
CRONICA SĂPĂTURILOR ARHEOLOGICE 1975-19&:> 

Cercetările arheologice din perioada 1975-1980 ~au de-:făşurat pe mai multe pla
nun : continuarea cercetării pc pmierele deschise amenor, deschiderea unor şanuere nur, 
precum şi desfăşurarea unor ample şi numeroase acţiuni de salvare pe şantierele de con
strucţii din oraş şi din împrejurimi. 

Aceste ample cercetări au avut o contribuţie considerabilă la completarea infor
maţiilor privind istoria veche şi feudală a Capitalei şi a împrejurimilor ei. 

ŞANTIERUL BRAGADIRU 

1976. (Mioara T urcu) Au fost deschise secţiuni pe latura de est a terasei rîului 
Sabar. S-au cercetat o locuinţă din sec. 11-1 î.e.n., trei bnrdeie din sec. IX-XI, gropi 
pentru cereale. Inventarul este format din fragmente de vase, cuţite din fier, un vîrf de 
lance, un amnar, gresii, fusaiole etc. 

1977. (Mioara Turcu) Au fost trasate două secţiuni şi cercetate un bordei din a 
doua epocă a fierului (sec. II-I î.e.n.), o locuinţă datînd din sec. IX-XI, o groapă me
najeră. Inventarul este compus din ceramică, cuţite din fier, etc. 

1978. (Mioara Turcu) Au fost cercetate două locuinţe din perioada feudalismului tim
puriu (sec. IX-XI) şi o locuinţă de suprafaţă geto-dac:ă (sec. II-I î.e.n.). Inventarul 

cuprinde fragmente ceramice. 

1979. (Mioara Turcu) S-au trasat două secţiuni Şl s-au cercetat o locuinţă geto~dacică 

(sec. II î.e.n.) şi o locuinţă din sec. IX-XI. Inventarul cuprinde numeroase piese cerarnice. 

1980. (Mioara Turcu) S-au cercetat o locuinţă de .suprafaţă din sec. II-I î.e.n. şi 

un bordei din sec. X-XI. Jnventa•rul arheologic cuprinde resturi ceramice. 

ŞANTIER UI. BUCIUMENI-BUFTEA 

1975 (Aristide Ştefănescu) In săpătura efectuată au fost cercetate 14 morminte, În 
cadrul unei necropole din sec. XIV-XV. Inventarul arheologic este compus din 5 inele, 
restun tex ti le, bumbişori etc. 

1976. (Aristide Ştefănescu). Cercetările au fost efectuate în vatra satului Măneşti. 

Au io~t deschise 6 casete cuprinzînd 47 morminte. Inventarul arheologic se compune din 
inele de argint, moncde (sf. sec. XIV-XV) cercei, catarame. 

1977. (Aristide Ştefănescu) Cercetarea s-a axat pe necropola II care datează din 
sec. XIV -XV. Inventarul funerar a cuprins monede, inele, cercei, catarame, resturi de 
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H?minte, nasturi sferoidali, etc. O monedă aparţinînd emisiunilor lui Radu I este printre 
cele mai vechi izvoare numismatice medievale româneşti, din centrul Cîmpiei Române. 

1978. (Aristide Ştefănescu) Cercetările au afectat partea de sud a terasei. Au fost 
cercetate trei locuinţe semiîngropate (sec. XVI-XVIII) şi nouă morminte din sec. XIV-XV. 
Inventarul include ceramică, un topor din fier şi un răzuitor. 

i 979. (Aristide Ştefănescu) Cercetarea s-a axat pe necropola a III-a a satului Mă
neşti, dat::n:l în sec. XIV-XV. Inventarul cuprinde monede şi inele precum şi două urne 
din ceramică cenuşie din sec. III-IV e.n. 

1980. (Aristide Ştefănescu) Campania a precizat dimensiunile nec.ropolei III din 
sec. XIV -XV. Inventarul arheologic este dominat de podoabele de argint cuprinzînd şi 

catarame, copci, nasturi etc. 

ŞANTIERUL BUCUREŞTII-NOI 

1975. (IYiioara Turcu) Secţiunile trasate au surprins .limita est1ca a aşezării getice 
din sec. II-I î.e.n. semnalat:! în 1974. S-au cercetat un bordei şi o locuinţă de supra
faţă. Inventarul este alcătuit din ceramică, lucrată cu mîna sau la roată şi cîteva unelte 
din fier. 

ŞANTIERUL CHITILA 

1977. (V :!si le Boronean\) Cercetările au evidenţiat un strat de cultură de tip Tei 
Sl un strat de cultură aparţinînd sec. VI-VII din care a fost desvelită o locuinţă cu 
cuptor cuprinzînd materiale ceramice. 

ŞANTIERUL COTROCENI 

1977. (Colectiv Panait 1. Panait, Cristian Tico) Cercetarea a fost prilejuită de restau
rarea lăcaşului aflat în cun ea a doua a complexului arhitectonic ridicat de Şerban V odă 

Cantacuzino. S-au stabilit nivelul de călcare iniţial, pavimentul de Ia începutul sec. 

al XIX-lea şi cel iniţial, dale de piatră din 1 8~2 şi totod:nă urme de locuire din epoca 
bronzului, cultura Glina III. Inventarul :trheologic include resturi de decoraţie litică, frag

mente ceramice ~i obiecte de metal. 

ŞANTIER UL CURTEA VECHE 

1975. (Colectiv Panait I. Panait, Aristide Ştefănescu, I\1ihai Lancuzov) Cercetările au 
avut caracter exclt~siv de salvare. 

Palatul ~ 'oie'i.·odal - S-au cercetat vestigiile feudale acoperite de zidurile caselor din 

str. Soarelui nr. 3-5. 

Str. Bc~r.lţiei - Amenajarile de la Magazinul Materna executate în vederea consoli

dărilor fundaţiilor :1u evidenţiat urme ale incendiului din 1847 (moloz şi cărbune). S-au 

găsit fragmente ccramice şi de sticlă. 

Str. Blănari - Amenajările edilitare din apropierea bisericii Sf. Nicolae Şelari au 

evidenţiat morminte din sec. XVII-XIX şi un bogat lot de vase ceramice locale şi din 

faianţă occidentală. 
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Splaiul Ullirii - Amplele lucrări edili tare au scos la iveală conducte de apă din 
olane smălţuite (sec. XVIII-XIX), vase şi ş~ruri de pari din stejar care au susţinut 

malul Dîmboviţei pînă la canalizarea din 1880-1881. 
1976. (Colectiv Panait 1. Panait, Ari.stide Ştefănescu) Cercetările au avut caracter de 

salvare şi s-au desfăşurat pe malul drept al Dîmboviţei. Inventarul se compune din piese 
litice (sec. XVII-XVIJI) care au aparţinut caselor brîncoveneşti, vase de sticlă (sec. XVII
XIX) şi s-a descoperit sistemul de taluzare a malurilor rîului. La biserica Răzvan, aflată 

in restaurare, s-au descoperit ancadramentul de piatră şi pisania bisericii. 
1977. (Aristide Ştefănescu) Desafectarea subsolului imobilului din str. Smîrdan nr. 5 

a scos la iveală şase chiupuri datînd din sec. XVIII-XIX. 

ŞANTIERUL CURTEA NOUA 

1978. (Colectiv Panait t Panait, Aristide Ştefănescu, Vasile Boroneanţ, Vasilica 
Sandu) Cercetările de salvare desfăşurate În perioada 15 septembrie-10 decembrie şi-au 

propus precizarea vestigiilor construcţiilor ridicate de Alexandru lpsilanti în anii 1775-1776. 
Au fost surprinse suprafaţa palatuJui voievodal şi etapele lui de construcţie, paraclisul 
domnesc şi necropola, ca şi urme de locuire din neolitic. 

1979. (Colectiv Panait 1. Panait, Aristide Ştefănescu, Vasilica Sandu) In acest an 
au continuat săpăturile începute în 1978, extinzîndu-se cercetarea suprafeţei palatului. In
ventarul cuprinde vase din sticlă, faianţă şi lut, bombarde din fontă, rem~ri de bîrne m
cendiate în 1812, etc. 

1980. (Colectiv Panait 1. Panait, Aristide Ştefănescu, Cristian Ţico) Ce·rcetările au 
continuat dezvelirea vestigiilor palatului. Au fost precizate cele două mari corpuri ale edifi
ciului, identificîndu-se 32 de încăperi. lnven tarul arheologic este alcătuit din vase din 
sticlă, porţdan, faianţă, lut, bombarde din fontă şi obiecte din fier. 

ŞANTIERUL DAMAROAIA 

1976 (Mioara Turcu) Reluîndu-se cercetări mai vechi au fost scoase Ia iveală şi 

cercetate două locuinţe getice din sec. II-I î.e.n. şi vestigii din sec. VI-VII. Inventarul 
este alcătuit din resturi ceramice. 

ŞANTIERUL GHICA TEl 

1978. (Radu Ciuceanu) Cercetările prilejuite de restaurarea palamlui au evidentiat 
fundaţii din sec. XVII, baia domnească ~i instalaţii de canalizare a apei. 

1979. (Radu Ciuceanu) S-au cercetat subsolurile unei construcţii datînd din pnma 
jumătate a sec. a.l XIX-lea. S-au descoperit resturi ceramice. 

1980. (RÎ<fu Ciuceanu) Campania a avut ca obiectiv o construcţie de pe latura 
de nord a curţii datată În sec. XVIII-XIX. 

ŞANTIERUL MILITARI-CIMPUL BOJA 

1978. (Colectiv Mioara Turcu, Vasilica Sandu). A fost cercetată, pe versantul vestic 
al teraser, o locuinţă din epoca bronzului, cultura Glina III. Inventarul arheologic cu
prinde obiecte ceramice, lame de silex, etc. 
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1979. (Mioara Turcu) S-a precizat un strat de locuire din epoca bronzului cu in
ventar arheologic cuprinzînd material ceramic foarte bogat. 

1980. (Mioara Turcu) S~au depistat urme materiale din sec. 11-111 ş1 o groapa 
menajeră Glina III cu fragmente ceramice. 

ŞANTIERUL STRAULEŞTI 

1975. (Colectiv Panait I. Panait, Margareta Constantiniu) 
Străuleşti l.L.F. In cele două secţiuni trasate au fost semnalate două bordeie neoli

tice, un bordei din sec. III-IV şi două bordeie din sec. VI-VII. 
Inventarul arheologic cuprinde un topor neolitic, o fibulă din bronz traco-getică 

din sec. IV-III î.e.n., gresii de ascuţit, etc. 
Străuleşti-Măicăneşti. Au fost deschise două casete şi o secţiune studiindu-se două 

locuinţe din soc. III-IV şi VI-VII şi un bordei feudal. Inventarul cuprinde fragmente 
de vase din ceramică, păpuşi din lut ars şi cîteva fusaiole. 

1976. (Colectiv Panait I. Panait, Margareta Constantiniu) Campania a cercetat o 
groapă neolitică şi una din sec. III-IV. Au mai fost semnalate trei bordeie din sec. IX-XI 
şi s-a reluat cercetarea unei mari locuinţe feudale din sec. XV -XVI. 

1977. (Colectiv Panait I. Panait, Margareta Constantiniu) S-au cercetat, pe latura 
de nord-vest a staţiunii un bordei din sec. III e.n., cinci bordeie din sec. X-XI, o groapă 
pentru provizii feudală, o casă din sec. XVI şi un uscător de poame. Inventarul este 
compu~ din fragmente de vase din lut, Împungătoare din os, amnare şi lame de cuţiu din fier. 

1980. (Colectiv Panait I. Panai.t, Margareta Constantiniu) Au fa5t cercetate cuptoare 
din sec. VI, o locuinţă din sec. X-XI, două locuinţe din sec. XVI, o vatră În aer liber, 
gropi de bucate şi alte amenajari. 

ŞANTIERUL ANSAMBLUL ARHITECTONIC VACAREŞTI 

1975. (Cristian Tico) A se vedea raportul din volumul de faţa. 

1976. (Cristian Tico) S-au cercetat casele domneşti, paraclisul Sf. Nicolae şi pridvorul 
bisericii Sf. Treime. S-au obţinut informaţii privind nivelele de călcare În sec. XVIII-XIX 
şi despre părţi de construcţii necunoscute. Inventarul cuprinde vase din ceramică şi sticlă 

din sec. XIX. 

ŞANTIERUL HANUL ZLA TARI 

1978. (Colectiv Aristide Ştefănescu, Cristian Tico) Cercetările au fost prilejuite de 
amenajările edilitare din jurul bisericii Zlătari. S-a cercetat fostul han Zlătari din sec. XVIII, 
un lăcaş din sec. XVI ~i necropo1la Zlătari. Inventarul este compus din pietre funerare, 
inele din argint aurit, acccl~ din argint, monede din bronz ~i resturi de veşminte. 

CONSTANTIN M.I\NDACHE 
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