detaliu nu este mai frecvent. Din Slovacia ,
de exemplu, putem cita doar 10 cazuri în care au apărut găuri pe gâtui vaselor.
17
La fel este situaţia şi în Polonia • Marea majoritate a acestor intervenţii apar
pe vase de mari dimensiuni, având probabil un rol funcţional.
Complexul se poate data larg în secolele VI- VII p. Chr.
cu o

cupolă

CA TA LOG SELECTIV:
Epoca Bron:ului
Cultura Tei
1. S 1: c. 5-7: O, 1O - 0.40 m. Fragment de buză, pastă semifină.
degresant nisip fin şi pietricele, cenuşiu. decor cu măturica (Besensrrich) şi
un ori fiei u sub buză (Fig. 2/1 );
2. S 1; caseta B: 0.30 - 0.50 m. Fragment de buză. pastă semifină,
degresant nisip şi pietricele. cărămiziu, decor cu măturica (Besensrrich) şi
brâu aplicat sub buză (Fig. 2/3 ):
10
11

~

1

1'
1

~

1
1

'

r.

1
-

ParczewsJ.\i 1993. p. 62.
Constantiniu 1963. p. 90.
Dolinescu-Ferche 1979. fig. 1S/4. 21112.
Dolinescu-Ferche. Comtantiniu 1981. fig. S/6; f1g. 8/1
Leahu 1963. fig. 28.
Teodorescu et alii 199~. p. 377. fig. 1117.
Fu..,ek 199-L p. 1:'i6. tab. ll/2: tab: p. ~00. X iV Il: p ~ClO. tab. LXI\'11.
P;lrL."Ze\\sJ.\i 1993. r. 62: fig. XVIII/10: fi!.!. XXIX!.'~: fi!.! \XXVl/4.
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3. S I; caseta A; L 1; c. 1; 0,60 - O, 70 m. Fragment ceramic,

pastă

fină,

degresant nisip, cărămiziu, decor romburi incizate şi "cârlige" (Fig. 3/1 );
4. S I; caseta B; c. 1-3; 0,30 - 0,50 m. Fragment ceramic, pastă
grosieră, degresant nisip şi pietricele, cărămiziu, decor cu măturica
(Besenstrich) (Fig. 2/2);
5. S II; c. 9-10; - 1,00 m. Fragment de "kantharos", pastă fină,
degresant nisip, decor triunghiuri haşurate încadrate de linii incizate,
încrustate cu pastă albă şi cercuri concentrice înconjurate de împunsături
succesive (Fig. 1/2);
6. S Il; c. 9-10; - 1,00 m. Fragment de cană, pastă fină, degresant
nisip fin, culoare neagră, decor în tehnica împunsături succesive, romburi şi
unghiuri ascuţite (Fig. 111 );
7. S I; caseta B; c. 1-3; - 0,30 - 0,50 m. Fragment de buză, pastă
semifină, cărămiziu închis, degresant nisip, decor cu măturica (Besenstrich)
şi brâu alveolar aplicat sub buză (Fig. 2/5);
8. S I; c. 5-7; - O, 1O - 0,40 m. Fragment de buză, pastă semifină,
degresant nisip şi pietricele, cărămiziu închis, decor cu măturica
(Besenstrich) şi brâu aplicat sub buză cu crestătmi oblice (Fig. 2/4 );
9. S I; c. 5-7; - O, 1O - 0,40 m. Fragment de buză, pastă grosi eră,
degresant nisip şi pietricele, cărămiziu, brâu crestat pe buză, apucătoare
laterală (Fig. 3/3);
10. S II; c. 8-9; - 0.50 m. Fragment de toa11ă cu secţiunea
triunghiulară, pastă semifină, degresant nisip, cărămiziu deschis (Fig. 114);
11. S I; c. 1. Fragment de buză, pastă semifină, degresant pietricele,
brâu aplicat sub buză (Fig. 3/4 ):
12. S II: c. 9-10;- 1,00 m. Frag1nent de buză, pastă semifină, degresant
piet1icele. cărămiziu deschis, brftu aplicat sub buză cu impresiuni cu degetul
(Fig. 3/2):
13. S II: c. 8-9: - 0.50 m. Fragment
de toartă cu sectiunea
.....
,
triunghi ulară. pastă semifină, degresant pietri cele. cenuşiu (Fig. 1/5 ):
14. SI: c. 5-7:-0,10-0,40 m. Fund de cupă(?) fragmentar. pastă
fină, degresant nisip, cărămiziu închis, decor două linii incizate cu mici
incizii oblice deasupra (Fig. 1/3):
15. Piesă de silex -gratoi
r (Fi .....g_ 3/5 ).
.....

Scco/dc III- IV p. Chr.
1. S V: c. 1-4: - 0.20 - 0.40 m. Fragment buză. cu margmea uşor
evazată. pastă fină. degresant nisip, cărămiziu deschis.
2. S I: caseta A: c. 2-3: - 0.20 - 0,40 m. Fragment ceramic. pastă
fină. degresant nisip. cenuşiu deschis. decor striuri paralele.
3. S II: c. 9-10: - 1.00 m. Fraginent de buză. cu marginea evazată.
pastă semifină. degresant nisip. cărămiziu.
https://biblioteca-digitala.ro
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Secolele VI- VII p. Clzr.
1. S I; caseta A~ c. 1; - 0,65 - 0,70 m. Vas fragmentar, cu profilul

aproape complet (lipseşte baza), pastă grosieră, degresant pietricele şi
cioburi pisate, culoare cafenie, nedecorat (Fig. 4 ).
Sector B (Pl. 2)
În acest sector au fost trasate 16 secţiuni cu lungimi cuprinse între 20
şi 130 metri.
Şase dintre acestea au fost trasate perpendicular pe malul râului
Colentina (orientare E-V). Alte opt secţiuni au fost trasate perpendicular pe
un afluent al râului (orientare N-S) în timp ce restul de două secţiuni au fost
trasate în interiorul terasei (orientare N-S) pentru a se obţine o cât mai
completă infonnaţie stratigrafică şi pentru a acoperi întreaga zonă pentru
care se solicitase descărcarea de sarcină arheologică.
Săpătura în acest sector a fost una mixtă, atât cu ajutorul unui
excavator, cât şi manual. Cu excavatorul se îndepărta grosul gunoiului de la
suprafaţă. până Ia o adâncime de 1,00 m, după care cercetarea continua manual.
Adâncimea de săpare maximă atinsă a fost de - 2, 50 m. Deşi
depunerile menajere continuau şi mai jos, ea nu a fost depăşită din motive
de protecţie.
Acest sector care a fost în întregime afectat de intervenţii moderne,
prezintă următoarea situaţie stratigrafică:

stratul vegetaL cu o grosime ce variază între 0,03 - 0.05
m..
.
înlăturat prin decapare mecanică~
nivelul de interventie
. moder11ă cu o grosime minimă de 1.50 2,00 m. înlăturat paqial prin decapare mecanică:
lut galben, "pământul viu", începe în medie la - l.SS m, atunci
când a putut fi surprins.
Uiti mul ni vei menţionat a fost identificat doar sporadic, el fiind
extrem de puternic afectat de intervenţiile moder11e.
~dâncimea de săpare maximă atinsă a fost de- 2,50 m.
In aceste secţiuni nu au fost găsite nici un fel de depuneri antice
(a11cLlcte) in siTu sau deranjate.
1ntcrvenţi ile mode111e identificate sunt de mai multe ti puri:
a. gropi pentru depozitarea resturi lor de construcţii:
b. gropi pentru deşeuri menajere:
c. gropi pentru depunerea mâluiui şi nisipului rezultat în urma
dragări i şi amenajări i cursului râu lui Colentina:
d. gropi pentru deşeuri industriale. majoritatea aparţinând cel mai
prohabi 1 fostei fahrici de cărămidă:
e. conducte de apă:
~

~

~
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În urma observatiilor efectuate, cele mai vechi interventii sunt
'
'
gropile cu resturi de construcţii şi cele cu deşeuri industriale. Acestea sunt
de cele mai multe ori suprapuse şi afectate de gropile cu gunoi menajer şi
mai ales de cele cu depuneri de nisip şi mâl. Cele mai recente intervenţii
sunt unele gropi de deşeuri menajere şi cele două conducte. În apropiere de
sectorul A - Grădină, toate gropile sunt acoperite de o nivelare cu pământ
nisipos adus de actualul proptietar.
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Abstract
Chitila Cărămidărie it is on the North - East side of Chitila town, on
the bank of Colentina River. In 1977, V.Boroneant made a rescue
'
excavation. Most of the materials are from Bronze Age (Tei culture) and
some few from the Migration Period (VIth- VIIt 11 centuries).
In 2006, the investigation of the archaeological site was resuming.
Unfortunately, the largest part of the site has been destroyed (sector B), only
a small arca (sector A) cscapes from the modem interventions and produce
archaeological materials.
Here was found materials from Bronze Age, belonging to the phase
III -La Stejar (few sherds) and phase IV- Fundeni (most of the materials).
From the Vt 11 - VIIth centuries is a sunken building. Rectangular in
shape, this building have a fire installation built in a preserved bloc of clay.
In front of the oven was a hand made pot.
Some sherds from the llln1 - IVth centuries were found, also.
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Figurc 1. Chitila "Cărftmidărie": 1 - 5 bfonzc age pottery (Tei culture).
Figure 2. Chitila "Cărămidăric": 1 - 5 bronze age pottery (Tei culture).
Fi gurc 3. Chitila "Cărămidărie ": 1 - 4 bronzc agc pottcry; 5 silex tool (Tei
eul ture).
FiQ.urc 4. Chitila "Cărfunidărie'': hand madc 1-,ot rrom thc archaeological
111
111
complex 1 (\11 - Vll ccntury).
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1. Chitila

"Cărămidărie" :

1 an1plasare în
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zonă;

2 detaliu.
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Planşa

3. Chitila

'"Cărămidărie":

Sectorul A

"Grădină"-
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planul

săpăturilor.

1

2
Planşa 4. Chitila "Cărămidărie" , complexul! (secolele VI-VII):
1 poză profil de Sud al casetei A; 2 poză profil de Nord al casetei A.
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Plan şa 5. Chitila "Cărămidărie", complexul 1 (secolele VI-VII): 1 desen profil de Nord al S 1;
2 desen profil de Sud al casetei A; 3 desen- grund al complexului 1.
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Figura 1. Chitila

"Cărămidărie":

l-5

ceramică
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din strat (cultura Tei).
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Figura 2. Chitila "Cărăn1idărie": 1-5 ceramică din strat (cultura Tei).
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Figura 3. Chitila

"Cărămidărie":

1-4,

ceramică

din strat; 5
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piesă

silex (cultura Tei).
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(secolele VI- VII) .
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