
BĂNEASA LAC. DESCOPERIRI DE EPOCĂ LA TENE 

Despina MĂGUREANU, Cătălin Ovidiu BOJICĂ 

Terenul cercetat se află în apropierea malului sudic al lacului 
Băneasa, în perimetrul sitului Băneasa-Lac. În zonă au mai fost cercetate şi 
alte proprietăţi în perioada 2004- 2005 1

• 

Obiectivul cercetării 1-a constituit eliberarea de sarcină arheologică2 

pentru un teren proprietate privată (Fig. 1)3
. 

S-au trasat pe suprafaţa edificabilă 3 secţiuni: S. 1 (2 x 6 n1, orientată 
N-S); S. 2 (3 x 16,50 m, orientată E-V); S. 3 (2 x 14 m, orientată E-V) şi 
două casete pe latura de N şi de S a S. 3, în dreptul caroului 6: Cas. 1 (2 x 2 m)~ 
respectiv Cas. 2 (2,50 x 2 m). 

Trebuie menţionat că suprafaţa proprietăţii a fost pute111ic afectată de 
lucrările de construcţie efectuate în apropiere. Astfel stratul vegetal, cu o 
grosime ce variază între 0,10 - 0,15 m, a fost acoperit de o depunere de 
pământ galben, moloz şi gunoaie cu grosimea de 0,20- 0,25 m. 

Imediat sub nivelul vegetal apare un pământ cenuşiu gălbui, cmnpact 
gros 0,30 1 0,35 m, în care nu s-au găsit Inateriale arheologice; 

Urmează un strat în care au apărut materiale arheologice de factură 
Latt~ne, de culoare brun-închis, compact măsura 0,30- 0,35 m grosime. 

Locuirea de epoca bronzului a fost surprinsă în cele trei secţiuni, dar 
la adâncimi difetite şi grosimi variind între 0,10 şi 0,30 m faţă de nivelul 
actual de călcare. Acest fapt a fost determinat de existenţa unei pante 
orientate N-S, care cobora către lac. 

Solul steril din punct de vedere arheologic (lut galben), începe la 
aproximativ - 1 ,00 m. 

Adâncimea maximă de să pare atinsă, a fost de -1,20 m. 
Au fost surprinse un complex de locuire din epoca bronzului (Cpl. 

liS. 2). atribuit culturii Glina~ şi unul de epocă Latene (Cpl. 2/S. 3-Cas. 1 şi 
2 ). Oi n strat au fost recoltate fragmente ceran1ice atribui te ambelor epoci 
menţionate precum şi câteva datând din eneolitic. Ceramica de epocă Latene 
a fost puţin numeroasă. astfel încât putem prezenta aici fragmentele tipice 

1 Mănucu-Adameşteanu. D. 1\1 ăgureanu. C. Buj ică :!006. p. 102-1 0-L 4:!3. Pl. 1311. 
2 Colecti,·: Gh. Mănucu-Adameşteanu-responsabil. Q,·idiu Cătălin Bojică. Dan-Cosmin 
Pîn·ulescu. M ireia Camel ia Ciocăne1 (MMB ). Alexandra Neagu. studentă FIB. Durata 
cercetării: 9-18.10.2006. 
' Str. Bujorului nr. 36. lot -t. 
~Vezi in acest ,·olum Radu Biijenaru. Un complex de tip Glina de la Băneasa Lac. 

https://biblioteca-digitala.ro



102 Despina Măgureanu, Catalin Ovidiu Bojică 

descoperite. Datorită gradului ridicat de fragmentare, formele vaselor au fost 
uneori greu de identificat. 

Complexui1/S. 3, Cas. 1 şi 2 (Fig. 2) 
Acest complex5 a fost suprins la -0,40 cm adâncime, faţă de nivelul 

actual de călcare, în c. 5-7. Deşi s-au practicat cele două casete, suprafaţa sa 
nu a putut fi delimitată în întregime, datorită culorii şi texturii unifonne a 
solului în suprafeţele deschise. Partea de V a complexului a fost afectată de 
săparea unui şanţ modem, lat de 0,30/0,35 cm, şanţ surprins pe profilul de S 
(Fig. 2). 

Dimensiunile înregistrate sunt de 2 m (pe profilul deS) x 1,10 m (în 
grund S.3), (Fig. 2). Forma în plan a locuinţei era cel mai probabil patrulateră. 
Adâncimea de săpare era la - 0,50/- 0,55 m, ceea ce permite identificarea 
acestui complex drept unul adâncit. Umplutura, de pe suprafaţa S. 3, era 
putetnic pigmentată cu cărbune şi arsură. Nu a fost surprinsă nici o instalaţie 
de foc. Inventarul recuperat este constituit din câteva fragmente ceramice tipice, 
la care se adauga o lupă de fier. În umplutura gropii se găsea şi n1aterial 
ceramic atribuit culturii Glina, antrenat la săparea complexului adâncit. 

Descrierea inventarului ceramic din complexul 2 (locuinţă) 
Fragmentele de vase s-au descoperit între -0,50-0,80 m. 
Ceramica lucrată cu mâna 
căţuie - 1 frg. de toartă, diam. 1,6 cm, pastă cărămizie la exterior 1 

neagră în spăt1ură, degresant pietricele şi nisip cu granulaţia de 1 mm, 
ardere neuniformă. (Fig. 3/4); 

borcan - 1 frg. de buză (dreaptă) şi perete, diam. gură 22.2 cm. pastă 
cărămizie la exterior/cenuşie în spărtură, degresanţi: nisip cu granulaţia de 1 
mm şi cioburi pisate: ardere neunifonnă, decor: brâu alveolat (Fig. 3/1 ): 

borcan - 1 frg. de buză (dreaptă) şi perete cu o apucătoare. diam. 
gură 14.4 cm, pastă cărămizie la exterior 1 cenuşie în spărtură, degresanţi: 
nisip cu granulaţia de 1 mm şi cioburi pisate: ardere neunifotmă, decor: 
alveolări (Fig. 3/2): 

vas cu pereţii drepţi - 1 frg. de buză (dreaptă), diam. gură 16,5 cm, 
pastă cărămizie la exterior 1 cenuşie în spăt1ură. degresanţi: nisip cu 
granulaţia de l mn1 şi cioburi pisate: ardere neuniformă. decor: linie curbă 
în relief cu buton central şi două alveolări (Fig. 3/3): 

vas cu pereţii drepţi ? - 1 frg. de buză (dreaptă. uşor evazată). diam. 
gur{l 14.2 cm. pastă neagră, degresant nisip cu granulaţia sub 1 mm. ardere 
uniformă. suprafaţa lustruită. (Fig. 3/6); 

' Pentru o ~curtă prezemare a rezultatelor cercetării din ace~! punct 'ezi l\1ănucu
Adameşteanu. Q,·idiu Căuilin Bojică. Dan Co~min Pin ulescu. Mirela Camel ia Cil)C<inel. 
Alexandra Neagu 2007. p. 94-95. 422. pl. 18. 
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oală 1 vas bitronconic ? - 1 frg. de fund şi perete, diam. fund 10,8 
cm, pastă cărămizie la exterior 1 cenuşie în spărtură, degresanţi: ms1p cu 
granulaţia de 1 mm şi cioburi pisate; ardere neuniformă (Fig. 3/5). 

Ceramica lucrată la roată 
lekythos ? - 1 frg. de toartă, 3 cm, pastă cărămizie, degresant nisip cu 

granulaţia sub 1 n1m, ardere uniformă, posibil import6
. (Fig. 3/8); 

cană ? - 1 frg. de toartă, 8 cm, pastă neagră, degresant nisip cu 
granulaţia sub 1 mn1, ardere uniformă, suprafaţa lustruită; 

forma nu a putut fi recunoscută - 1 frg. de buză, diam. gură 19 cm, 
pastă fină, cenuşie, degresant nisip cu granulaţia sub 1 mm, ardere uniformă, 
imitaţie de lekane? (Fig. 3/7); 

forma nu a putut fi recunoscută (lekythos ori cană cu corp globular? 
) - 1 frg. de fund inelar, diam. 6 cm, pastă fină, cenuşie, degresant nisip cu 
granulaţia sub 1 mm, ardere unif01mă (Fig. 3/9); 

forma nu a putut fi recunoscută - 2 frg. de perete (de 3 şi 5 cm) din 
acelaşi vas de mari di1nensiuni, pastă fină, cenuşie, degresant nisip cu 
granulaţia de 1 mm, ardere uniformă. 

Cele 12 fragmente provin de la 11 vase. Pentru 5 dintre acestea 
forn1a a putut fi sigur identificată. 

Tot în un1plutura Cpl. 2 a fost descoperită şi o lupă de fier. De formă 
oval - neregulată, cu suprafaţa spongioasă, lupa are dimesiunile de 4,5 x 6,3 
cm, 2, 7 cm gros. şi o greutate de 130 g. 

Astfel de lupe din fier împreună cu zgură, au fost descope1ite alătUii 
de unelte şi instalaţii pentru prelucrarea metalului pe teritoriul Bucureştilor, 
la Căţelu Nou 7 şi Bragadiru 8 . Trebuie menţionat că nici o altă dovadă 
materială a prelucrării metalului nu a mai fost descoperită aici. 

Ceramica descoperită în strat 
Ceramica lucrată cu mâna 
S. 3, c. 2, -0,70-0,90 m 
cană ? - 1 frg. de toană, 5 cm, pastă neagră, degresant ms1p cu 

granu]aţia de 1 mm, ardere uniformă, suprafaţa lustruită. 
S. 3. c. 3-4, -0,50-0.80 m. 
căţuie- s-a păstrat aprox. 1/3 din vas. toana llpseşte. Diam. fund 5.6 

cm. diam. gură 11,2 c1n: pastă neagră la exterior, cărămizie în spănură. 

degresant nisip cu granulaţia sub 1 mm, ardere neuniformă şi urme de ardere 
secundară în interior. (MMB-inv 175366: Fig. 4/5 ); 

1
' Material identificat de către dr. Vasilica Lungu. de la Institutul de Studii Sud-Est 
Europene. căreia îi mul~umim. 
7 Leahu 1965. p. 58. 
8 Turcu 1979. p. 45. p. 90: cadem. 1981. p. 29-31. 
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strecurătoare - 1 frg. de fund şi perete, dimensiuni 5 cm şi 0,5 cm 
gros.; pastă negru-cenuşie, degresant nisip cu granulaţia de 1 mm, ardere 
neunifonnă. (Fig. 4/2); 

apucătoare şi buton - probabil de la vase borcan, dimensiuni 3 cm, 
pastă cărămizie la exterior 1 negru-cenuşiu în spărtură, degresant nisip cu 
granulaţia de 1 mm, ardere neuniformă. 

Ceramica lucrată la roată 
S. 2, c. 4, -0,45-0,70 m. 
Forma nu a putut fi recunoscută- 1 frg. de fund inelar, diam. 5,5 cm, 

pastă cărămizie, degresant nisip cu granulaţia sub 1 mm, ardere uniformă. 
(Fig. 4/6). 

S. 3, c. 3, -0,70-0,90 m. 
amforă - 1 frg. de toattă, 8 cm, pastă fină, ocru-cărămizie, degresant 

msip cu granulaţia de1-1,5 mm, ardere uniformă, import - posibil greco
italiotă9 dar este greu de stabilit tipul. (Fig. 4/4). 

S. 3, c. 4, -0,90-1,10 m. 
amforetă - 1 frg. de picior (îi lipseşte partea inferioară), diam. n1ax. 

4.2 cm, pasta fină, cenuşie, degresant nisip cu granulaţia sub 1 mm, ardere 
uniformă, imitaţie 10 . (Fig. 4/3). 

În S. 1, c. 2, în strat, la -0,90 - 1,1 O m, a fost descopetit o seceră din 
fier, cu spin la mâner- (Fig. 4/1). Lama este uiunghiulară în secţiune. Lăţimea 
maximă păstrată este de 1,7 cm, iar grosimea de 0,3 cm. Vârful lipseşte. Piesa 
era puteinic oxidată la descoperire. Dimensiunile după curăţare şi restaurare: 24 
CITI din care 2,5 cm reprezintă lungimea păqii piinse în mâner. Spinul s-a n1ai 
păstrat doar pe 0,5 cm lungin1e. 

Cea mai bună analogie (fotmă şi dimensiuni) pentru această piesă 
am găsit la Brad 11 

- Zar&idava, în nivelul II din aşezarea deschisă. nivel 
datat în sec. III-II a. Chr. Intr-o mie geografică mai apropiată, seceri au fost 
d . 1 p ·12 escopen te a o peşti . 

Forme a~emănătoare vaselor borcan descope1ite (Fig. 312. 3) am 
găsit la Poiana L1

, în nivelul Lat.ene II, datat în sec. III-II a. Chr. 
Puţinătatea mate1ialului descope1it pe str. Bujorului nr. 36, precum şi 

caracterul uşor arhaic al vaselor mode late cu mâna permit o datare relativă 
între sfftrşitul sec. III a. Chr şi sec. Il a. Chr. 

9 Vezi nota 6. 
10 \'ezi nota 6. 

*** 

11 ll· · ·1· 199- Il- 1 71171 Pl 1 /~ ·· Pl 1 "01~ .1 s.lc 11 ). p. ) . ...:. ___ . . . _ . Şl . __ o. 
12 Vulpe 1957. p. 134~ idc111. 1961. p. 331. 
1
·' Vulpe R. E. Vulpe 1933. p. 1RS. fig. 30/8 şi p. 287. fig. 38/3. 
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Proprietatea 14 din str. Liliacului nr. 53, lotul 2, se află tot în 
apropierea malului sudic ăl lacului Băneasa 15

, la cea. 160 m NV de 
complexul cercetat pe strada Bujorului nr. 36. (Fig. 1). 

Pe suprafaţa lotului au fost trasate, pe amplasamentul casei, două 
secţiuni şi o casetă: S. I (20 x 2 m) şi S. II (20 x 2 m), Cas. 1 (5,50 x 3,50 m). 

Solul vegetal a fost decapat mecanic până la O, 15 m. Descrierea 
stratigrafiei în S. I, de sus în jos, este următoarea: 

-nivelul vegetal (decapat n1ecanic) -0-0, 15 m~ 
-strat de pământ de culoare neagră, foarte compact -0,15-0,40 m~ 
-strat de pământ galben lutos pigmentat cu cenuşă -0,40-0,70 n1; 
-solul "viu", de culoare galbenă, steril din punct de vedere 

arheologic -0,70-0,90 m. 
Adâncimea maximă de săpare atinsă în această secţiune este de O, 90 m. 
Materialul de factură Latene care face obiectul studiului nostru 

provine din S. I şi Cas. 1, unde a fost surprins un complex - Cpl. 1, cel mai 
probabil o locuinţă de suprafaţă. 

Fragmente ceramice (29 exemplare) au fost descoperite şi în afara 
Cpl. 1, pe suprafaţa S. I. 

Limitele complexului de locui re Cpl. 1, de 3,50 x 3,00 n1, au fost 
înregistrate conf01m descrierii autori lor săpăturii, pe baza unei pigmentări 
intense a solului cu cărbune de lemn şi pământ ars la roşu, precum şi 

datorită aglomerării de material ceramic. Acesta se găsea în maj01itate la -
0,30 m, concentrat în colţul de SV al S. I, pe o suprafaţă de cea. 1 mp. Tot 
aici s-a înregistrat un fragment de lipitură dintr-un perete de 30 x 13 cm şi 
4 cm grosime. Un fragment de lutuială bine făţuită, arsă, de culoare cenuşie, 
de 5 x 4 cm şi 1,5 grosime care păstrează impresiuni de fibre vegetale, a fost 
găsit printre cioburi. 

Podina locuinţei se afla la -0,60 m faţă de nivelul actual de călcare şi 
adâncită la cea. -0,35 m în stratul de cultură. Nu a fost înregistrată prezenţa 
unei instalaţii de foc. 

Lotul ceramic ptimit spre studiu va fi prezentat integral, ataşând un 
catalog al ceramicii descoperite. Descrierea ceramicii se va face respectând 
următoarea succesiune descri pti vă: se va speci fie a din ce pat1e a vasului este 
fragmentul (frg) păstrat: forn1a vasului atunci când poate fi recunoscută: 

tipul de pastă: degresantul: existenţa unui tratament al suprafeţei (lustruire. 
barbati nare ): se va preciza doar când arderea a fost neuniformă: dimensiuni: 
prezenţa decorului: alte eventuale observaţii. 

I-l Cnlediv: Cih. Mi1nucu-Adameşteanu - responsahil. Mirela Camelia Ciocănel. Dan
CP~min Pîrnllescu. (I\1MB ). Durata cercetării: 10-11. 08. 2006. 
1

' Mănucu-Adameşteanu. Despina Măgureanu. C. Bojică 2006. p. 423. Pl. LV 1. 
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Din inventarul Cpl. 1 au făcut parte 141 de fragmente ceramice. 
Dintre acestea, 58 sunt de la vase lucrate cu mâna, iar restul la roată. În 
catalog acestea sunt prezentate, grupate, pe tipuri de pastă. Distribuţia 

cantitati vă a tipurilor de pastă în funcţie de categoria ceramică se poate 
observa şi grafic. 

Distribuţia cantitativă a tipurilor de pastă 

Cele 141 de fragmente provin de la 91 de vase. Dintre acestea au fost 
recunoscute formele a 43 de vase: 8 borcane (3 M1b, 5 Mlc); un vas mic cu 
pereţii drepţi (M1a); un vas bitronconic ( 1 M1a); 2 oale ( 1 M1c, 1 M1c); 
3 căni ( 1 M1c, 2 R2e); o căţuie (M1c); un castron (R1a); 19 străchini 
( 7 R1a, 1 R2a, 1 R2d, 7 R2e, 3 R3); un ulcior (R1a), 2 kratere (R1a), 
4 lekane (2 R1a, 2 R1b). 

Forma a 30 dintre vase nu a putut fi sigur recunoscută, datorită 

dimensiunilor fragmentelor ori părţii de vas nereprezentative păstrate 

(perete). 
Numărul de vase identificat, mare pentru a fi considerat doar 

inventarul locuinţei, include fără îndoială şi fragmentele strânse ulterior în 
umplutura gropii bord ei ului, după abandonarea acestuia. 

--·-------------------- ---------- -- ----

35 - --- ---·---·----· -- -· -·-···------------ ·----·-·------ --------·---··--- ·--·-·--··-. --- - ----·- ---------

30 

25 ---------------

20 

15 

10 

5 

o 
rvi1 a rvi1 b tl/11 c R1 a R1 b R2a R2b R2c R2d R22 R3 

Cerarnica lucrată cu ntâna 
Pasta din care au fost confecţionate ,·asele lucrate la mana este 

grosi eră sau semigrosieră. în funcţie de ~cantitatea şi dimensiuni le 
dcgrcsanţilor: cioburi pisate. pietricele şi nisip. In primul caz. dcgresanţii cu 
granulaţia mare sunt folosiţi abundent. ceea ce a dus la obţinerea unei paste 
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cu multe goluri. În al doilea caz, cioburile sunt mărunt pisate, pietricelele au 
şi ele dimensiuni mai mici, pasta fiind omogenă. Vasele au fost arse oxidant~ 
căpătând diverse nuanţe de cărămiziu şi pete cenuşii în cazul unei arderi 
neunifonne. 

Bucăţile de vase provin de la recipiente de dimensiuni mici şi medii 
(diametru} gurii de 10, respectiv 20 cm). Grosimea pereţilor şi a bucăţilor de 
fund este cuprinsă între 0,5 şi 2 cm. A fost descoperit un singur fragment de 
perete de la un vas cu suprafaţa barbotinată. 

Ca analogie pentru vasul borcan (Fig. 511) menţionăm o descoperire 
similară de la Zimnicea (C 10 M. 89) 16 

Ambele oale identificate în inventarul Cpl. 1, au pereţii lustrui ţi pe 
ambele părţi. Una dintre ele a fost modelată prin tehnica colacilor de lut 
(Fig. 5/5). 

O a treia oală (Fig. 5/7) a fost descoperită în afara Cpl. 1, în S. 1, c. 6. 
Marginile unui fund care ar putea fi de la o oală, au fost ciobite 

intenţionat după spargerea vasului, până s-a obţinut o fotmă rotunjită, 

utilizată drept capac. 
Cele câteva apucătoti păstrate sunt ovale, aplatizate. Unele erau 

incluse brâielor alveolate în relief dispuse pe corpul vaselor (Fig. 511). Un 
singur fragment de vas bitronconic~ cu profil uşor invazat păstrează un buton 
cilindric plasat imediat sub buza dreaptă (Fig. 5/4 ). 

Ceramica lucrată la roată 
În cazul vaselor lucrate la roată~ pasta este omogenă, semifină şi fină, 

conforn1 cu tipul şi cantitatea degresanţilor adăugaţi: cioburi pisate, nisip, 
pietricele. Arderea este uniformă, în majoritate oxidantă, dar există şi câteva 
fragmente de vase arse reducător. ..... 

Predomină vasele deschise, cu gura largă. Fragmentele provin fie de 
la vase de mati dimensiuni, cu diametru! maxin1 de peste 40 de cm, cu 
pereţii groşi de 1-1.5 cm (kratere, lekane ), fie de la străchini şi castroane din 
pastă fină, cu maxim 21-25 cm, respectiv 46 cm diametru. Prima categorie 
de dimensiuni este reprezentată de 7 torţi masive (întregi. fragtnentare şi care 
păstrează părţi din c01vul vasului). rotunde în secţiune. groase de 2-3 cn1. 

Toqi ie erau p1i nse uşor obi ic pe ccllvul vasului. într-un singur caz toa11a fi ind 
plasată sub buză. Acest fragment. de lekane. (Fig. 6/1) este dealtfel singurul 
ars oxidant. toate celelelte avfmd nuanţe de cenuşiu până la negru. La extetior, 
imediat sub buză. la maxim 1 cm. prezintă o incizie circulară continuă. 

Forma acestor reci piente. rezultat al imitaţiei modelelor greceşti 17 

nu depăşeşte în timp sfârşitul sec. III a. Chr. 

1
<' Alexandrescu 1980. Fig. 16/9. 
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Dintre cele Il fragmente de la 8 vase cu fund inelar, cu diametre 
între 8 şi 15 cm, 6 baze pot fi atribuite unor străchini (Fig. 6/5-7). Pasta din 
care au fost lucrate este fină, omogenă, cu nisip cu granulaţia sub 1 cm. Un 
singur fragment a fost ars neuniform, unul oxidant, celelalte fiind arse 
reducător (unul căpătând culoare neagră, celelalte devenind cenuşii). 

Ca analogii menţionăm pentru vasele din Fig. 6/4, 7/3 şi 7113 
descoperiri făcute în necropola de la Zimnicea18

• 

Şi în cazul unui fund inelar, margini le au fost ciobi te intenţionat 
după spargerea vasului, pentru a fi reutilizat drept capac. 

Dintre cele 19 străchini identificate (Fig. 6/3, 4 şi 7/1-10, 12, 13), 
doar pentru 5 s-a putut calcula diametru] gurii (Fig. 6/3, 4 şi 7110, 12, 13). 

Cele mai multe străchini au buza uşor invazată. Patru dintre ele au 
buza evazată (Fig. 711, 2, 4 ), una dintre ele având incizia trasată pe interiorul 
buzei (Fig. 6/3 ). 

Evoluţia acestei forme de vas nu trece la Zimnicea 19 de sfârşitul 
sec. III a. Chr. 

Cu toate că are acelaşi profil ca şi străchinile, am atribuit unul dintre 
fragmentele descoperite unui castron (Fig. 7/11) datorită diametrului gurii 
care măsoară 46 de cm. 

În eşantionul studiat nu avem decât două bucăţi de perete (gros de 
2,5 cm) de culoare cenuşie, care să poată fi atribuite unui vas de mari 
dimensiuni, destinat stocajului, modelat din pastă fină, arsă reducător. 

Din grupa vaselor utilizate pentru păstrarea şi consumarea lichidelor 
putem menţiona fragmente de la două căni şi o bucată din gura trilobată a 
unui ulcior din pastă foarte fină, de culoare cenuşie. 

i\1aterialul ceramic descoperit în asociere în complexul de locuire 
Cpl. 1, de pe str. Liliacului nr. 53. atrage atenţia prin calitatea vaselor lucrate 
la roată cât şi prin numărul mare de vase cu forn1e deschise. Fragmentele de 
străchini şi de lekane indică apanenenţa acestei descoperiri la olătia getică 
din sec. IV- III a. Chr. 

Dar cum de pe suprafaţa secţiunii cercetate au fost recoltate şi câteva 
fragmente tipice olăriei geto- dace de epocă clasică. trebuie să precizăm că 
descoperiri le făcute în ce le două puncte de pc mal u 1 sudic al la cu 1 u i 
8{mcasa. mdică existenţa unei aşezări de sec. IV - III a. Chr. căreia îi 
apaqin cele două complexe cercetate. aşezare suprapusă de urme sporadice 
de locui re dat abi le în sec. 1 l - l a. Chr. Acestea din urmă permit 

!-
Alexandrescu 1977. p. 1 ]-l- 1 ~6. T\1o~calu 198~. r- 1 ~S 

1 ~ r\le\adrc~cu 19~0. C] M. 1(). Fi!!. ~)/IS: C 10 M. Il~. Fi!!. 3-l/IS: respecti\ Fi!.! .. 1.3/2). 
~ ~ ~ 

'as din C()lecţia Papazoglu. 
19 /hidcn1. p. -lS. 
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identificarea unei noi aşezări, contemrorană celor de la Căţelu Nou, Tei -
Ziduri între vii, Bragadiru şi"'Tânganu2 

. 

~atalogul ceramicii 
In catalog, la descrierea fragmentelor se vor utiliza următoarele 

prescurtări pentru ceramica lucrată cu mâna: 
:t\.11 a - pastă cărămizie; 

M1b- pastă cărămizie la exterior, negru cenuşie la intetior; 
M1c - pastă cărămizie la exterior, negru cenuşie în spărtură; 
M2a - pastă neagră la extetior, cărămizie la interior. 
Prescurtările utilizate pentru ceramica lucrată la roată sunt 

următoarele: 

R 1 a - pastă cenuşie, suprafaţa netedă; 

R1b- pastă cenuşie, suprafaţa lustruită; 

R2a - pastă cărămizie (gălbuie, ocru, roşietică, etc.) la intetior şi la 
exterior; 

R2b - pastă cărătnizie la exterior, cenuşie la int~rior; 
R2c- pastă cenuşie la exterior, cărămizie la intetior; 
R2d - pastă cenuşie sau neagră la exterior, cărămizie în spă11ură: 
R2e - pastă cărămizie la exterior, cenuşie sau neagră în spă11ură: 
R3 - pastă neagră. 

Degresanţii vor fi notaţi astfel: 
cp- cioburi pisate; 
n - nisip cu granulaţia de 1 mm: 
nf- nisip fin. cu granulaţia sub 1 mm; 
p (p2, p3, etc)- pietticele de 2, 3 mm, etc; 
m- mtca. 
Ceramica din Cpl. 1 
1\11 a- total 15 frg 
6 frg de perete de la 6 vase diferite a căror formă nu a putut fi 

recunoscută: 

1 frg, borcan ?. cp şi nf. dimensiuni: 5 cm, 0,7 cm gros, decorat cu 
brâu alveolat: 

3 frg, cp şi n, dimensiuni: 3 cm şi 5 cm. 0,9 cm gros: 10 cm şi 1 cm 
gros: ..... 

1 frg, cp, p2 şi n, suprafaţa barbotinată, dimensiuni: 10 cm şi 0.8 cm 
gros: 

~o Leahu 1965. p. 27-3--l: Panait. Mioara Turcu 1968. p. 9.3--95: idcm. 1969. p. 163-178. 
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1 frg, p2 şi n, dimensiuni: 5 cm şi 1,1 cm gros. 
2 frg de buză şi perete de la 2 vase diferite, arse neuniform: 
1 frg, vas cu pereţii drepţi, buza rotunjită teşită spre interior, cp şi nf, 

dimensiuni: diam. gură 8,8 cm, 1 cm gros. perete, decorat cu brâu alveolat; 
(Fig. 5/2) 

1 frg, buză dreaptă, uşor teşită spre interior, vas bitronconic cp şi nf, 
dimensiuni: 10 cm şi 1 cm gros., s-a păstrat o proeminenţă conică teşită, ars 
secundar; (Fig. 5/4 ); 

2 frg, fund de la 2 vase diferite; 
2 frg, fund şi perete, oală, cp şi n, ardere neuniformă, dimensiuni: 

diam. fund 20 cm şi 1 cm gros.; 
1 frg, fund, cp, dimensiuni: diam. fund 9 cm şi 1 cm gros. 
Mlb- total14 frg 
12 frg de perete de la 9 vase, dintre care pentru 6 nu a putut fi 

recunoscută fonna: 
2 frg, borcan, cp şi nf, ardere neuniformă, dimensiuni: 5 şi 9 cm, 1,2 

cm gros; 
1 frg, borcan, cp şi nL ardere neuniformă, dimensiuni: 5 cm, 0,9 cm 

gros, decorat cu brâu alveolat şi proeminenţă conică îndreptată în sus; 
1 frg, borcan, cp şi nf, ardere neuniformă, dimensiuni: 10 cm, 1 cm 

gros; 
1 frg dinspre fund, borcan, p2 şi n, ardere neunifotmă, dimensiuni: 

9 cm, 0,7-1,5 cm gros; 
1 frg cu o proeminenţă aplatizată, cp, ardere neuniformă, dimensiuni: 

5 cm, 0,9 cm gros; 
2 frg, acelaşi vas, cp, dimensiuni: 3 şi 5 cm, 1 cm gros; 
2 frg, acelaşi vas, cp şi n, ardere neuniformă, dimensiuni: 5 şi 8 cm, 

O 8-1 cm crros· 
' b ' 

2 frg, vase diferite, cp şi nf; cp şi n, dimensiuni: 5 cm, 0,9 cm 
respectiv 1 cm gros; 

1 frg de buză şi perete, buza dreaptă, vas mic cu buza dreaptă, uşor 
oblică spre interior, cp şi n, ardere neuniformă, dimensiuni: diam. gură 9,4 
cm şi 0,9 cm gros. perete; (Fig. 5/8). 

1 frg, fund, cp şi n, ardere neuniformă, dimensiuni: diam. fund 13,2 
cm ŞI 1,2 cm gros. 

Mlc- total 29 frg 
14 frg de perete de la 7 vase arse neuniform, dintre care pentru 4 nu 

a putut fi recunoscută forma. iar pentru 4 nu s-a putut sigur identifica: 
l frg. cană, nL dimensiuni: 8 cm. diam. max. la p~mtec 10 cm. 0.4-

o.c, cm gros. perete. Suprafaţ(t \'asului a fost acoperită cu un strat suhprL' de 
lut fin menit ~[t reduc[t din porozitate: 
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5 frg, borcan, cp şi nf, dimensiuni: 1 buc. x 5 cm, 3 buc. x 8 cm, 1 
buc. x 10 cm, 1 cm gros; • 

gros; 
1 frg din zona gâtului, borcan, cp şi nf, dimensiuni: 10 cm, 1 cm 

1 frg, borcan, cp şi nf, dimensiuni: 10 cm, 0,7 cm gros; 
1 frg, borcan, cp şi nf, dimensiuni: 8 cm, 0,8 cm gros; 
2 frg, acelaşi vas, cp şi n, dimensiuni: 5 cm, 1,3 cm gros; 
1 frg, p2, cp şi nf, dimensiuni: 8 cm, 1,2 cm gros; 
1 frg, perete cu o apucătoare aplatizată, cp, dimensiuni: 5 cm, 1,2 cm 

gros., şi 3,5 cm lungime apucătoarea; 
o apucătoare aplatizată, cp, ardere neuniformă, dimensiuni: 5 cm 

lungime; 
7 frg de buze de la 5 vase, dintre care pentru 2 nu a putut fi 

recunoscută forma, iar pentru unul nu s-a putut sigur identifica: 
1 frg, cp şi n, dimensiuni: 5 cm, 0,7 cm gros., suprafaţa exfoliată; 
1 frg buză dreaptă, cp şi nf, ardere neuniformă, dimensiuni: 5 cm, 

0,9 cm gros.; 
1 frg buză rotunjită. evazată, strachină ?, cp şi n, ardere neunifOimă, 

dimensiuni: 5 cm, 0,4 cm gros, şi 0,6 cm gros. perete; 
3 frg buză şi perete (buza dreaptă, teşită oblic spre interior), borcan, 

cp şi nf, ardere neuniformă, dimensiuni: diam. gură 14,4 cm şi 0,9 cm gros. 
perete. Decor: brâu alveolat şi buton aplatizat cu alveolare în mijloc. La 
1 cm sub buză s-a făcut o perforaţie dinspre exterior spre interior, destinată 
suspendătii vasului. Se păstrează urma de uzură în partea supe1ioară a găurii 
(Fig. 5/1 ). 

1 frg buză şi perete (buza rotunjită, uşor teşită spre interior), vas cu 
pereţii aproape drepţi, cp şi nf. ardere neuniformă, dimensiuni: diam. gură 
9,5 cm şi 0,8 crn gros. perete (Fig. 5/6); 

8 frg fund de la 4 vase diferite, pentru 2 nu a putut fi recunoscută 
f onna: 

3 frg, fund şi perete. oală, p2, cp şi nf, ardere neuniformă. 

dimensiuni: diam. fund 16 cm şi 1,4 cm gros. Gros. perete 1.2 cm. Vas 
modelat cu tehnica col<Jcilor de lut. (Fig. 51 5) 

1 frg. fund şi perete. căţuie, cp şi nf. ardere neuniformă, dimensiuni: 
5 cm. 1.5 cm gros. fund şi 0.8 cm gros. perete. S-a păstrat zona de insenie a 
torţii către fund. (Fig. 5/3 ): 

1 frg, fund. p2, cp şi n. ardere neunifonnă. dimensiuni: diam. fund 
(_).o cm şi L 1 cm gros. V <JS mode lat cu tehnica col aci lor de 1 ut. 

3 frg, fund. cp şi calcar pisat, dimensiuni: diam. fund 20 cm şi 

1. 7 cm gros . .... 
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Rla- total 33 frg 
16 frg de perete de la 9 vase, dintre care pentru 5 nu a putut fi 

recunoscută f01ma, iar pentru 6 nu s-a putut sigur identifica: 
1 frg, pithos?, n, dimensiuni: 5 cm, 2,2 cm gros; 
2 frg probabil din zona gâtului, pithos?, n, ardere neuniformă, 

dimensiuni: 10 cm, 0,9- 2 cm gros; 
2 frg din zona de inserţie a torţii, krater?, n, dimensiuni: 5 şi 20 cm, 

1,2 cm gros; toarta de secţiune ovală măsoară 2 x 4,5 cm gros; 
2 frg perete şi zona de inserţie a torţii, krater?, nf şi scoici pisate, 

dimensiuni: 15 cm, gros. 0,4-0,7 cm perete. Toarta·cu secţiune ovală, 2,3 x 
1,5 cm; 

1 frg din zona de inserţie a torţii, lekane?, nf, dimensiuni: 8 cm, 
0,7 cm gros; 

2 frg toartă, lekane ?, cp şi n, dimensiuni: 8 cm, diam. 2,8 cm; 
5 frg, vase diferite, n, dimensiuni: 1 buc. x 3 cm, 2 buc. x 5 cm, 

lbuc. x 8 cm, 1 buc. x 10 cm; 0,4 cm respectiv 0,7 cm, 1 cm şi 0,6 cm gros; 
1 frg, nf, dimensiuni: 9,5 cm, 0,5 cm gros; 
12 frg de buze de la Il vase, dintre care pentru 3 forma nu s-a putut 

sigur identifica: ..... 

1 frg ulcior cu gură probabil trilobată, n, dimensiuni: 4,5 cm, 0,3 cm 
gros.: 

1 frg buză rotunjită, strachină ?, nf, dimensiuni: 5 cm, 0.6 cm gros. 
incizie paralelă cu buza; 

1 frg buză rotunjită. strachină ?, cp şi n, dimensiuni: 5 cm. 0.5 cm 
gros. şi 0,3 cm gros. perete: incizie paralelă cu buza: (Fig. 7/5): 

1 frg buză rotunjită, strachină ?, p2 şi n. din1ensiuni: 5 cm. l cm 
gros. şi 0,5 cm gros. perete: incizie paralelă cu buza: 

1 frg buză rotunjită uşor oblică spre interior. strachină '?. nf. 
dimensiuni: 5 cm, 0,5 cm gros.; incizie paralelă cu buza: 

1 frg buză rotunjită, strachină, cp şi nf. dimensiuni: 5 cm. 1.2 cm 
gros. şi 0.6 cm gros. perete: incizie paralelă cu buza: (Fig. 7/8): 

1 frg buză rotunjită. strachină. n. dimensiuni: diam. gură 2) cm. 

l.l cm gros. şi 0.5 cm gros. perete: incizie parale 1 ă cu buza: (Fig. 7112 l: 
2 frg buză rotunjită. strachină. n. dimensiuni:) şi S cm. 0.7 cm grus.: 

incizie paraielă cu buza: (Fig. 7/3 ): 
1 frg buză rotunjită uşor teşită spre exterior. strachină. cp ~i nL 

dimensiuni: 5 cm, 0.7 cm gros. şi 0,4 cm gros. perete. incizie paralelă cu 
buza: (fig. 7/6): .... 

1 frg buză dreaptă. strachină. nf. dimensiuni: diam. gură 12 cm. 1 cm 
gros. incizie paralelă cu huza: 

https://biblioteca-digitala.ro



BĂJ\TEASA LAC. DESCOPERIRI DE EPOCĂ LATENE 113 

1 frg buză rotunjită, castron, cp şi n, dimensiuni: diam. gură 46 cm, 
1,3 cm gros. şi 0,6 cm gros. '"perete, incizie paralelă cu buza; Fig. (7111 ); 

5 frg fund de la 4 vase diferite, pentru care nu a putut fi recunoscută 
forrna: 

2 frg fund inelar, p 2 şi n f, diam. fund 9 cm, 0,4 cm gros.; (Fig. 6/8); 
1 frg fund inelar, n, diam. fund 9,5 cm, 1,1 cm gros., rotunjit prin 

lovire, pentru a fi folosit drept capac; 
1 frg fund inelar, nf, diam. fund 8 cm, 0,3 cm gros., 0,5 cm gros.; 

(Fig. 6/5); 
1 frg fund inelar, nf, diam. fund 9,4 cm, 0,6 cm gros., incizie la baza 

peretelui (Fig. 6/6). 
R2a - total 5 frg 
4 vase, dintre care pentru 3 forma nu a putut fi recunoscută: 
1 frg de perete, forrna nu a putut fi recunoscută, nf, dimensiuni: 

9,5 cm, 0,5 cm gros; 
1 frg buză rotunjită, invazată, strachină, p2 şi n, dimensiuni: 5 cn1, 

0,4 cm gros., 2 incizii paralele, una pe buză, cealaltă dedesubt; 
3 frg fund de la 2 vase diferite: 
1 frg fund inelar, cp şi n, 10 cm, 0,8 cm gros., incizie paralelă, urme 

de ardere secundară: 
2 frg fund inelar, p2 şi nf, diam. fund 9,4 cm, 0,7 cm gros.; 
R2b - total 11 frg 
3 frg de perete de la 2 vase arse neuniform. Pentru unul forma nu a 

putut fi recunoscută, iar pentru celălalt nu s-a putut sigur identifica: 
2 frg din zona gâtului, pithos?, n, dimensiuni: 10 cm, 0,7-1 cm gros: 
1 frg de perete, nL dimensiuni: 5 cm, 0,9 cm gros; 
7 frg de buze de la 3 vase: 

'-' 

1 frg buză rotunjită uşor teşită spre exterior, sti~achină ?, p2 şi n, 
dimensiuni: 5 cm. 0.7 cm gros. incizie paralelă cu buza; 

1 frg buză rotunjită uşor teşită spre exte1ior, lekane?, n, dimensiuni: 
5 cm. 1 cm gros. şi 0.5 cm gros. perete, incizie paralelă cu buza: 

5 frg buză. perete şi toană. lekane?. n. dimensiuni: 15 cm. 1.2 cm 
gros. buza şi 1 cm gros. perete, toana 2.5 cm diam., incizie paralelă cu buza. 
. . . ~ 1 
lll1JtaţJc- : 

l frg fund inelar, nf. ardere neuniformă. dimensiuni: 3 cm: 
~ . 

R2c - total 1 frg · 
1 frg de perete, forma nu a putut fi recunoscută, n. dimensiuni: 5 cm, 

1.5 cm gros. 

:t Identificare dr. \';t<...ilica Lungu. 
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R2d - total 3 frg 
3 frg de buză de la 3 vase, dintre care pentru unul nu a putut fi 

recunoscută fonna, iar pentru încă unul s-a putut sigur identifica: 
1 frg buză rotunjită, evazată, uşor teşită spre exterior, n, dimensiuni: 

3 cm, 0,7 cm gros., o incizie paralelă cu buza pe exterior şi două incizii 
paralele pe interior dispuse la 0,5 cm una de alta; 

1 frg buză rotunjită, strachină, n, dimensiuni: 8 cm şi 0,6 cm gros. 
perete, incizie paralelă cu buza; 

1 frg buză rotunjită, strachină?, nf, dimensiuni: 3 cm şi 0,7 cm gros. 
perete, incizie paralelă cu buza. 

R2e- totallS frg 
5 frg de perete de la 4 vase, dintre care pentru unul nu a putut fi 

recunoscută fonna, iar pentru altul nu s-a putut sigur identifica: 
2 frg din acelaşi vas, nf, dimensiuni: ambele de 5 cm, 0,6 cm gros; 
1 frg din zona gâtului, oală?, n, dimensiuni: 10 cm, 1,3 cm gros; 
2 frg, cană, vase diferite, n, dimensiuni: ambele au câte 8 cm şi 0,4-

0,8 cm, respectiv 0,6 cm gros; 
8 frg de buză de la 8 vase, dintre care pentru unul nu s-a putut sigur 

identifica fonna; 
1 frg buză dreaptă, strachină, n, dimensiuni: 10 cm şi 1 cm gros. 

perete. incizie paralelă cu buza; 
1 frg buză dreaptă, teşită spre inte1ior. strachină, n. dimensiuni: 3 cm 

şi l cm gros. perete. incizie paralelă cu buza: 
l frg buză rotunjită, strachină, cp şi n, dimensiuni: 3 cm şi 0.6 cm 

gros. buză. OA gros. perete, incizie paralelă cu buza: 
l frg buză rotunjită, strachină, n, dimensiuni: 8 cm şi 1 cm gros. 

buză. 0.5 gros. perete, incizie paralelă cu buza. (Fig. 7 /7): 
1 frg buză rotunjită. strachină. p2 şi n. dimensiuni: 5 cm şi 0,8 cm 

gros. perete. incizie paralelă cu buza: 
l frg buză rotunjită, strachină. n, dimensiuni: 3 cm şi 0.8 cm gros. 

perete. i ncizic paralelă cu buza: 
1 frg buză rotunjită. uşor teşită spre exterior. strachină. nf. 

dimensiuni: ) cm. 0.8 cm gros. buză. 0.6 gros. perete. incizie partJielă cu 
buza (Fig. 7/l ): 

1 frg buză rotunjită. uşor teşi tă spre exterior. st rach 1 nă ·_>. n. 
dimensiuni: 5 cm. 0.9 cm gros. buză. 0,6 gros. perete, incizie paralelă cu 
buza (Fig. 7/9): 

2 frg fund inelar. nf. ardere neumformă. dimensiuni: diam. fund I-L2 
cm. OA cm gros. perete (Fig. 6/7). 
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R3 - total 8 frg 
8 frg de buză de la ·5 vase, dintre care pentru 2 nu s-a putut sigur 

identifica fonna; 
1 frg buză dreaptă rotunjită, oală?, n, dimensiuni: 5 cm şi 1,2 cm 

gros. buză, 0,4 gros. perete; 
2 frg buză rotunjită, strachină, n, dimensiuni: diam. gură 24 cm, 

0,9 cm gros. buză, 0,5 gros. perete, incizie paralelă cu buza (Fig. 7113); 
1 frg buză rotunjită, strachină, n, dimensiuni: diam. gură 21 cm, 

1 cm gros. buză, 0,5 gros. perete, incizie paralelă cu buza (Fig. 6/4 ); 
1 frg buză rotunjită, strachină, cp şi n, dimensiuni: diam. gură 22 cm, 

0,9 cm gros. buză, 0,4 gros. perete, incizie paralelă cu buza; 
2 frg buză rotunjită, evazată, strachină ? , cp şi n, dimensiuni: diam. 

gură 24~6 cm 0,9 cm gros. buză, O, 4 gros. perete, incizie paralelă cu buza pe 
interior (Fig. 6/3). 

Ceramica de pe suprafaţa S. 1 
c. 1, -0,30 m ad. 
1 apucătoare cu alveole, M1c, cp, ardere neuniformă, dimensiuni: 5 cm. 
2 frg de perete, amforă locală ?. R2b, n, ardere neuniformă, 

dimensiuni: 5 şi 10 cm, 0,6 cm gros. 
c. 2-3, -0,35 m ad. 
1 buză dreaptă uşor teşită, borcan, M 1 a, cp, ardere neuniformă, 

dimensiuni: 5 cm. brâu alveolat sub buză. 
1 frg de perete. M2b. cp, dimensiuni: 5 şi 1 O cm. 0,6 cm gros. 
1 frg de perete. cană ? . R 1 a, nf, dimensiuni: 1 O cm, 0,4 cm gros. 
2 frg de perete. vas de mari dimensiuni. R 1 b, nf, ardere neuniformă, 

dimensiuni: 5 şi 8 cm. 1 cm gros. 
c. 6. -0,30 m ad. 
9 frg de fund şi perete, vas cu pereţii drepţi, M 1 c, cp şi n. ardere 

neuniformă. diam. fund 13.4 cm, gros. fund 1.6 cm. gros. perete 1 cm. 
(Fig. 5/7): 

12 frg de perete. amforă locală?. R la. nf. dimensiuni: 6 buc. x 3 cm, 
2 buc. x 5 cm. 3 buc. x 8 cm. 1 buc. x 10 cm. 
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Abstract 
Following thc research intended for thc archaeological clearancc 

excavation for two private plots of land on the southem bank of the Băneasa 
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Lake (36, Bujorului St. and 53, Liliacului St.), Bronze Age material (the 
Glina culture) and two Latene dwellings have been found. 

The first dwelling is a sunken one, more likely rectangular, where no 
fire installation has been identified. 

The inventory included severa} ceramic sherds of handmade pots 
(lamp pitcher "căţuie", jar, straight pots), wheel made pots (Lekythoi ?, 
mug) and a small iron lens. In the Latene layer a spine handle iron sickle has 
been discovered. 

For this first investigated area, the approximate dating has been 
detennined between late Illnd and Ilnd century BC. 

The second complex is another sunken dwelling. No fire installation 
has been found in this case either. The ceramic inventory is more numerous 
(141 fragments): 58 handmade and 83 wheel made pots. For the first 
category, the following shapes have been identified: jars, pots, 1amp pitchers 
"căţui". The open shapes (krater, lekane, dishes, and bowls) are predominant 
in the wheel made ceramic repertoire. 

The association between the types of pottery found in the second 
dwelling can be, generally, dated in IV1

h- Illrd century BC. 
Some of the materials found in the cultural layer can be dated in thc 

und and 151 century BC. 

List of illustrations: 

Figure 1. archaeological site Băneasa Lake, position of excavations. 
Figure 2. 36 Bujorului Street: S. 3- Cpl. 2- ground and profile of a Latene 

Epoch building. 
Figure 3. 36 Bujorului Street: Cpl. 2- Latene Epoch pottery. 
Figure 4. 36 Bujorului Street: Cpl. 2- Latene Epoch pottery (2- 6). 
Figure 5. 53 Bujorului Street: Cpl. l - Latene Epoch hand made pottery. 
Figure 6. 53 Bujorului Strect: Cpl. l - Latene Epoch wheelmade pottcry. 
Figure 7. 53 Bujorului Strect: Cpl. 1 ·· Latenc Epoch wheel madc p0ttery. 
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Secţiunea 3 

1 - Depunere de pământ galben cu nisip şi gunoaie de la constructiile contemporane 
2 - Solul vegetal 
3 - Pământ cenuşiu -gălbui; 
4 - Strat cu material de factură Latcne : 
5 - Pământ gălbui, compact cu materiale de epoca hronzului; 
6- Pământ galben'steril din punct de vedere arheologic. 
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Figura 2. Băneasa Lac, str. Bujorului nr. 36. 

-0.311 m 

S.3 - Cpl. 2 - locuinţă de epocă Latene (profil şi grund). 
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Figura 3. Băneasa Lac, str. Bujorului nr. 36 
Complex 2 - ceramică de factură Latene. 

2 

4 

6 

([] 

https://biblioteca-digitala.ro



1 

.. .... 
~ .. 

6 

Figura 4. Băneasa Lac, str. Bujorului nr. 36 
Ceramică de factură Latene şi seceră din strat. 
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Figura 5. Băncasa Lac, str. Liliacului nr. 53 
Complex 1 - cerarnică de factură Latene lucrată cu mâna. 
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Figura 6. Băneasa Lac, str. Liliacului nr. 53 
Complex 1 - ceramică de factură Latene lucrată la roată. 
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Figura 7. Băneasa Lac, str. Liliacului nr. 53 
Complex 1 - ceramică de factură Latene lucrată la roată. 
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