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În anii 2005-2006 au avut loc în zona sitului Băneasa-Lac (Pl. 1) 
cercetări preventive care au dus la descopetirea, în mai multe puncte, a unor 
resturi de locuire databile în epoca neolitică. Cele mai multe reprezintă urme 
sporadice constând din fragmente ceramice izolate. O situaţie deosebită s-a 
constatat în cadrul săpăturii efectuate la nr. 108 B de pe şoseaua Străuleşti. 
Aici au fost surprinse urme de locui re ceva mai consistente, inclusiv trei 
complexe. 

Cercetătile au avut loc în perioada 15-25 iulie 2005 1 şi au constat în 
5 secţiuni cu o suprafaţă totală de 180 m 2

, după cum urmează: S. 1 = 15x1 m~ 
S. 2 = 5x1 m; S. 3 = 32x1,50 m; S. 4 = 28x2 m; S. 5 = 28x2 m (Pl. 2). 
Stratigrafia diferă uşor în cele 5 secţiuni săpate. În S. 1 şi S. 2 s-a constatat 
următoarea succesiune stratigrafică: ..... 

nivelul vegetal, cu o grosime ce variază între 0,20-0,25 m; 
strat de pământ brun-închis, compact, care apare imediat sub 

nivelul vegetal şi care are o grosime de 0.25 m; 
lut galben, viu, care începe la -0,50 m. 

În S. 3, grosimea stratului de pământ brun-închis atinge în medie 
0.75 n1, iar în zona carourilor 1-2 cea. 0,90 m. Notăm de asemenea că în S. 
5, adâncimea maximă la care a fost atins pământul viu este de -2,00 m. 

Ceramica descope1ită aparţine epocii neolitice (cultura Boian) şi 

epocii Latene. Un prim complex a fost găsit în S. 3, carourile 1-2, la 
adâncimea de -1.13 m. Aici fost observată o aglomerare de fragmente 
ceramice. unele de Ia vase spm1e pe loc şi oase de anin1ale (Fig. 2/3-6). Este 
vorba probabil de o locuinţă (L. 1) dezvelită pe o suprafaţă de 3,30x 1,50 m 
(Pl. 3). Locuinţa a fost deranjată de lucrările beneficiarului în vederea 
racordării la instalatia de canalizare. În S. 5. caroUJile 4-5, la adâncimea de-
1.90-2.00 m, pe o suprafaţă de 2,20x 1.20 m. a fost surprinsă o a doua 
locuinţă neolitică (L. 2). ce consta de asemenea din aglomerări de fragmente 
ccramice (Fig. 1/1-4: 2/1-2 ). La această adâncime a fost obsen·ată podeaua. 
;1111enajată din lut galben. iar la -1.85 m. pe laturile de E şi de V. au fost 
observate două gropi de par (Pl. 4 ). Peste podea urma un ni vei de 
umplutură. gros Je cea. OAO m. suprapus de o nouă podea de lut anată la 
adâncimea de -1.50 m: este probabil vorba de o refacere aL. 2. Un nou nivel 

1 Colecti,ul de cercetare a fo~t format din Gheorghe MCmucu-Adameşteanu. o, idiu C{llfllin 
Bojic;i şi D~m Cosmin Pîn·ulescu. de 13 Muzeul Municipiului Bucureşti. 
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de călcare a fost surprins la -1,30 m, însă nu poate fi atribuit cu cettitudine 
din punct de vedere cultural. În zona de SV a L. 2, a fost găsit un cuptor, 
amenajat în pământul viu, având un diametru de 0,40 m şi înălţimea de 
0,35 m. A fost folosit la arderea ceramicîi. 

Materialul arheologic descoperit constă exclusiv din ceramică, care, 
în funcţie de pastă, poate fi împărţită în următoarele categorii: 

A. ceramică grosieră, având ca degresant pleavă, cioburi pisate, rare 
pietricele, nisip şi mică; uneori este slab arsă, neomogenă, având suprafeţe 
paroase, neregulate; exteriorul are culori care merg de la gălbui-deschis la 
cărămiziu şi maronju-înhis, interiorul fiind întotdeauna cenuşiu-închis sau 
negru (Fig. 114; 2/6); 

B. ceramică intermediară, având ca degresant pleavă, rare pietricele, 
nisip şi mică; este bine arsă, relativ omogenă, cu suprafeţe netezite~ culoarea 
suprafeţelor este fie neagră (Fig. 2/2), fie de diferite nuanţe de cărămiziu 
(Fig. 2/1, 5); 

C. ceramică fină, având ca degresant nisip şi mica, rar nisip cu 
bobul mare, bine arsă, omogenă, rezonantă: suprafeţele sunt fie aspre. 
nisipoase (Fig. 111; 2/3-4 ), fie bine netezite, aproape lustruite (Fig. 1/2-3 ): 
culoarea variază de la cenuşiu-deschis la negru: 

Din ceramică grosieră au fost lucrate vase de mari dimensiuni, între 
'-' 

care pot fi recunoscute o strachină tronconică cu pereţi arcui ţi (Fig. 1/4) şi 

un castron arcuit bitronconic cu marginea dreaptă, îngroşată şi cu suprafaţa 
exterioară acoperită cu barbotină (Fig. 2/6). Acelaşi tip de castron a fost 
lucrat şi din ceramică intem1ediară. însă fără margine îngroşată şi fără 

harbotină (Fig. 2/5). Un fragment ceramic are în schimb o proeminenţă pe 
diametru! maxim (Fig. 211 ). Un fragment de la un vas cu corpul arcuit 
semisferic este decorat cu motive cxcizate şi cu grupe de incizii late, fie 
arcui te. fie dispuse. oblic pe corpul vasului (Fig. 2/2). Ceran1ica fină este 
reprezentată de castroane cu corp tronconic şi margine dreaptă. prevăzute cu 
toniţe-apucători pe diametru] maxim. Ele sunt decorate cu crestături fine. 
\'CI1icale. pe muchia exterioră a buzei (Fig. 214) şi cu pliseuri sub buză 
(Fig. III: 2/4 ). Sunt prezente de asemenea şi castroanele arcui te bitronconic. 
Un exemplar (Fig. 2/J) este decorat cu crestături fine, \'eiticale. pe muchia 
ex terioră a buzci şi cu pl i se uri pe margine. în timp ce altul (Fig. 1 13) este 
decorat cu trei 1 in ii orizontale inci zate superficial, dispuse sub buză şi cu 
linii incizatc la fel de superficial. arcuite. dispuse în zona diametrului 
maxim. Un fragment de la un castron cu margine probabil arcuită şi corp 
bitronconic. este prevăzut cu to11iţe-apucători şi este decorat cu caneluri 
orizontale paralele pe margine şi cu caneluri oblice pe zona superioară a 
coqJului. pe care se află plasate şi toniţele (Fig. 1/2). 
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Prin caracteristicile sale, ceramica neolitică de la Băneasa-Lac se 
încadrează în cultura Boian,.cele mai apropiate analogii regăsindu-se printre 
materialele atribuite fazei Bolintineanu2

. În zona Bucureştiului, aşeză1i cu 
materiale ceramice de tip Bolintineanu au mai fost descoperite în cartierele 
Floreasca (trei bordeie)3 şi Căţelu (două bordeie)4

• 
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Abstract 

In the 2005 rescue archaeological excavations from the n011h part of 
Bucharest, Băneasa Lake area, was discovered a Neolithic settlement (Boian 
culture). \Vas found the remains of two surface buildings: in specially 
groups of pottery and animal bones. One of them (L. 2) suffers a number of 
rebuilding. In the South-\Vest comer was a pottery kiln. From the 
typologically point of view, the ceramics belong to the Bolintineanu phase 
of Boi an culture, having good analogies in other settlements from Bucharest 
hinterland such those from Floreasca and Căţelu districts. 

List of illustrations 

Plate 1. Atial bordering plan. 
Plate 2. Banesa-Lac- Excavation plan. 
Plate 3. Baneasa-Lac. dwelling 1: 1- plan. 2- profile. 
Plate 4. Baneasa-Lac. dwelling 2: l- plan. 2- profi le. 
Figure 1. Baneasa-Lac- Boian type ceramics ( l-4: from Dwelling 2). 

Figure 2. Baneasa-Lac- Boi an type ceramics ( l-2: from Dwelling Î· 

3-6 from Dwelling 1 ). 
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~ ldt'lll 1955. p. 13. 30. nr. 1. 
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Planşa 1. Băneasa-Lac , plan de încadrare în zonă. 
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Planşa 2. Băneasa-Lac, planul săpături lor arheologice. 
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Figura 1. Băneasa-Lac, ceramică de tip Boian (1-4: din L. 2) . 
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Figura 2. Băneasa-Lac, ceramică de tip Boi an ( 1-2: din L. 2; 3-6: din L. 1 ). 
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