
UN COMPLEX DE TIP GLINA DE LA BĂNEASA-LAC 

Radu BĂJENARU 

Zona cercetată se află pe un pinten de terasă de pe malul sudic al lacului 
Băneasa, în perimetrul sitului Băneasa Lac, obiectivul cercetării tiind eliberarea 
de sarcină arheologică a proprietăţii Dan Macovei, situată pe str. Bujorului 
nr. 36 (lotul 4) (Pl. 1)1

• Astfel, cercetarea a avut un caracter preventiv, în acest 
scop, în perioada 9-18 octombrie 2006, fiind trasate 3 secţiuni şi 2 casete ce 
însumează o suprafaţă de 98,50 m2

, după cum urmează (Pl. 2): 
- S. 1: 6,00 x 2,00 m (orientată N-S); 
- S. 2: 16,50 x 3,00 m (orientată E-V); 
- S. 3: 14,00 x 2,00 m (orientată E-V)~ 
- Cas. 1: 2,00 x 2,00 m (pe latura de N a S. 3, în dreptul caroului 6, 

cu un mat1or de 0,50 111)~ 
- Cas. 2: 2,50 x 2,00 m (pe latura de S de S. 3, în dreptul caroului 6, 

cu un mat1or de 0,50 m). 
În toată suprafaţa săpată au apărut unne arheologice (în ptincipal 

fragmente ceramice) care documentează locuiri din epoca eneolitică 

(fragmente ceramice izolate ce apaqin probabil culturii Boian), din epoca 
bronzului (fragmente ceramice şi un complex de locuire ce apaqin culturii 
Glina) şi din epoca Latene (fragmente ceramice şi un complex de locuire)2

. 

În cele ce UJmează vom prezenta complexul de tip Glina găsit în zona S. 2. 
Strati2:rafia observată în S. 2 este utmătoarea: ._ 

- strat de pământ galben cu resturi de moloz de la locuinţele 

construite în zonă. gros de cea. 0,10 m; ._ 

- strat ve2:etal 2:ros de 0,25-0.30 m: ._ ..._ 

- strat brun-închis cu utme arheolo2:ice 2:ros de 0.30-0,35 rn: ._ ._ 

- stetilul arheologic de culoare galbenă care începe de la adâncimea de 
-0.70-0,75 m. 

Fragmente ceramice specifice epocii bronzului au început să apară 
de la adâncimea de -0.30 m. numărul lor înmulţindu-se considerabil între -
0.40-0.60 m. în cadrul stratului brun-închis. 

1 Pentru o scurt[! prezemare ·a rezultatelor cercetării din acest punl.·t \ezi Mfinucu
Adameşteanu. 0\'idiu Cfllălin Bojică. Dan-Cosmin Pîr\'ulescu. Mirela-Camelia Ciocănel. 
Alexandra Neagu. 2007. p. 9-t-95. Datele statistice menţionate în raport sunt uşor diferite 
fa!ă de cele din articolul de faţă. deoarece la data întocmirii raportului pentru Cronică. 
prelucrarea întregului lot ceramil· nu fusese încă definiti,·ată. 
~ \'ezi în acest ,·olum Despina Măgureanu. 0\'idiu Cătălin Bojică. Băneasa Lac. O nouă 
aşez;.tre de epocă Latene. 
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14 Radu Băjenaru 

Nu s-au găsit structuri clare de locuire. Un singur complex, format 
dintr-o aglomerare de fragmente ceramice, dintre care cele mai multe de la 
vase sparte pe loc, a apărut în zona caroului 4. Complexul măsoară cea. 3,00 
m pe direcţia N-S şi cea. 2,50 m E-V. În colţul de NV al caroului 4, sub 
câteva fragmente ceramice, a apărut o grupare de pietre de râu, iar 
aproximativ în centrul complexului, printre cioburi, au fost observate oase 
calcinate şi unne de cărbune (Pl. 3). În zona complexului nu s-au găsit 
bucăţi de chirpici, doar cinci fragmente de vatră, dintre care două cruste cu o 
grosime de cea. 1 ,5 cm 3. 

În restul săpăturii au fost observate doar 6 bucăţi împrăştiate de 
chirpici. S-au găsit în schimb alte 29 de fragmente de miez de vatră, 

puternic corodate, de dimensiuni variabile (3-10 cm) şi cu grade de ardere 
diferite (de la gălbui la roşu-cărămiziu). Două dintre ele păstrează crusta şi 
au o grosime de 5 cm. 

~ . 
Ca obiecte nu s-a descoperit decât o fusaiolă din lut fragmentară. Un 

fragment ceramic sugerează un car rniniatural din care se păstrează o latură 
scurtă şi două colţuti, însă nu prezintă orificii pentru osii (MMB-inv 
175363 ; Fig. 5/2). Ambele obiecte au fost găsite în afara complexului 
descris mai sus. 

În cadrul complexului au fost descopetite un număr de 254 de 
fragmente ceramice, dintre care 89 măsurau sub 3 cm, acestea nefiind 

~ 

incluse în statisticile de mai jos (Dintre acestea au fost inventariate nouă 
fragmente mai mari: MMB-inv 175368-175376;). Ceramica a fost lucrată 

din următoarele categorii: ..... 

A: ceramică grosieră, având ca degresant pietricele, nisip. mica şi. 

uneori, cioburi pisate: poate fi subîmpăt1ită în utmătoarele tipuri: 
A 1: pastă bine arsă. rezonantă, relativ omogenă, pietricele cu 

dimensiuni cuprinse între 1-4 mm: exteriorul este neregulat, cu foat1e multe 
pietricele ("'baie de pietricele"): interiorul este lucrat mai îngrijit, pietricelele 
fiind adesea acoperite cu un slip din lut netezit. uneori având chiar tendinţă 
de lustruire; din acest tip s-au lucrat vase de dimensiuni mati, pereţii având o 
grosime cuprinsă între 0.8-1 cm: 

A2: pastă neomogenă. une01i având ca degresant cioburi pisate: atât 
c\tcriorul cât ~i interiorul având multe pietricele cu dimensiuni cuprinse 
între 1--l mm. însă cele mai multe sunt acoperite cu o baie de lut. în urma 
căreia a rezultat un slip netezit. uneori cu tendinţa de lustruire: din acest tip 

~ A-.emenC'a L'l'l1lJ1lexc f1,rmate din a~lomerări de ciuhuri. dar fără ,·etre si fără urme 
~ ' 

cnn-.i-.tente de dtirpici. ade-.ea interpretate drept IPcuinte. sunt relati\· frec,eme în cadrul 
~·~ez~·•rilur ;ttrihuite L·ulturit Glina. de exemplu Braneţ. jud. Olt (lilanici 1975. p. 58) ŞI \'Jiea 
Lt~ulu1. jud. Arge~ ( Ulanil'l 198]. p. )7 ). 
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UN COMPLEX DE TIP GLINA DE LA BĂNEASA-LAC 15 

s-au lucrat vase de diferite dimensiuni, grosimea pereţilor fiind cuprinsă 
între 0,3-0,8 cm; 

A3: pastă foarte bine arsă, omogenă, rezonantă, cu aspect cimentos~ 
are ca degresanţi pietricele ce nu depăşesc 1,5 mm, nisip, uneori cu bobul 
mare şi mica; suprafeţele sunt aspre, bine netezite, cu mult nisip ("baie de 
nisip cu bobul mare"); din acest tip au fost lucrate vase de dimensiuni mari, 
grosimea pereţilor fiind de 0,7 cm. 

B: ceramică intermediară, omogenă, bine arsă, având ca degresant 
nisip, rare pietricele, mica şi uneori ciobmi pisate; suprafeţele sunt bine 
netezite, de regulă cu exteriorul aspru, nisipos ("baie de nisip"), iar interiorul 
netezit une01i până la lustrui re; grosimea pereţilor nu depăşeşte 0,6 cm. 

C: ceramică fină, omogenă, bine arsă, având ca degresant nisip fin şi 
mica, suprafeţele fiind bine netezite, uneori cu urme de lustruire~ pereţii 

vaselor nu depăşesc grosimea de 0,4 cm. 
Din cele 165 de fragmente ceramice ale căror dimensiuni depăşesc 3 

cm, 128 sunt atipice, reprezentând pereţi de vase fără elemente de decor. 
Repartiţia acestora în funcţie de categoriile ceramice descrise mai sus este 
următoarea: 

A 1: 54 de cioburi, dintre care 27 cărămizii ~ 27 cu exte1iorul 
cărămiziu şi interiorul cenuşiu~ 

A2: 37 de cioburi, dintre care 17 cărămizii: 17 cu exte1iorul 
cărămiziu şi inte1iorul cenuşiu: 3 cenuşii: 

A3: 18 cioburi, dintre care 7 cărărr,izii: 7 cu exteriorul cărămiziu şi 

interiorul cenuşiu: 3 cu exte1iorul cenuşiu şi interiorul cărămiziu~ l cenuşiu: 
B: 13 ciobUii, dintre care 8 cărămizii şi 5 cenuşii; 
C: 6 cioburi. dintre care 1 cărămiziu şi 5 cenuşii. 
37 de fragmente ceramice reprezintă cioburi tipice, anume părţi de 

margine cu buză, fragmente de fund, sau pereţi cu elemente de decor. 
Repaniţia pe categorii ceramice este următoarea: 

Al: 4 ciobuti: 
1. fragn1ent de margine cu buză de la un vas bitrononic. decorată cu ._ ._ 

un şir de gău1i-buton: culoare cenuşie: diam. gură=32,4 cm. h. păstrJtă= 11.8 
cm (!vtl\18-inv 175361: Fig. 1/4): 

2. fragment dintr-un castron cu pereţi arcuiţi tronconic: culoare 
cărămizie: diam. gură=20 cm, h. păstrată= 7.9 cm (Fig. 216 ): 

3-4. două fragmente de funduri având exteriorul cărămiziu şi ._ 

interiorul cenuşiu: 
A2: 15 cioburi: 
5. fragment de margine cu buză. decorată cu ş1r de găun-huton: 

culoare cărămizie: h. păstrată=6 cm (Fig. 212 ): 
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16 Radu Băjenaru 

6. fragment de margine cu buză de la un vas cu gura pâlnie, decorată 
cu şir de găuri-buton; culoare cenuşie, prezintă urme de ardere secundară; h. 
păstrată=5,5 cm (Fig. 2/4 ); 

7. idem, de culoare cărămizie; h. păstrată=6,5 cm (Fig. 3/2); 
8. fragment de la un capac (?); culoare cărămizie; diam. mx=21 ,5 

cm; h=5 cm (MMB-inv 175359; Fig. 2/5); 
9-14. 6 fragmente de funduri, dintre care 5 au exteriorul cărămiziu şi 

interiorul cenuşiu, 1 fiind complet cenuşiu; 
15. fragment din zona gâtului, de culoare cenuşie, decorat cu un şir 

de găuri-buton; 
16. idem, de culoare cărămizie, decorat cu un şir de găuri-buton; 
17. fragment de perete cu exteriorul cărămiziu şi interiorul cenuşiu, 

decorat cu brâu alveolat foarte puţin reliefat; 
18. idem, decorat cu brâu alveolat; 
19. fragment de perete de culoare cărămizie, prevăzut cu o 

apucătoare în relief; 
A3: 4 cioburi: 
20. fragment de la un vas cu pereţi arcuiţi tronconic, de culoare 

cărămizie, decorat cu un şir de găuri-buton sub buză; diam. gură=13.4 c1n, 
h. păstrată=7,3 cm (Fig. 2/1); 

21-23. trei fragmente de fund, dintre care două de culoare cărămizie, ..... 

al treilea cu exteriorul cărămiziu şi interiorul cenuşiu; 
B: 11 cioburi: 
24. fragment de castron cu margine evazată şi corp arcuit bitronconic, 

prevăzut cu torţi în bandă lată, cu muchia superioară concavă, astfel încât 
colţutile capătă imaginea unor butoni conici supraînălţaţi; culoare cenuşie: 
diam. gură=33.6 cm, h. păstrată=8 cm (MMB-inv 175358: Fig. 1/3): 

25. fragment de castron cu margine evazată şi corp globular. 
prevăzut cu torţi-mosor pe diametru! maxim: exteriorul este cărămiziu cu 
pete n1ari cenuşii, iar interiorul cenuşiu: diam. mx=24.6 cm, h. păstrată=9.5 
cm (MMB-inv 175356: Fig. 1/2): 

26. fragment de castron cu margine evazată şi corp globular: 
exteriorul este cărămiziu. iar interiorul cenuşiu: diam. Jnx=l5.2 cm. h. 
p{lstrat3=8.9 cm (Ml\1B-inv 175357: Fig. III): 

~7. fragment de margine cu buză de la un vas cu gura pâlnie. decorată 
cu un şir de găuri-buton: culoare cărămizie: h. păstrată=4 cm (Fig. 3/l ): 

28-29. două fragmente de pereţi din zona gâtului, de culoare 
c\rămizie. decorate cu un şir de găuri-buton: 

30-32. trei fra~n1ente de funduri. dintre care unul cărămiziu. alte ..... 

Jouă cu exteriorul cărămiziu şi inte1iorul cenuşiu: 

https://biblioteca-digitala.ro



UN COMPLEX DE TIP GLINA DE LA BĂNEASA-LAC 

33. o toartă în bandă lată de culoare cenuşie; 
34. o toartă tip mosor de culoare cenuşie; 
C: 3 cioburi; 

17 

35. fragment de la o cupă cu margine evazată şi corp globular, de 
culoare cărămizie: diam. gură=l2,5 cm, h. păstrată=4 cm (Fig. 2/3); 

36. fragment de castron (?) cu margine evazată şi uşor îngroşată, 

prevăzut cu tortiţe trase din buză şi prinse la baza gâtului; culoare cărămizie; 
h. păstrată=4 cm (MMB-inv 175365; Fig. 3/3); 

37. o tot1iţă subţire de culoare cenuşie. 
În stratul cu depuneri arheologice din S. 2, în afara complexului 

amintit mai sus, au mai fost descoperite un număr de 647 fragmente ceramice. 
Cele mai multe au dimensiuni cuprinse între 3-6 cm. utmate de cele sub 3 cm. 
CiobUtile care măsoară peste 6 cm reprezintă cea. lOo/o din total. 

104 de fragmente ceramice sunt tipice, după cum unnează: 
Al: 
1. fragment de buză de la un vas cu marginea relativ dreaptă şi corp 

arcuit, cărămiziu la exterior şi cenuşiu la interior. decorat cu tm şir de 
alveole pe buză şi cu un şir de găuti-buton pe margine: diam. gură= 13.2 cm, 
h. păstrată=6,5 cm (Fig. 6/2): 

2. fragment de buză de la un vas cu gura pâlnie, cenuşiu, decorat cu 
un şir de găuri-buton pe margine şi cu câteva sctijelituri superficiale pe 
corp: h. păstrată=5 cm (Fig. 7/1 ): 

3. fragment de vas cu margine relativ dreaptă. corp uşor arcuit, de 
culoare cenuşie cu tente cărămizii, având buza marcată şi alveolată, un şir de 
gău 1·i-buton pe margine şi un şir de alveole la baza gât ului: h. păstrată=9,5 
cm (Fig. 5/2): 

4. fragment de buză de la un vas cu gura pâlnie. cenuşiu, cu buza 
marcată şi alveolată şi un şir de găuri-buton pe margine: h. păstrată=5 cm 
(Fig. 7/8 ): 

5. fragment de buză de la un vas cu marginea dreaptă. de culoare 
cărămizie, decorat cu un şir de crestături adânci. dispuse oblic pe muchia 
exterioară a buzei. şi cu un şir de găuri-buton pe margine: h. păstrată=4.4 
cm (Fig. 7/5): 

6. fragment de perete c[1:·ămiziu la exterior şi cenuşiu la interior. 
decorat cu un brâu alveolat: 

7. fragment de buză cărămiziu la exterior şi cenuşiu la interior, 
decorat cu un şir de găuri-buton pe margine: 

8. fragment de perete cărămiziu la exterior şi cenuşiu la interior, 
decorat cu un şir de alveole: 

9. idetn: 

https://biblioteca-digitala.ro



18 Radu Băjenaru 

10-12. trei fragmente de buze nedecorate; 
13-15. trei fragmente de funduri, dintre care unul cărămiziu, celelalte 

două cărămizii la exterior şi cenuşii la interior; 
A2: 
16. fragment de buză de la un vas cu gura pâlnie, cărămiziu la 

exterior şi cenuşiu la interior, cu buza alveolată şi cu un şir de gămi-buton 
pe margine; h. păstrată=4,4 cm (Fig. 7 /7); 

17. fragment de castron cu margine evazată şi corp arcuit, cărămiziu 
la extetior şi cenuşiu la interior, decorat cu un şir de găuri-buton pe margine; 
diam. gură=24,4 cm, h. păstrată=11 cm (MMB-inv 175364; Fig. 4/3); 

18. fragment de buză de la un vas cu gura pâlnie, cărămiziu, decorat 
cu un şir de găuri-buton pe margine; 

19. idem, având culoarea cărămizie la extetior şi cenuşie la interior; 
h. păstrată=4,2 cm (Fig. 5/3); 

20. fragment de buză de Ia un vas cu gura pâlnie, cenuşiu, decorat cu 
un şir de găuri-buton pe margine; diam. gură=34,6 crn. h. păstrată=9 cm 
(Fig. 4/4 ); 

21. fragment de la o tăviţă cu pereţi tronconici, de culoare cărămizie; 
diam. gură=21,5 cm, h=5,2 cm (MMB-inv 175360; Fig. 4/2); 

22. fragment de perete de la o amforă cu toni pe diametru! maxim; 
cărămiziu la exterior şi negru la interior; 

23. fragment de perete de culoare cărăm1z1e, decorat cu un brâu 
alveolat puţin reliefat: 

24. fragment de perete de culoare cărămiZie, decorat cu un brâu 
alveolat în relief; 

25-27. trei fragmente de pereţi de culoare cărămizie, cu câte o 
apucătoare în relief alungită; 

28-29. două fragmente de pereţi de culoare cărămizie, cu apucătoti 
în relief: 

30. fragment de perete de culoare cărămizie la exte1ior şi cenuşie la 
interior. cu o apucătoare în relief: 

31. fragment de perete de culoare cărămizie la exterior şi cenuşie la 
interior. decorat cu un şir de alveole; 

32-33. două fragmente de buze nedecorate: 
J..ţ_..ţ3. zece fragmente de buze decorate cu şiruri de găuri-buton pe 

margme: 
44-49. şase fragmente de buze alveolate decorate cu şiruri de găuri

buton pe margine: 
)0-)8. nouă fragmente de pereţi decoraţi cu şiruri de găuri-buton: 
)9- 76. 18 fra~mente de funduri: ._ 
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A3: 
77-78. două fragmertte de pereţi având culoarea cărămizie Ia exterior 

şi cenuşie la interior, decorate cu câte un şir de alveole la baza gâtului; h. 
păstrată=6,5 cm, respectiv 4,3 cm (Fig. 4/1; 6/3); 

79. fragment de la un vas cu margine uşor evazată şi corp arcuit, 
cărămiziu la exterior şi cenuşiu la interior, având buza alveolată, un şir de 
găuri-buton pe margine şi un şir de alveole la baza gâtului; diam. gură=19,5 
cm, h. păstrată=10 cm (MMB-inv 175362; Fig. 5/4); 

80. fragment de vas cu marginea uşor evazată, cărămiziu, având 
buza marcată şi alveolată, un şir de găuri-buton pe margine şi un şir de 
alveole pe gât; h. păstrată=9 cm (Fig. 3/7); 

81. fragment de toartă în bandă lată de culoare cărăn1izie; 
82. un fragment de toartă tubulară cărămizie; 
83. fragment de perete având culoarea cărămizie la exterior ŞI 

cenuşie la interior, decorat cu brâu în relief alveolat; 
84. fragment de perete cărămiziu decorat cu un şir de alveole; 
B: 
85. fragment de castron cu marginea uşor evazată şi corp arcuit, de 

culoare cenuşie-neagră, având buza marcată şi proeminenţe conice în relief 
imediat sub linia de de1narcaţie dintre gât şi corp; dia1n. gură= 15,5 cm, h. 
păstrată=10 cm (MMB-inv 175367; Fig. 611 ); 

86. fragment de perete cărămiziu decorat cu proeminenţă conică în 
relieL h. păstrată=? cm (Fig. 3/5); 

87. fragment de perete de castron de culoare cenuşie-neagră, decorat 
cu un şir de crestături arcuite la baza gâtului; h. păstrată=3,8 cm (Fig. 7/2); 

88. fragment de vas cu marginea dreaptă şi corp arcuit, de culoare 
cărămizie, având gâtui marcat şi un şir de găUii-buton pe margine; h. 
păstrată=7,8 cm (Fig. 3/6): 

89. fragment de buză de Ia un vas cu gura pâlnie, de culoare cenuşie, 
decorat cu un şir de crestături adânci pe muchia exterioară a buzei şi cu un 
şir de găUii-buton pe margine: h. păstrată=3,7 cm (Fig. 3/4 ); 

90. fragment de perete de culoare cenuşie decorat cu şir de alveole; 
91. fragment de buză de culoare cărămizie; --92-93. două fragmente de perete de culoare cenuşie decorate cu 

şiruri de găuri-buton; 
94. fragment de buză cărămizie decorat cu găuri-buton: 

~ --
95. fragment de perete de culoare cărămizie decorat cu brâu în relief 

alveolat; 
C: 
96. două fragmente de buză de Ia un vas cu marginea arcuită, de 

'- ~ 

culoare neagră; diam. gură=l4 cm. h. păstrată=4,7 cm (Fig. 4/1 ): 
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97-98. două fragmente de buze de culoare neagră; 
99. fragment de buză de culoare neagră din care pleacă o tot1iţă, 

ruptă; 

100. fragment de buză de culoare neagră decorat cu o proeminenţă 
conică în relief; 

1 O 1-102. două fragmente de pereţi de culoare neagră decora ţi cu câte 
o proeminenţă conică în relief; 

103. fragment de tortiţă de culoare gălbuie cu tente cenuşii; 
104. fragment de tortiţă de culoare cărămizie. 
Fragmente ceramice de tip Glina au apărut sporadic şi în S. 1 (cea. 

11 cioburi, dintre care două funduri şi trei fragmente de buze decorate cu 
găuri-buton MMB-inv 175377; Fig. 7/3 şi Fig. 7/4, 6), precum şi în S. 3 
(cea. 50 de cioburi, dintre care unul decorat cu găuri-buton şi unul cu şir de 
alveole). 

Tipul de aşezare, structura depunerii şi a complexului de locuire, 
precum şi materialul ceramic descoperit, sunt tipice pentru cultura Glina. 
Cele mai apropiate analogii pentru ceramica de la Băneasa-Lac se regăsesc 
în aşezările de la Roşu4 , Greci 5 şi Ciurel6

. Lipsa unei periodizări coerente a 
descoperirilor de tip Glina din întreaga arie de răspândire, împiedică încadrarea 
m3i fină din punct de vedere cronologic a aşezării de la Băneasa-Lac 7 . 
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Abstract 

The rescue archaeoloeical researches in Băneasa Lac area, in the 
'-' 

N011h pat1 of Bucharest, made possible the identification of a Glina culture 
!ype settlement. 

The Bronze Age pottery was found fron1 -0,30 111, but their number 
considerablc increase between -0,40 - 0,60 n1, being in dark - brown 
stratigraphical level. There are no clear traces of constructions. In a 
pat1icular arca, 3,00 m long and (Not1h - South) and 2,50 tn wide (East -
\Vest), was found a compact group of ceramic fragments. In the samc area. 
under another group of potsherds was a group of stones. Just fi ve fragments 
were found from a heat1h and no fraements of clav bricks . 

._ w 

These archacological complex produce 254 ceramic fragments and 
another 64 7 are from culture stratigraphical le vei. Most of them ha ve a btick 
coloL a coarse aspect because of the pebbles quantity. The fine pottery. 
having sand instead of pebble, is not so numerous and has a grey color. For 
the first category it was possible to identify some vessel shapes likc 
amphora or pots with the upper pai1 in form of a funnel. From the fine 
ceramic we can mention cups. jars and bowls. 

Both the pottery and the type of inhabitation are typically for the 
Early Bronze Age. particularly for Glina culture. which is a frequent 
prcsencc in this geographical arca. 
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Plate 1. Băneasa-Lac -Aria! bordering plan. 
Plate 1. Băncsa-Lac- Excavation plan. 
Plate 3. Bănesa-Lac- Feature 1 -olan. 
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Figure 1. Băneasa-Lac, Trench 2; 1-4: Glina type ceramics- Feature 1. 
Figure 2. Băneasa-Lac - Trench 2; 1-6: Glina type ceramics - Feature 1. 
Figure 3. Băneasa-Lac- Trench 2; 1-7: Glina type ceramics- (A: Feature 1; 

B: from layer). 
Figure 4. Băneasa-Lac- Trench 2; 1-4: Glina type ceramics- from layer. 
Figure 5. Băneasa-Lac - Trench 2; 1-4: Glina type ceramics - from layer. 
Figure 6. Băneasa-Lac- Trench 2; 1-3: Glina type ceramics- from layer. 
Figure 7. Băneasa-Lac - 1-8: Glina type ceramics - from layer (Trench 2: 

1-2, 5, 7-8; Trench 1: 3-4, 6). 
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Planşa 1. Băneasa-Lac: plan de încad.rare în zonă. 
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Planşa 2. Băneasa-Lac : planul săpăturilor arheologice. 
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Figura 1. Băneasa-Lac, S. 2; 1-4: ceramică de tip Glina din Cpl. 1. 
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Figura 2. Băneasa-Lac , S. 2; 1-6: ceramică de tip Glina din Cpl. 1. 
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Figura 3. Băneasa-Lac, S. 2; 1-7: ceramică de tip Glina (A: din Cpl. 1; 8: din strat). 
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Figura 4. Băneasa-Lac, S. 2; 1-4: ceramică de tip Glina din strat. 
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Figura 5. Băneasa-Lac, S. 2; 1-4: ceramică de tip Glina din strat. 
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Figura 6. Băneasa-Lac, S. 2; 1-3: ceramică de tip Glina din strat. 
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Figura 7. Băneasa-Lac, 1-8: ceramică de tip Glina din strat 
(1-2, 5, 7-8: din S. 2; 3-4, 6: din S. 1). 
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