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În vara anului 1985, în partea vestică a municipiului Bucureşti, la apus de „Podul 
Ciurel", străbătut astăzi de strada Virtuţii, în lunca inundabilă a Dâmboviţei au fost 
declanşate lucrările pentru construirea unui lac artificial, denumit în proiect „Lacul 
Morii", după moara de apă care a funcţionat înainte, imediat la vest de stăvilarul 
„Ciurel". Pe unele documente recente, cum este de exemplu Planul Urbanistic General 
al Municipiului Bucureşti, aprobat în decembrie 2000, toponimul lui este „Lacul 
Dâmboviţa". Amenajarea acestui lac şi a zonei verzi de agrement dinspre cartierele 
Giuleşti şi Crângaşi, a făcut parte din programul de transformări edilitar-urbanistice, 
pe care le-a suportat Municipiul Bucureşti în ultimii ani ai „epocii Ceauşescu". 

Lucrările au fost executate de IACERD (Intreprinderea de amenajări şi construcţii 
edilitare pe râul Dâmboviţa) şi au constat din: ridicarea unui dig artificial de pământ 
în partea vestică a luncii inundabile; înălţarea malului nordic (stâng), care avea 
aproape pe tot traseul viitorului lac panta mediu înclinată spre luncă, cu un dig 
artificial şi izolarea acestuia cu un ecran de protecţie pentru prevenirea infiltrării apei 
lacului în subsolurile clădirilor din vecinătate în perioadele cu exces de precipitaţii, 
când nivelul lacului şi al pânzei freatice ar fi depăşit cotele normale; consolidarea şi 
betonarea malului natural, înalt şi abrupt de pe partea sudică (dreaptă) a râului. 

De la stăvilarul Ciurel, construit în anul 18981
, în amonte până în dreptul localităţii 

Roşu, pe o lungime de 2,4 km, cursul Dâmboviţei a fost regularizat între anii 1940-
19442 pe un traseu artificial, în linie dreaptă până în dreptul botului de terasă pe care 
se află staţiunea arheologică Militari „Câmpul Boja, iar la vest de acest punct până în 
dreptul localităţii Roşu, pe un traseu cotit, în apropierea malului sudic. 

Pe suprafaţa luncii care urma să fie inundată, erau câteva suprafeţe mai înalte 
numite grinduri (martori de eroziune şi acumulare, care se înălţau cu 2 până la 6 m 
deasupra nivelului obişnuit al luncii) şi altele mai joase, umede şi mlăştinite, ambele 
formaţiuni fiind la origine rezultatul mai multor schimbări ale albiei Dâmboviţei 
între cele două maluri înalte, întâmplate în trecutul geologic al zonei. 

O suprafaţă mlăştinoasă, odinioară întinsă era spre nord-vestul zonei afectate, 

I. Florian Georgescu, Alexandru Cebuc, Petre Daiche, Probleme edilitare bucureştene, cap. II 
Canalizarea Dâmboviţei, Bucureşti, 1966, p. 144. 
2. Idem, în op. cit., p. 149. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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dar care după cooperativizarea forţată a agriculturii, proces politico-juridic comunist 
încheiat în anul 1962, a fost secată prin numeroase canale şi transformată în teren 
arabil. În anul 1985, încă mai erau două zone mlăştinoase active, alimentate de 
izvoare „de coastă", una în partea de nord-est, spre cartierul Crângaşi, cealaltă în 
partea sudică, între cursul canalizat al Dâmboviţei şi malul înalt şi abrupt. Este posibil 
şi ca cele două suprafeţe mlăştinoase active, să indice vechi cursuri ale Dâmboviţei, 
a căror scurgere a fost colmatată cu sedimente aduse de alte viituri. 

În anumite epoci istorice antice unele grinduri au oferit condiţii favorabile 
locuirilor omeneşti, iar în perioadele modernă şi contemporană, în partea centrală şi 
de răsărit a luncii afectate de amenajarea viitorului lac, au funcţionat cărămidăriile 
şi orezăriile Bucureştiului. La nord-vest de botul de terasă pe care se află situl 
arheologic Militari „Câmpul Boja", până la începerea lucrărilor de amenajare a 
"Lacului Dâmboviţa" era un cartier cu case modeste, denumit popular „Colonia 
Băncii" (Fig. 2), locuitorii lui fiind oameni săraci, care lucrau mai ales în sectorul 
de întreţinere carosabil, canal, apă, gaze şi de salubritate a municipiului Bucureşti. 
După ce populaţia a fost mutată în Bucureşti în blocuri de locuinţe nou construite, 
cartierul acesta a fost demolat şi acoperit de apa lacului. Aceeaşi soartă au avut-o şi 
numeroase imobile modeste din vechile cartiere Giuleşti şi Crângaşi, amplasate pe 
malul puţin înalt din partea nordică şi nord-estică a viitorului lac. Cimitirul Crângaşi 
a fost desafectat prin mutarea osemintelor umane în alte cimitire. În partea de nord
est a lacului s-a amenajat ulterior Parcul Crângaşi (Fig. 3). 

Pe 19 septembrie 1985, când au început săpăturile pe şantierul arheologic 
Militari „Câmpul Boja"3, situat pe botul de terasă înaltă a malului sudic al râului 
Dâmboviţa, care s-au efectuat cu studenţi din anul I ai Facultăţii de Istorie-Filozofie 
din Bucureşti, în perioada practicii lor de toamnă, am observat că în anumite puncte 
de pe suprafaţa luncii inundabile se executau excavaţii mecanice. Am aflat atunci, că 
pământul excavat era necesar pentru înălţarea unui dig artificial în lunca inundabilă, 
etapă necesară în cadrul unor lucrări hidrotehnice complexe pentru amenajarea unui 
lac artificial, în partea vestică a Municipiului Bucureşti. 

La Muzeul de Istorie şi Artă a Municipiului Bucureşti\ nu existau informaţii 
despre situaţia arheologică a luncii inundabile a Dâmboviţei, deoarece pînă la 
acea dată, acolo nu se făcuseră prospecţiuni de suprafaţă, atenţia arheologilor fiind 
îndreptată cu prioritate spre siturile de pe malurile înalte ale Dâmboviţei, afectate 
unele de cărămidării, altele de diverse alte lucrări de construcţii sau de surpări ale 
malurilor, în care au întreprins săpături de salvare. 

A doua zi, am făcut două echipe de lucru. Majoritatea studenţilor au rămas cu 

3. Responsabil de şantier dr. Mioara Turcu, Vasilica Sandu, în colectivul de cercetare. 
4. Astăzi Muzeul Municipiului Bucureşti. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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doamna Mioara Turcu pe şantierul Militari "Câmpul Boja", iar eu împreună cu o 
grupă formată din 7 tineri5, am efectuat cercetarea arheologică sistematică a suprafaţei 
întregii zone care urma să fie inundată, cu care ocazie am constatat că în luncă, 
până la acea dată, aproape că se terminaseră excavaţiile de pământ necesar pentru 
înălţarea digului artificial al viitorului lac şi erau în curs de desfăşurare săpăturile 
pentru construirea ecranului de protecţie. În cursul acelor cercetări am identificat 
trei noi situri arheologice (Fig. 1 ), de existenţa cărora nu s-a ştiut nimic până atunci, 
precum şi a unui fost curs al Dâmboviţei6, al cărui traseu se afla imediat la sud de 
grindurile 2 şi 3, pe care s-au găsit vestigii arheologice: 

1. Situl ,,Institutul Pasteur", la sud-est de construcţiile Institutului Pasteur, pe 
suprafaţa unui teren arabil, liber de construcţii, situat pe panta cu înclinaţie medie a 
malului nordic al Dâmboviţei, au fost adunate fragmente de lipitură din pereţii unor 
locuinţe şi de la vase din lut ars care provin din rămăşiţele unor aşezări antice şi 

medieval-modeme, scoase la suprafaţă de arături sau alte săpături ocazionale7
• 

Câteva fragmente de vase care au în pasta ceramică nisip, pietricele şi pleavă sau 
alte materii vegetale aparţin unor vase cu profil specific culturii Gumelniţa (Fig. 5/1 ). 

Mai numeroase sunt fragmentele de vase din secolele III-IV d. Hr. De remarcat 
sunt cele lucrate la roată din pastă fină, arsă cenuşiu, care provin de la castroane, căni 
(Fig. 5/3), vase de provizii, precum şi fragmente de castroane gălbui ori cărămizii, unul 
decorat cu o linie în val incizată superficial (Fig. 5/2). S-au găsit fragmente de oale 
lucrate la roată din pastă zgrunţuroasă, imitate după ceramica romană provincială şi 
fragmente de la amfore pătrunse în această aşezare pe calea schimburilor comerciale 
dintre populaţia autohtonă dacică şi Imperiul roman. 

Pe solul acoperit atunci cu lucernă s-au găsit şi fragmente de vase din secolele 
XVIII-XIX. 

Jumătatea sudică a suprafeţei acestui sit a fost suprapusă de digul artificial al 
lacului, construit cu pământ adus din luncă. La baza spre luncă a digului, aflată la 
limita pantei terasei cu lunca inundabilă, a fost săpat mecanic un şanţ cu lăţimea de 
l m, în care urma să se construiască ecranul de protecţie din beton armat. În acest 
şanţ, în dreptul sitului, a fost interceptat parţial un cuptor de copt pâine şi groapa 
de deservire a acestuia. Pentru cercetarea în plan a cuptorului, ni s-a permis din 
partea constructorului, deschiderea unei casete de 2,00 x 0,90 m, în peretele nordic 
al şanţului. Groapa de deservire a cuptorului avea forma rectangulară cu colţurile 

5. Emil Lupu, Carol Căpită, Liliana Nicoleta Hanganu, Sorin Voicu, Paul Lupaşcu, Elisabeta Iordache 
şi Daniela Dracinski 
6. Observaţie fhcută de Dr Vasile Boroneanţ, care a fost pe şantier, în ultimele zile de săpătură. 
7. Operaţiile de prelucrare a materialelor arheologice aduse din acest şantier (spălare, marcare cu tuş, 
restaurare parţială, desenare în creion/hârtie, tuş/calc şi finisarea computerizată a ilustraţiei) au fost 
efectuate de Vasilica Sandu. 

\/. ZEUL MUN1c 1p-~ 1u1 
• 818LIOîECA 11, • 

Bucu~ www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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rotunjite şi podeaua la 0,75 m adâncime de la nivelul de călcare al terenului în 
1985. În peretele nordic al gropii de deservire a fost săpat cuptorul, prin scobire în 
pământul gălbui, nisipos. Cuptorul, păstrat întreg, avea forma rectangulară în profil 
şi rotundă în plan, diametrul interior de l, I O m, înălţimea de 0,22 m şi pereţii arşi 
la roşu pe circa 0,06 m. Pământul ars al bolţii a apărut la 0,34 m adâncime de la 
nivelul de călcare al terenului din 1985 (Fig. 4 ). Pe vatră era cenuşă şi dopul de la 
orificiul de evacuare a fumului. În pământul cu care era umplut interiorul lui nu s-a 
găsit nici un fragment ceramic sau alte materiale pentru datare. Diametrul mare al 
cuptorului arată că el a fost folosit pentru coacerea pâinii. După tehnica în care a 
fost construit, forma profilului, precum şi după aspectul pământului de umplutură 
din groapa de deservire a cuptorului, considerăm că acest complex meşteşugăresc a 
fost contemporan cu fragmentele din secolele XVIII-XIX găsite pe restul suprafeţei 
acestui sit şi cu mormintele de pe grindul „Cimitirul lui Lăptaru". 

2. Situl „Cimitirul lui Lăptaru'', aflat pe un grind de formă ovală, orientat NS, 
care se ridica cu aproximativ 5-6 m deasupra mlaştinii înconjurătoare, cunoscută 
printre localnici ca ,,Mlaştina lui Lăptaru", secată după 1962, drenată şi transformată 
într-o suprafaţă arabilă, uscată la data cercetării noastre arheologice. În partea cea mai 
înaltă, culmea avea circa 50 m lungime şi 15 m lăţime. Acolo, constructorii excavaseră 
perpendicular pe axul grindului (pe direcţia EV) o secţiune de circa 4 m lăţime şi 
2 m adâncime, pentru a analiza dacă pământul respectiv corespundea calitativ, în 
vederea folosirii lui la construirea digului artificial. În malul sudic al acestei secţiuni 
s-a observat un schelet, iar în cel nordic trei schelete umane, orientate VE (cu capul 
la vest şi picioarele la est). Am efectuat o săpătură limitată, pentru a ne lămuri cu 
privire la ritualul de înmormântare, cu care ocazie am constatat poziţia pe abdomen a 
palmelor şi lipsa obiectelor de inventar. Scheletele aparţineau unor indivizi de vârsta 
copilăriei şi maturităţii. Nu s-a constatat existenţa resturilor de sicriu şi nici nu s-a 
delimitat conturul gropilor. În pământul de deasupra oaselor erau câteva fragmente 
de la vase decorate cu smalţ verde. Aceste schelete făceau parte dintr-un cimitir de rit 
creştin, ortodox. Toponimul specific al acestui grind, cunoscut unor locuitori vârstnici 
din apropierea lui, s-a verificat şi confirmat arheologic. Datorită situaţiei politice de 
la acea dată, al ritmului alert de execuţie al lucrărilor de amenajare a lacului, la 
această descoperire arheologică întâmplătoare nu am beneficiat de sprijin logistic 
de la constructor pentru extinderea în suprafaţă a săpăturilor şi a lămuri suprafaţa 
cimitirului, densitatea şi numărul total al mormintelor. Locuitoarea Dumitra Buzatu 
din cartierul „Colonia „Băncii", Crângaşi, ne-a spus că, bunica ei care a trăit 106 
ani îşi amintea acolo de un cimitir părăginit şi de o bisericuţă din lemn abandonată, 
deoarece înmormântările începuseră să se facă în noul cimitir „Buna Vestire" din 
cartierul Giuleşti. Datele stratigrafice şi informaţiile orale aflate în legătură cu acest 
cimitir, conduc către sfârşitul secolului XVIII şi prima jumătate a secolului XIX, ca www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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interval de funcţionare a acestuia. 
În pământul din malurile secţiunii, prăbuşit sub acţiunea unui buldoexcavator, au 

ieşit la iveală şi câteva :fragmente lucrate cu mâna din pastă cu nisip şi pietricele arse 
cărămiziu-gălbui, arse neuniform de la oale databile în secolele V-VII d. Hr. (Fig. 5/4). 

3. Situl „Colonia Băncii". La sud-est de grindul „Cimitirul Lăptarului" se afla 
un grind mai întins, având suprafaţa de circa 2 hectare şi cu 2-3 m mai înalt faţă 
de nivelul luncii înconjurătoare care, până la data sosirii noastre în zonă, fusese în 
totalitate distrus prin excavarea pământului necesar pentru înălţarea digului artificial 
din partea vestică a viitorului lac. 

Din informaţiile obţinute de la constructor, pe toată suprafaţa grindului, s-a realizat 
mai întâi decopertarea mecanică a solului până la adâncimea de 0,50 m, deoarece acest 
pământ nu corespundea din punct de vedere al calităţii, pentru construirea digului 
artificial, apoi s-a excavat pământul până pe la aproximativ 2,50m adâncime. 

Pe suprafaţa rezultată în urma extragerii pământului, alternau zonele joase unde 
apa băltea din cauza faptului că pământul se scosese până sub nivelul pânzei freatice 
şi altele puţin mai înalte formate în general din pământ scăpat din cupa excavatorului 
în care se găseau rare fragmente de lipitură din pereţii unor locuinţe arse şi de vase, 
aparţinând a două locuiri din epoci istorice diferite: 

a. Locuirea din epoca bronzului, cultura Tei, faza I 
De pe suprafaţa excavată s-au recuperat numai câteva fragmente de la vase, 

antrenate din păcate din contextul în care au zăcut aproape 4.000 de ani. Gradul 
avansat de distrugere a sitului nu ne-a mai permis să stabilim dacă acestea proveneau 
din stratul cultural sau din complexe de locuire. Dintre formele de vase identificate 
menţionăm: un fragment dintr-o ceşcuţă din pastă fină, maronie (Fig. 5/7); un 
fragment dintr-un castron bitronconic modelat din pastă cu nisip şi decorat cu pastile 
din lut (Fig. 5/5); un fragment de castron din pastă cu nisip şi rare pietricele, decorat 
cu impresiuni realizate cu unghia (Fig. 5/6) şi un fragment dintr-un vas de provizii, 
din pastă cu nisip şi multe pietricele, decorat cu brâu alveolat şi striuri oblice adânci 
(Fig. 5/8). În aria bucureşteană, fragmente de vase decorate cu pastile aplicate8 sau 
incizate cu striuri oblice adânci asociate cu brâu alveolat s-au descoperit pe cursul 
râului Colentina, în aşezarea de la Căţelu Nou, datată în faza I a culturii Tei9

• Aşezări 

din faza I a culturii Tei au mai fost descoperite pe malul sudic al lacului Căldăruşani, 
la Greci "La Ceair", comuna Grădiştea, judeţul Ilfov10

, pe cursul mijlociu al pârâului 

8.Valeriu Leahu, Cultura Tei, Bucureşti, 1965, p. 91, Fig. 15/1-2. 
9.ldem, în op. cit., p. 90, Fig. 14/5. 
I O. Augustin Ulani ci, George Trohani, Săpăturile de la Greci, corn. Grădiştea, jud. Ilfov, în Cercetări 
arheologice, MIRSR, I, 1975, p. 86-93. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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Mostiştea, la Surlari, corn. Petrăchioaia, jud. Ilfov11
, şi în mai multe puncte de pe 

teritoriul comunelor Tunari şi Ştefăneştii de Jos12 aflate în apropierea cursurilor 
superioare ale pârâurilor Pasărea şi Mostiştea. 

b. Aşezarea din epoca Latene geto-dacică, secolele II-I î. Hr. 
Resturile ei materiale s-au găsit pe toată suprafaţa excavată a fostului grind, însă 

în 8 zone bucăţile de pământ ars, unele cu amprente de nuiele şi fragmentele de vase 
erau mai numeroase, ele reprezentând resturi ale unor locuinţe geto-dacice. Pe o 
mică suprafaţă scăpase de la distrugere o parte din podeaua unei locuinţe, care fusese 
amenajată artificial prin bătătorire şi lipire. Podeaua era netedă şi pe alocuri arsă la 
cărămiziu. Aproape tot materialul ceramic găsit, are barbotina erodată în diverse 
proporţii, din cauza mediului umed în care au stat peste două mii de ani. 

Aproximativ în mijlocul suprafeţei fostului grind, a scăpat de la excavarea totală, 
probabil din cauză că utilajele nu mai puteau ajunge la ea, fără riscul de a se împotmoli, 
numai o făşie de circa 3,00 m lăţime şi 30 m lungime, de pe care se îndepărtaseră 
numai straturile superioare de pământ. Suprafaţa acesteia avea numeroase denivelări 
rămase de la cupa excavatorului. Pe lungimea profilului sud-vestic rezultat în urma 
excavării pământului de la sud de această făşie, până sub nivelul pânzei freatice, 
am constatat existenţa a două lentile separate, de O, 15-0,20 m înălţime, formate din 
numeroase fragmente de vase, pământ ars şi bucăţi de lemn carbonizat. 

Pentru lămurirea apartenenţei acestora, pe suprafaţa făşiei-martor am efectuat o 
săpătură de salvare, prin trasarea unei secţiuni S I, de 17 m lungime şi 1 m lăţime, 
orientată 111° SE - 291° NV, lărgită ulterior spre nord-est, pentru cercetarea restului 
suprafeţei complexelor de locuire apărute, săpătură care a însumat 59,50 m2• 

Săpătura a confirmat că lentilele observate în profilul de excavaţie făceau parte din 
resturile gropilor a două bordeie, parţial adâncite în pământ, ale căror părţi dinspre 
vest şi sud fuseseră distruse total de excavaţii (Fig. 4). 

Bordeiul nr. 1 (B 1 ), cu partea inferioară a gropii, semnalată în martorul de 
excavaţie din jumătatea nord-vestică a săpăturii printr-o lentilă de 6,28 m lungime şi 
O, 15 m înălţime, aflată deasupra podelei, în care erau resturile rămase după dispariţia 
locuinţei prin incendiere. Pe suprafaţa cercetată, conturul este aproximativ oval şi 
podeaua neamenajată la 0,40 m adâncime (0,90 m de la nivelul de călcare al grindului 
de dinaintea excavaţiilor). Majoritatea materialului arheologic găsit în lentilă constă 
din bucăţi de lipitură din pereţii arşi ai acestei locuinţe (mai ales în partea nordică 
şi spre profilul de excavaţie, adică spre centrul ei), amestecate cu bucăţi mici de 

11. Valeriu Leahu, George Trohani, Sondajul arheologic de la Sur/ari, în Cercetări arheologice, MIRSR, 
II, 1976, p. 75-77. 
12. Descoperiri f!cute de Vasilica Sandu şi prezentate într-o lucrare care va fi publicată în anul 2015, la 
Editura Academiei Române în voi. Materiale şi Cercetări Arheologice. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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cnrbuni rămaşi după arderea incompletă a lemnelor, un fragment de râşniţă (partea 
superioară= meta) din gresie, perforată în partea centrală (Fig. 6/1); un fragment 
dintr-o fusaiolă (Fig. 6/2) şi numeroase fragmente de la vase din lut, lucrate cu mâna 
~i la roată în mediul autohton geto-dacic sau importate din lumea greco-elenistică. 

Bordeiul nr. 2 (B 2) a apărut în capătul sud-estic al săpăturii de salvare, la 3,70 
111 distanţă de B 1. Pe suprafaţa cercetată s-a găsit aproximativ o treime din groapa 
lui, de formă rectangulară, cu colţurile rotunjite, surprinsă în profilul de excavaţie pe 
4,90 m lungime şi pe 1,80 m lăţime. Podeaua neamenajată era la 0,95 m adâncime, 
deusupra ei fiind lentila pe care am menţionat-o mai sus. În colţul estic era o groapă 
rotundă în plan, cu diametrul de 0,20 m şi baza la 0,55 m sub nivelul podelei, plină 
cu cenuşă şi tăciuni. În această groapă a fost fixat probabil, unul din stâlpii pentru 
sustinerea acoperişului locuinţei. Materialul arheologic găsit consta din numeroase 
bucăţi de lipitură tăcută din lut şi paie, de la pereţii arşi, pe care s-au păstrat amprente 
de tulpini de treistie şi de nuiele cu D = 1,8 - 2 cm, fragmente de vase autohtone şi 
de import. 

Ca în majoritatea aşezărilor antice, resturile arheologice păstrate până în vremea 
noastră sunt cele din lut ars, material care a fost mai rezistent la acţiunea agenţilor 
fizico-chimici. Prin prezentarea compoziţiei pastei, tehnicii de modelare şi de ardere, 
11 formelor de vase şi repertoriului decorativ, am urmărit să arătăm asemănarea 
ceramicii descoperite în aşezarea de la Bucureşti "Colonia Băncii", cu cea din alte 
a~ezări contemporane ei. 

Ceramica lucrată cu mâna 
Compoziţia pastei ceramice diferă în funcţie de forma, dimensiunile şi 

l'unctionalitatea vasului care s-a modelat. Pentru căţui, fructiere şi străchini pasta era 
din lut amestecat cu nisip şi cioburi pisate mărunt, bine frământată, îngrijit modelată, 
cu stratul de barbotină aplicat uniform şi adesea lustruit. Pentru borcane, pasta 
ceramică avea ca degresanţi cioburi pisate, nisip, pietricele de râu sau concreţiuni 
calcaroase pisate, a fost mai slab frământată, modelată mai puţin îngrijit, având la 
data descoperirii barbotina erodată în diverse proporţii. La vasele de provizii pasta 
ceramică conţinea puţin nisip şi numeroase pietricele de râu, unele având până la 
I O mm lungime. La căţui, fructiere, străchini şi unele borcane arderea s-a tăcut în 
condiţii reducătoare, vasele având culoarea maronie sau cenuşie-negricioasă. Alte 
borcane şi aproape toate fragmentele de la vasele de provizii sunt cărămizii, arderea 
fiind făcută oxidant (în prezenţa oxigenului). 

Ca forme de vase au fost identificate: căţuia (Fig. 6/3); pahare (Fig. 8/7, 9); 
străchini (Fig. 8/8 şi Fig. 10/3-5); fructiere (Fig. 10/1-2 ); vase de provizii la care 
pereţii verticali au 2-3 cm grosime în secţiune, precum şi numeroase borcane. 

Unele borcane au gura teşită orizontal (Fig. 9/2) sau oblic spre interiorul vasului 
(Fig. 7/4), corpul cilindric cu peretele vertical puţin arcuit şi fundul plat, neprofilat www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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(Fig. 8/6). Decorul este format dintr-un brâu orizontal alveolat, situat în treimea 
superioară a vasului, din butoni tronconici, cilindrici mici, mijlocii şi mari, unii 
având la exterior o impresiune rotundă (Fig. 9/3,8). Uneori butonii sunt alungiţi 
în plan orizontal, au una (Fig. 911) sau două impresiuni ovale la exterior şi sunt 
asociaţi cu brâuri orizontale arcuite. Mai rar, sub buton se află un bastonaş (Fig. 
9/7), combinaţie decorativă care s-a descoperit în numeroase aşezări geto-dacice din 
secolele 11-1 î. Hr. dintre care o menţionăm pe cea de la Grădiştea, Brăila13 • S-au găsit 
şi fragmente de borcane cu butoni care au trei (fig. 9/5) sau patru impresiuni (Fig. 
9/6) şi nu sunt asociaţi cu brâu alveolat, în ultimul exemplu fiind vorba de pastile de 
barbotină. În dava de la Grădiştea, jud. Brăila s-au găsit butoni cu trei 14 sau cu cinci 
impresiuni 15 • Pe un buton cilindric sunt două linii incizate, dispuse în "cruce", cu 
analogii la Grădiştea, jud. Brăila16 • În zona bucureşteană, în aşezările din secolele 
11-1 î. Hr. de la Popeşti, Căţelu Nou şi Bragadiru au fost descoperite borcane, la care 
butonii aşezaţi simetric pe umărul vasului au o incizie în cruce17

• Motivul crucii 
incizate pe butoni cilindrici a mai fost descoperit pe valea Mostiştei, în aşezarea de la 
Vlădiceasca "Ghergălăul Mare", corn. Valea Argovei, jud. Călăraşi 18 şi în aşezarea de 
la Ardeu, jud. Hunedoara, unde apare asociat cu brâu alveolat şi bastonaş dedesupt 
şi se datează cel mai târziu la începutul secolului I î. Hr. 19

• Un element de decor mai 
rar întâlnit aşezările geto-dacice a fost realizat din pastile de barbotină în relief (Fig. 
9/1). În aşezarea de la Bucureşti „Colonia Băncii" s-au găsit fragmente de la mai 
multe borcane. 

Alte borcane au gura evazată şi buza rotunjită (Fig. 8/3-4) sau teşită oblic în exterior 
(Fig. 7 /1-3) şi corpul cu pereţii verticali mult mai arcuiţi. Un fragment de la un astfel de 
borcan cu gura evazată era decorat cu linii incizate superficial (Fig. 8/2). 

Ceramica lucrată la roată 
La vasele de dimensiuni mici şi mijlocii, pasta este în general din lut fin, iar la 

cele de dimensiuni mai mari lutul a fost amestecat uneori cu o cantitate variabilă de 
nisip. Prin ardere au culoarea cenuşie şi mai rar gălbui-cărămizie. 

Ca forme de vase, am recuperat un fragment din partea superioară a unei cupe 
decorată cu două striuri (Fig. 12/1). 

13. Valeriu Sîrbu, Dava getică de la Grădiştea, judeţul Brăila, l, Brăila, 1996, p. 224, Fig. 68/7. 
14. Valeriu Sîrbu, în op. cit., p. 166, Fig. 10/10. 
15. Idem, p. 184, Fig. 28/5. 
16. Ibidem, p. 184, Fig. 28/6. 
17. Mioara Turcu, Geto-dacii din Câmpia Munteniei, Buc„ 1979, p. 117, PI. XXIII/I. 
18. George Trohani, Săpăturile din aşezarea geto-dacă de la Vlădiceasca, în Cercetări arheologice, 
MIRSR, voi. II, 1976, p. 122, Fig. 26/3. 
19. Larissa Nemoianu şi Ion Andriţoiu, Sondajul arheologic de la Ardeu (corn. Bolşa,jud. Hunedoara), 
în CA, I, 1975, p. 183 şip. 185, Fig. 2/5. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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Multe fragmente ceramice provin de la căni de dimensiuni diferite, cu corpul 
bitronconic, toartă supraînălţată şi baza inelară. Ele sunt dintr-o cană miniaturală, 
decorată cu caneluri în jumătatea superioară a corpului (Fig. 14/2) şi de la mai multe 
căni de dimensiuni mijlocii, decorate cu striuri mai adânci sau mai puţin adânci, mai 
apropiate ori mai distanţate, dispuse uneori în bandă de câte 3-4. Printre acestea se 
numără şi o cană decorată cu două linii orizontale striate în zona bitronconicităţii 
(Fig. 14/1). De la cănile de dimensiuni mari au fost recuperate fragmente din corp 
dar mai ales din baza inelară (Fig. 12/5, 7 şi Fig. 13/2) şi o toartă cu nervură mediană. 
Unele căni de dimensiuni mari, sunt şi din pastă cu nisip, arse cărămiziu sau cărămiziu
maroniu, au fundul inelar (Fig. 12/9), şi sunt decorate cu câte una sau două linii 
orizontale striate pe umăr sau cu o linie în val, între linii orizontale drepte (Fig. 12/2). 

Au fost identificate fragmente din diverse părţi ale corpului unor străchini. Dintre 
acestea menţionăm un grup din partea superioară a corpului de formă bitronconică, 
din pastă cu puţin nisip, galben-cărămizie (Fig. 13/1) şi o bază inelară (Fig. 13/3) din 
pastă fină, cenuşie. 

O altă formă de vas este fructiera. Aceasta are buza lată, oblică sau orizontală, 
corpul bitronconic evazat (Fig. 1111-7) şi piciorul tronconic, înalt (Fig. 11/9) sau 
mai scund (Fig. 12110), în general nedecorat. Dintre cele decorate menţionăm unul 
cu caneluri orizontale, paralele (Fig. 11/8), cu analogii la Vlădiceasca „Ghergălăul 
Mare"20 şi altul cu nervuri şi două benzi orizontale, din fascicule de linii incizate în 
val (Fig. 14/4). Cu o bandă asemănătoare, din linii incizate în val, a fost decorat şi un 
vas getic descoperit în dava de la Grădiştea-Brăila în B 921 • 

Ceramica greco-elenistică 
În B 1 au fost găsite fragmente galben-cenuşii şi trei cărămizii dintr-un crater (Fig. 

13/4), lucrat la roată din pastă cu nisip şi rare pietricele, cu buza lată, orizontală şi 
coaste în partea superioară a corpului. Printre fragmentele recuperate de pe suprafaţa 
aşezării geto-dacice menţionăm: baza unei oenochoe cărămizii, din pastă cu nisip 
(Fig. 13/5); două fragmente de culoare alburie dintr-un vas cu pereţii subţiri, din 
pastă cu mult nisip; un fragment rozuliu dintr-o pastă cu mai puţin nisip, de la un 
vas de mici dimeniuni. În B 2 s-a găsit un fragment din gâtul unei amfore de culoare 
gălbuie, lucrată din pastă cu nisip fin. Din resturile B 1 şi din restul aşezării, provin 
mai multe fragmente de toarte rotunde în secţiune sau cu şanţuri pe ambele feţe, 
de la amfore (Fig. 13/6). Mai numeroase sunt fragmentele din corpul unor amfore 
cărămizii din pastă cu nisip, sau nisip şi rare pietricele, arse cărămiziu-gălbui. 

Chiar dacă am recuperat foarte puţine date tehnice şi ceva mai multe materiale 
arheologice mobile, majoritatea dislocate de excavatoare din contextul în care 

20. George Trohani, în op. cit., p. 112, Fig. 18/12. 
21. Valeriu Sîrbu, în op. cit., p. 251, Fig. 95/3. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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au zăcut mii de ani, vestigiile geto-dacice din secolele II-I î. Hr. de pe grindul 
„Colonia Băncii", prin varietatea formelor vaselor, multitudinea fragmentelor de la 
diferitele vase de provizii, dar mai ales prin prezenţa amforelor şi a altor recipiente 
de dimensiuni mai mici din lumea greco-elenistică, arată că această aşezare aflată 
pe cursul Dâmboviţei a fost una statornică, locuită un timp mai îndelungat de o 
populaţie cu o stare materială bună, care i-a dat posibilitatea procurării unor produse 
de import, ca de exemplu uleiul de măsline grecesc, adus în amfore. 

Aşezarea din secolele XVIII-XX 
În săpătura de salvare efectuată pe grindul „Colonia Băncii" s-a constatat că 

groapa B 1 geto-dacic, a fost tăiată de o groapă menajeră cu gura ovală ( 1, 1 O x 1,40 
m) şi baza la 1,40 m adâncime, plină cu fragmente de cărămizi din a doua jumătate a 
secolului XIX şi prima jumătate a secolului XX, pământ ars la roşu, cenuşă şi tăciuni 
de la arderea incompletă a lemnelor. 

În mai multe locuri de pe suprafaţa luncii inundabile, am observat gropi şi resturi, 
provenite de la cărămidăriile artizanale, care au funcţionat în acest interval cronologic, 
prin amestecarea şi turnarea manuală a lutului în forme, uscarea calupurilor 
(cărămizilor) şi arderea lor în cuptoare în aer liber. Pe întreaga suprafaţă a luncii erau 
fragmente de vase din lut ars, unele aduse probabil de viiturile Dâmboviţei, altele 
provenind de la locuitorii din zonă. 

Concluzii 
Descoperirea resturilor de activitate omenească pe două din grindurile aflate pe 

suprafaţa luncii inundabile, afectată de amenajarea „Lacului Morii", ne arată că atât 
în antichitate cât şi în epoca medieval-modernă, aceste formaţiuni geologice, puţin 
mai înalte faţă de nivelul de călcare al luncii inundabile, au fost alese ca amplasament 
pentru locuinţe şi ca loc de înmormântare. Având în vedere nivelul foarte aproape de 
suprafaţă al pânzei freatice din lunca inundabilă şi numeroasele suprafeţe mlăştinite, 
unele fiind active până la lucrările de amenajare a „Lacului Morii", considerăm că 
locuirea pe acele grinduri s-a putut face numai în acele perioade istorice în care 
s-a înregistrat un nivel scăzut al precipitaţiilor atmosferice pe întregul teritoriu al 
Munteniei şi în special în bazinul hidrografic al râului Dâmboviţa, când cursul apei 
pe suprafaţa luncii era stabilizat într-o albie situată undeva între cele două maluri 
înalte. La sud de grindurile „Cimitirul Lăptarului" şi „Colonia Băncii", în profilele 
de excavaţie făcute de IACERD, s-a observat una din nenumăratele albii în care 
Dâmboviţa a curs în trecutul său geologic. Vieţuirea pe suprafaţa mică a acestor 
grinduri era posibilă numai dacă şi lunca înconjurătoare avea multe suprafeţe uscate www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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pentru păşunat şi cultura unor plante, precum şi pentru a fi posibilă legătura pe uscat 
cu cele două maluri înalte ale râului Dâmboviţa. 

Grindurile din luncă au fost folosite şi ca loc de refugiu în vremurile de restrişte, 
pentru unele comunităţi omeneşti trăitoare pe malurile înalte sau chiar ca loc statornic 
de aşezare, când au găsit acolo condiţii de viaţă mai lesnicioase, decât în aşezarea 
în care vieţuiau. Este cunoscută situaţia că în antichitate, atunci când locuinţele unei 
aşezări omeneşti care erau construite în general dintr-o structură din stâlpi de lemn, 
între care se fixau nuiele, peste care se lipea lut amestecat cu paie şi pleavă, se uzau 
şi resursele naturale de hrană se împuţinau, iar lemnul de foc se găsea la distanţă 
lot mai mare de colibe era mai practic pentru populaţia respectivă să părăsească 
uşezarea şi să întemeieze alta la o distanţă variabilă de vechea aşezare, într-un loc 
unde pădurea şi hrana (peşte, vânat, fructe de pădure, ciuperci şi plante comestibile 
din flora spontană) se refăcuseră. 

Descoperirile arheologice efectuate în siturile Ciurel22
, Militari "Câmpul Boja"23, 

22. Situl Ciurel se întinde pe suprafaţa unui bot de terasă, imediat la vest de şoseaua Virtuţii, acoperit 
ustăzi de construcţii noi, ridicate după 1990. Săpături de sondaj au fost efectuate de Dinu V. Rosetti în 
unul 1930 şi de către Seb. Morintz şi Gh. Cantacuzino în 1956, cercetări sistematice în anii 1957-1961 
şi preventive în anii 1994, 1997 şi 2008. S-au descoperit vestigii dintr-o aşezare din epoca bronzului 
(cultura Glina), o necropolă de incineraţie şi urmele rare ale unei aşezări din prima epocă a fierului 
(Hallstatt), resturi rare de la o aşezare din a doua epocă a fierului (Latene), aşezări din secolele VI-VII, 
IX-X şi XVII-XIX. (Sebastian Morintz, Gh. Cantacuzino, I Sectorul Dealul Ciurel, în MCA, 5, 1958, 
p. 613-636; I. Ionaşcu, Vlad Zirra, Sebastian Morintz, Gh. Cantacuzino, Dinu V. Rosetti, Şantieru/ 
arheologic Bucureşti, II, Săpăturile de pe Dealul Ciurel, în MCA, 6, 1959, p. 768-770; Sebastian 
Morintz, Săpăturile de pe Dealul Ciurel, în MCA, 7, 1961, p. 658-663; Sebastian Morintz şi Petre 
Roman, Săpăturile de pe Dealul Ciurel, în MCA, 8, 1962, p. 761-767; Suzana Dolinescu-Ferche, 
Ciurel, Habitat des Vl'-VJJ• siec/es de notre ere, în Dacia, N.S., XXIII, 1979, p. 179-330; Cristian 
Schuster, Mircea Negru, Bucureşti, punctul "Dealul Ciurel", Aşezarea culturii Glina. O retrospectivă, 
în CAB, IX, 2013, p. 26-65). 
23. Situl Militari "Câmpul Boja ", cercetat cu întreruperi din anul 1958 până în prezent are pe suprafaţa 
lui resturile unor aşezări din epoca neolitică (cultura Boian), epoca bronzului (cultura Glina, aspectul 
cultural Militari-Câmpul Boja şi cultura Tei, faza IV), prima epocă a fierului (Hallstatt), a doua epocă 
a fierului (Latene, secolele IV-III şi II-I î. Hr.), epoca daco-romană (secolul III d. Hr.), secolele V-VII, 
IX-XI şi din secolul XIX. (Vlad Zirra şi Gh. Cazimir, Unele rezultate ale săpături/or arheologice de 
pe Cîmpul Boja din cartierul Militari, în CAB, I, 1963, p. 49-75; Mioara Turcu, Cercetări arheologice 
la Militari-Cîmpul Boja, în CAB, III, 1981, p. 226-235; Mioara Turcu, Descoperiri arheologice la 
Militari-Cîmpul Boja (Bucureşti). Secolele ll-lll şi VI e.n„ în CAB, IV, 1992, p. 37-56; Mircea Negru, 
Cristian F. Schuster, Dragoş Moise, Militari-Câmpul Boja. Un sit arheo/ogicpe teritoriul Bucureştilor, 
Bucureşti, 2000; Mircea Negru, Alexandru Bădescu, Vasilica Cuculea-Sandu, Militari-Câmpul Boja, 
VI, Sett/ements dating from 5 th to 7th Centuries AD (Archaeo/ogical Excavations since 1958 up to 
2005), Bucureşti, 2009). www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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Roşu24, Giuleşti Sârbi25 şi Crângaşi26, situate pe malurile înalte ale Dâmboviţei, în 
zona înconjurătoare suprafeţei pe care s-a amenajat „Lacul Morii", arată o continuitate 
mobilă de locuire din epoca neolitică până în epoca modernă. 

24. Situl Roşu, situat pe malul sudic înalt al Dâmboviţei, a fost cercetat în săpătură în vara anului 
1958, cu care ocazie s-au descoperit complexe de locuire aparţinând unei aşezări din epoca bronzului 
timpuriu, cultura Glina. (Margareta Constantiniu şi Panait I. Panait, O aşezare din epoca bronzului la 
Roşu, în CAB, I, 1963, p. 301-338). 
25. Situl Giuleşti Sârbi, situat pe malul stâng al Dâmboviţei, pe locul unde s-a construit în secolul în 
secolul XVIII mânăstirea Chiajna Giuleşti. Au fost descoperite aşezări din epoca neolitică (culturile 
Boian şi Dudeşti), epoca bronzului (culturile Glina şi Tei, faza IV), secolele III-IV şi X d. Hr. (Valeriu 
Leahu, Săpăturile arheologice de la Giuleşti Sârbi, în CAB, I, 1963, p. 179-270). 
26. Situl Crângaşi a fost cercetat în anul 1953 într-o săpătură de salvare. Se afla pe suprafaţa unui bot de 
terasă care a fost distrus de cărămidării. S-au găsit resturile (locuinţe de suprafaţă, un cuptor de ars oale) 
unei aşezări de scurtă durată, din a doua jumătate a secolului IV d. Hr. (Vlad Zirra, Margareta Tudor, 
Săpăturile arheologice din sectorul Giuleşti. b) Crîngaşi, în Studii şi referate privind Istoria României, 
I, Bucureşti, 1954, p. 309-322; Sebastian Morintz, Dinu V. Rosetti, Din cele mai vechi timpuri şi până 
la formarea Bucureştilor, în Bucureştii de odinioară, Bucureşti, 1959, p. 33). www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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MUNICJPIUL BUClJREŞTI 

ZSC SDOm 

Figura 1 Localizarea siturilor din zona "Lacului Dâmboviţa'', Municipiul Bucureşti, pe un 
plan realizat de DTM în anul 1961. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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MUNIOPIUL BUCUREŞTI 

Figura 2 Planul cadastral al zonei Giuleşti-Crângaşi-Militari, înainte de începerea lucrărilor 
hidrotehnice de amenajare a "Lacului Dâmboviţa", Bucureşti, pe traseul aprobat în proiect. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

\ 

LACUL DAMBOVIŢA 

Figura 3 Zona "Lacului Dâmboviţa" astăzi (extras din Planul Urbanistic General al 
Municipiului Bucureşti, aprobat în anul 2000). Situl 33 "Institutul Pasteur"; 34 Militari 
"Câmpul Boja"; 35 "Ciurel". 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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Lacul Dâmboviţa, 1985 
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Figura 4 Planuri ale săpăturilor arheologice de salvare şi ale complexelor de locuire. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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Figura 5 Fragmente ceramice: 1-3 Pct. I "Institutul Pasteur; 4 Pct. 2 "Cimitirul lui Lăptaru"; 
5. Pct. 3 "Colonia Băncii" (I epoca neolitică, cultura Gumelniţa; 2-3 secolele III-IV d. Hr.; 4 
secolul VI d. Hr.; 5-8 epoca bronzului, cultura Tei). 
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Figura 6 "Colonia Băncii": I fragment de râşniţă; 2 fragment de fusaiolă; 3 partea superioară 
a unei căţui, toate din B I 
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Figura 7 "Colonia Băncii" Ceramica lucrată cu mâna: 1-2, 4 din B 2; 3 passim. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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Figura 8 "Colonia Băncii" Ceramică lucrată cu mâna: 1 din B 2; 3 şi 5 din B 1; 2, 4, 6-9 
passim. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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Fli.:ura 9 "Colonia Băncii" Fragmente ceramice decorate: 1-2 din B 1; 3 din B 2; 4-9 
passtm. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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Figura IO "Colonia Băncii" Fragmente de la străchini lucrate cu mâna: 1 din B I; 2-5 
passim. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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Figura 11 "Colonia Băncii" Fragmente de la fructiere lucrate la roată: 1, 8 din B 1; 2 din B 
2; 3-7 şi 9 passim. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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Figura 12 "Colonia Băncii" Fragmente de la vase lucrate la roată: 2, 6, 10 din B l; 1, 3-5, 
7-9 passim. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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l'lgura 13 "Colonia Băncii" Fragmente de la vase lucrate la roată: 1 din B 2; 4 din B 1; 2-3, 
'i-6 passim. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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RE SUME 
Dans la partie occidentale du municipe Bucharest, sur la sur/ace inondable de 

la riviere Dâmboviţa, a /'ouest du pont Ciurel, en /'ete et /'automne de /'annee 
1985, ont ete efectues excavations pour / 'amenagement du lac artificiel denomme 
tout d'abord „Lacul Morii" et plus tard "Lacul Dâmboviţa". 

Les travailles ont resides dans la construction d'une digue artificielle dans la 
partie occidentale, /'e/evation du bord nordique et estique, plus bas, la construction 
ci 'un ecran de protection pour protejer Ies sous-so/s des bâtiments /imitrophes de 
infiltrations, la conso/idation et le betonnage du bord sudique, haut. 

la terre necesaire pour /'e/evation des digues artificielles a ete excavee de quelques 
mllines situees sur la surf ace du futur lac, qui se dressaient sur la surface inondab/e avec 
2jusque 6 m,formeesjadis par la suite des nombreux changements du cours du riviere 
I Jâmboviţa. Sur deux deces col/ines ont ete decouvertes 2 nouveaux sites archeo/ogiques 
<'I le troisieme situe sur le bord nordique, inconnues jusqu 'a celle date. 

I. Le site „Institutul Pasteur". Sur lui surface qui se trouve sur le bord nordique 
clu riviere Dâmboviţa, ont ete trouve des morceaux de terre glaise bro/ee, certains 
avec empreintes de verges et fragments de vases en terre brolee dans /'epoque 
neolithique, Ies 11/e-J~ et XVJl/e-XJxe siec/es. Sa moitie sudique a ete superposee 
par la digue artificielle pour /'e/evation du bord nordique du lac. 

2. Le site „ Cimitirul lui Lăptaru". Etait situe sur le sommet d'une co/line, 
sectionnee par constructeurs. Dans Ies profils de la section ont apparu quatre 
squelettes humains, orientes ouest-est, d'enfants et adultes de rite chretien, orthodoxe, 
qui ontfait partie d'un cimetiere datant a /afin du XVJl/e siec/e et la premiere moitie 
du X/Xe siec/e. Dans le couche ont apparu aussi de fragments de pots, travailles au 
tour, dans le VJe siec/e ap. J. Chr. 

3. Le site „ Colonia Băncii". Sur la sur/ace d'une co/line environ de deux hectares, 
detruite complete par excavations, avant de notre arrivee en zone, nous avons trouve, 
tombes dans Ies coupes des excavateurs quelques fragments de vases dans I' epoque 
du bronze (la premiere phase de la cu/ture Tei) et 8 zones avec morceaux de terre 
hrfi/ee et fragments de vases, qui representaient restes materiels de maisons dans 
/ 'epoque Latene geto-dace (du Ile-Je siec/es av. J. Chr.). Dans le centre de la sur/ace, 
etait une bande de teren nonexcavee environ de 30 m /ongueur et 3 m largeur, dans 
laquelle profil etaient deux lentilles orizontales avec beaucoup morceaux de terre 
hrfi/ee et fragments de vases. La fouille de sauvegarde efectuee en surf ace, a mis en 
evidence Ies restes des deux huttes avec Ies fosses partiellement enfouil/ees dans la 
terre, disparues en incendie. Les plus beaucoup fragments de vases recuperes ont 
ete produits dans le monde autochtone geto-dace et un nombre plus petit proviennent 
d'amphoras et crateres hel/enistiques. 
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