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ŞANTIERE ARHEOLOGICE 

Şantierul Tunari - Ştefăneştii de Sus - Dascălu 

1990, Vasilica Sandu 

Vasilica Sandu-Cocolea 

În anul 1990 au fost continuate lucrările pe şantierul de hidroamelioraţii, 
şanţurile săpate pentru îngroparea conductelor de apă străpungând alte 18 aşezări 
din care: una neolitică; 11 din epoca bronzului; 3 din La Tene-ul geto-dacic (secolele 
11-1 a. Chr); una din secolele II-IV d. Chr.; una din secolele IX-X şi una din sec. XVII
XVIII: Ionel Zănescu, în C.A.B„ IV, 1992, p. 371; Vasilica Sandu, în Sympozia 
Thracologica, Satu Mare-Carei, 1990, p. 307. 

Şantierul Militari - Câmpul Boja 
1996-1998, Mircea Negru 
În partea vestică a „botului" terasei au fost trasate 23 secţiuni şi 12 casete, 

cercetându-se o suprafaţă peste 750 m.p. Au fost descoperite 43 complexe 
arheologice din epoca bronzului (cultura Tei), secolul III d. Chr„ secolele VI-VII şi 
XVIII-XIX. Sporadic au apărut fragmente ceramice neolitice şi din La Tene-ul geto
dacic. Importantă este descoperirea cuptorului de olar cu pilon central datat în 
secolul al III-iea d. Chr.: M. Negru, în Cronica cercetărilor arheologice, Bucureşti, 
1997, p. 8; Idem, în op. cit, Călăraşi, 1998, p. 10-11. 

Şantierul Ciurel 
1997, Mircea Negru 
Cu ocazia supravegherii şi sondajului arheologic efectuat pe locul unde s-a 

construit un restaurant McDonalds, s-a constatat că situl arheologic Ciurel este mai 
întins spre sud cu circa 100 m faţă de limita cunoscută anterior. S-au descoperit puţine 
fragmente ceramice din cultura Glina III: M. Negru, în Cronica cercetărilor 
arheologice, Călăraşi, 1998, p. 10. 

Şantierul Chitia - Fermă 

1997, Vasile Boroncanţ, Fănica Miu, Gh. Mănucu-Adameşteanu 
S-a trasat o secţiune de 10 x 2 m în care au fost interceptate: o groapă cu schelet 

de câine şi o locuinţă din epoca feudală târzie şi modernă; o locuinţă hallstatiană 
precum şi fragmente ceramice aparţinând epocii bronzului (cultura Tei, fazele III-IV) 
şi neoliticului (cultura Boian): V. Boroneanţ, Fănica Miu, Gh. Mănucu
Adameşteanu, în Cronica cercetărilor arheologice, Călăraşi, 1998, p. 11-12. 

Şantierul .Casa Economiştilor• 
1997, Vasilica Sandu-Cuculea, Fănica Miu 
În Calea Moşilor, nr. 53, imediat la răsărit de biserica Răzvan, către latura 

vestică a casetei săpate pentru construirea subsolurilor edificiului „Casa 
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Economiştilor", pe o suprafaţă de circa 40 m. p. au fost dezvelite o parte din 
fundaţiile a două clădiri din secolul XVIII. Ambele clădiri au fost afectate de 
incendiul din anul 1847, urmele acestuia fiind evidenţiate de o lentilă cu cărbune şi 
cenuşă aflată la adâncimea de 1,40 m. Ele au fost demolate însă numai una a fost 
reconstruită în a doua jumătate a secolului al XIX-iea, zidurile noi lucrate într-o 
tehnică neîngrijită suprapunând sau plombând pe cele vechi. În săpătura efectuată 
până la 5,60 m adâncime s-a constatat că una din clădiri a fost construită peste o 
groapă pentru pământ de oale sau cărămizi care a străpuns stratul de nisip, din 
umplutura căreia s-a recoltat material arheologic (fragmente ceramice smălţuite, 
unele sgrafitate şi o cahlă fragmentară cu vulturul bicefal) din secolele XVI-XVII. La 
cercetările arheologice din anul 1958, pe terenul din Calea Moşilor, nr. 53 s-a mai 
descoperit o pivniţă dreptunghiulară cu boltă semicilindrică, construită în secolul 
XVII şi reparată în secolul al XVIII-iea: Dinu V. Rosetti, Şantierul arheologic 
Bucureşti b) Săpăturile din punctul biserica Răzvan, în Materiale şi Cercetări 
Arheologice, V, 1959, p. 650-652; N. Stoicescu, Repertoriul bibliografic al 
monumentelor feudale din Bucureşti, Buc., 1960, p. 264, nota 4. 

1988 - Mircea Negru 
La circa 10 m de axul Căii Moşilor s-au găsit subsolurile altor clădiri din secolul 

XVIII, refăcute în secolul XIX care au fost demolate după cutremurul din anul 1977. 

CERCETĂRI ARHEOLOGICE DE SUPRAFAŢĂ 

Pentru definitivarea unor proiecte de îmbunătăţiri funciare, hidroamelioraţii, 
modernizări de şosele şi a planurilor urbanistice generale ale unor comune din 
actualul judeţ Ilfov, au fost făcute cercetări de teren cu care ocazie au fost descoperite 
o serie de staţiuni arheologice care nu au fost făcute cunoscute până acum. 

1987 - Vasilica Sandu 
Pe malul stâng al Sabarului, imediat Ia sud de curtea şcolii generale Clinceni s-a 

identificat o aşezare din secolul X d. Chr. 
Pe malul drept al Colentinei între şoseaua Buciumeni - Bucureşti - Târgovişte, 

pe teritoriul oraşului Buftea s-au descoperit aşezări din neolitic (cultura Gumelniţa), 
La Tene-ul geto-dacic, secolele III-IV d. Chr. şi din secolul al XVIII-iea. 

1989 - Vasilica Sandu 
Pe malul drept al lacului Colentina-Pantelimon, imediat la vest de şoseaua de 

centură a fost identificată o aşezare dacică. 
Pe malul drept al lacului Colentina-Cernica, vis a vis de ştrandul Cernica, pe o 

fâşie de teren arabil din marginea pădurii Căldăraru se află o aşezare din epoca 
bronzului (cultura Tei). 

1990- Vasilica Sandu 
Pe malul stâng înalt al lacului Herăstrău, în Pepiniera Nordului, imediat la est 

de şoseaua Nordului au fost identificate două staţiuni cu aşezări din epoca bronzului 
şi dacică, distruse ulterior de edificii la a căror amplasare nu s-a ţinut cont de 
demersurile noastre. 

Pe malul vestic al văii Saulei afluentă a Colentinei, la sud de CFR 
Bucureşti-Constanţa, în Pepinieria Toboc a fost descoperită o aşezare din epoca bronzului. 
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1993 - Vasilica Sandu şi Vasile Boroneanţ 
Pe ambele maluri ale văii Şindrilita în jurul podului şoselei Afumaţi - Şindriliţa 

s-a identificat o staţiune cu aşezări din neolitic, Hallstatt, secolele II-IV şi IX-X. 
Pe malul stâng al văii Şindriliţa, în marginea vestică a satului cu acelaşi nume 

se află o aşezare din epoca bronzului. 

1994 - Vasilica Sandu şi Vasile Boroneanţ 

Pe malul stâng al văii Tânganului, în pădurea Cernica s-a descoperit o aşezare 
geto-dacică. 

1994 - Vasilica Sandu 

Pe un grind situat la sud şi vest de incinta Staţiei de pompare Sud s-a identificat 
o aşezare din La Tene-ul geto-dacic. 

Pe malul drept al pârâului Ciorogârla, se află o aşezare din epoca bronzului, 
suprapusă de autostrada Bucureşti-Piteşti în dreptul km 20. 

Pe malul stâng al lacului Snagov, la circa 1 km vest de şoseaua Bucureşti
Ploieşti, se află o aşezare din epoca bronzului. 

1995 - Vasilica Sandu, Mircea Negru 
Pe malul vestic al văii Mangului afluentă a Colentinei, pe teritoriul comunei 

Chitila, la sud de Cimitirul nr. 1 până la primul cot al apei au fost descoperite două 
staţiuni cu aşezări din epoca bronzului şi La Tene-u1 geto-dacic. 

1998- Vasilica Sandu-Cuculea, Mircea Negru 

Pe malul stâng al lacurilor Colentina-Pantelimon şi Colentina-Cernica, între 
şoseaua Bucureşti-Brăneşti şi marginea nordică a satului Cernica, au fost identificate 
8 noi staţiuni arheologice cu aşezări din epoca bronzului, La Tene-ul geto-dacic, 
secolele II-IV d. Chr., VI, X şi XVII. 

Pe ambele maluri ale văii Tânganului, între şoseaua Bucureşti-Brăneşti şi 
întreprinderes Neferat S.A. Bucureşti, au fost descoperite: o aşezare din epoca 
bronzului, o aşezare din La Tene-u1 geto-dacic şi o aşezare din secolul X. 

Pe malul drept al văii Pasărea de la circa 1 km vest de şoseaua Voluntari
Moara Domnească până în marginea nord-vestică a pădurii Pustnicu, au fost 
depistate 11 aşezări datând din epoca bronzului, La Tene-u1 geto-dacic şi din secolele 
II-IV d. Chr. 

Participări la manifestări ştiinţifice în anul 1998 
Vasile Boroneanţ şi N. Miriţoiu, Des ossements humains decouverts dans le site 

epipaJeolithique de Icoana-Ogradena, dept. Mehedinţi, comunicare la 
Simpozionul de antropologie, Bucureşti-Sinaia, 3 aprilie. 

Vasile Boroneanţ, Începutul procesului de sedentarizare la Dunărea de Jos, 
comunicare la Simpozionul „Neoliticul la Dunărea de Jos", Slobozia, mai. 

Mircea Negru, Săp'Bturile de la Militari - Câmpul Boja, campania 1997, raport 
prezentat la a XXXII-a Sesiune de rapoarte arheologice, Călăraşi, 20-24 mai. 

Vasile Boroneanţ, Gh. Paşcu Hurezan şi P. Hi.igel, Săpăturile de la Cladova, jud. 
Arad, raport prezentat la a XXXII-a Sesiune de rapoarte arheologice, 
Călăraşi, 20-24 mai. 
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Vasile Boroneanţ, I. Stângă, Clive Bonsall şi L. Bartosievici, Săpăturile de la Schela 
Cladovei, jud. Mehedinţi, raport prezentat la a XXXII-a Sesiune de rapoarte 
arheologice, Călăraşi, 20--24 mai. 

Vasile Boroneanţ, Locuirea dacică de la Schela Cladovei, Drobeta Turnu Severin, 
comunicare la Simpozionul româno-iugoslav de la Turnu Severin - Cladova şi 
Pancevo, iunie. 

Vasile Boroneanţ, Pleistocen Discoveries in the Area of the Former Getic Lake -
Ciuperceni, România. Dual Congres, Johannesburg - Africa de Sud, 28 iunie 
- 4 iulie. 

Vasile Boroneanţ, Cercetările de la Ciuperceni. jud. Teleorman şi Bugiuleşti, jud. 
Vâlcea, raport susţinut la Universitatea din Johannesburg, Africa de Sud, 
28 iunie - 4 iulie. 

Vasile Boroneanţ, Descoperirile de la Schela Cladovei şi peştera Veterani din epoca 
romană, comunicare la Simpozionul dedicat aniversării a 1800 de ani de la 
urcarea pe tron a împăratului Traian, Dobreta-Turnu Severin, 25 septembrie. 

Mircea Negru, The native wheel-made pottery in Roman Dacia, comunicare la Rei 
Cretariae Romanae Fautores, XXI Congres, Selciuk, Turcia, 27 septembrie -
6 octombrie. 

Vasile Boroneanţ, Descoperiri dacice în zona Porţile de Fier, comunicare la 
Simpozionul româno-iugoslav de la Drobeta-Turnu Severin şi Biserica Albă, 
Jugoslavia, 30 septembrie. 

Vasile Boroneanţ, Le Musee d'Histoire et de /'Art de Bucarest et la polithique 
culturelle de la capitale de Roumanie, raport la al 4-lea colocviu al Asociaţiei 
Internaţionale a Muzeelor de Istorie, 9uebec-Canada, octombrie. · 

Vasile Boroneanţ, Simbolismul corpului uman, comunicare la Simpozionul „Zilele 
antropologiei româneşti", Universitatea din Sibiu, 22 noiembrie. 

Vasile Boroneanţ, Necesitatea prelucrării documentelor Revoluţiei din decembrie 
1989, raport la Simpozionul „Decembrie 1898" organizat de Senatul 
României, 14 - 18 decembrie. 

Vasile Boroneanţ, Necesitatea valorificării datelor şi documentelor istorice, 
comunicare susţinută la Universitatea Bucureşti în cadrul Sesiunii de iarnă a 
Academiei Oamenilor de Ştiinţă, 16-20 decembrie. 

Vasile Boroneanţ, Reprezentarea umană în simbolistica preistorică - Paleolitic (1), 
comunicare prezentată la Laboratorul de Istoria mentalităţilorue la Institutul 
N. Iorga, 28 decembrie. 
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