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Situl de la Dămăroaia este situat în nordul oraşului Bucureşti. 

Descoperirile arheologice se concentrează pe o mică peninsulă aflată pe 
malul sudic al lacului Griviţa. Aceasta face parte din terasa lacului şi 

prezintă o uşoară pantă spre lac (Pl. 1 ). 
Scurt istoric al cercetării sitului 
Primele cercetări pe teritoriul sitului le face D. V. Rosetti în anii 

1930 - 1931 când sunt descopetite materiale din epoca bronzului şi două 

m01minte de incineraţie cu un inventar foarte bogat, reprezentat de ceramică 
lucrată cu mâna (vase sac, ceaşcă tronconică sau căţuie}, ceramică lucrată la 
roată (căni, fructieră, cupă, strecurătoare şi o amforă) şi câteva obiecte din 
metal 1

• De asemenea, tot cu ocazia acestor cercetă1i au fost identificate 
complexe din secolele VI - VII p. Chr., printre care şi un cuptor de ars oale, 
precum şi din secolele X -XI p. Chr2

. Cercetările se reiau abia în anii '70, 
când într-un sondaj arheologic practicat în anul 1976 au fost cercetate două 
locuinţe de suprafaţă din secolele II-I a. Chr. 3

. 

În anul 2005, datorită extinderii în această zonă a unui cartier 
rezidenţial, au fost reluate săpături le arheologice cu caracter preventiv. 
Astfel în campaniile din anii 2005 şi 2006 au fost efectuate săpături pe mai 
multe loturi aflate pe Aleea Snagov, Aleea Neajlov şi Aleea Scroviştea de 
către colective de la Muzeul Municipiului Bucureşti. Institutul Naţional al 
Monumente lor Ist01ice şi Muzeul Naţional de Istorie a României. 

Obiectul lucrării de faţă îl fac cercetările preventive de pe Aleea 
Scroviştea (Plan şa 1 ). Este vorba despre cercetări efectuate în 2005 la nr. 50-
54 (lotul 3) şi despre cele din 2006 de la nr. 56-60 (lotul 2). 

Prezentarea săpăturilor 
Campania 2005"' 
Lucrări le arheologice preventive de la nr. 50-5-l s-au desfăşurat în 

perioada 03.06.2005 - 13.06.2005 şi au fost conduse de dr. Gh . .l\1ănucu 

1 Rosetti 1935. p. 61-64; Turcu 1969. p. 171-17.2. 
2 Rosetti 1935. p. 61-64. 
-~ Stoia 1977. p. 359. punct 20/b; Mandache 1981. p. 291. 
~ Mănucu-Adameşteanu. Cristina Alexandrescu. Florina B5rzescu 2006. p. 100- 102. 
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Adameşteanu, din colectiv făcând parte: dr. Cristina Alexandrescu şi Florina 
Panait-Bîrzescu. La cercetarea complexelor de epocă Latene a participat şi 
Despina Măgureanu. 

Suprafaţa a fost cercetată prin patru secţiuni cu următoarele 

dimensiuni: 12,50 x 3,00 m (S. 1), 12,50 x 2,00 m (S. 2 şi S. 3) şi 12,50 x 
x 2,50 m (S. 4 ), separate de martori de 1 ,50 m grosime, însurnând 117 rnp 
(Pl. 2, 3). 

Au fost descoperite 5 complexe: o locuinţă L. 1 şi un cuptor C. 1 de 
epocă dacică (Latene); o locuinţă L. 2 şi alte două cuptoare C. 2 şi C. 3, 
datând din epoca migraţiilor (sec. VI- VII p. Chr.). 

Campania 20065 

Lucrările arheologice preventive de la nr. 56 - 60 s-au desfăşurat în 
perioada 08.06 - 13.06.2006 şi au fost conduse de dr. Gh. Mănucu 
Adameşteanu, din colectiv făcând parte: Cătălin Bojică şi Andrei 
Măgureanu. 

Suprafaţa cercetată în 2006 se află la cea. 20 m vest faţă de săpătura 
din 2005. Au fost trasate cinci secţiuni şi patru casete: S. 1 (10,00 x 2~00 m); 
S. 2 (6,00 x 2,00 m), S. 3 (7,50 x 1,50 m), S. 4 (7,50 x 1,50 m) şi S. 5 (10,00 x 
x 2,00 m): Cas. 1 (4,00 x 2~30 m), Cas. 2 (1 ,70 x 1,50 m), Cas. 3 (3,50 x 
x 1,20 m), Cas. 4 (2,00 x 0,80 m), care au acoperit 92.05 mp (Pl. 7). 

Pe terenul cercetat au apărut cinci complexe, dintre care patru6 sunt de 
epocă dacică (Latene) şi unul poate fi atribuit epocii migraţiilor (sec. VI- VII 
p. Chr.). 

Stratigrafia generală 
Deşi sunt la mică distanţă unul faţă de celălalt, fiecare dintre cele 

două puncte are pat1icularităţile sale stratigrafice, drept care votn prezenta 
separat observaţii le asupra fiecărui punct. 

Pentru cercetarea din 2005, descrierea situaţiei stratigrafice este 
următoarea: 

- stratul vegetaL cu o grosime ce variază între 0,07- 0,30 m: 
- strat de utnplutură adus din altă pa11e pentru nivelarea pantei spre 

lac. constând din dărâmătură mode111ă (cărămizi. blocuti de zidărie. mot1ar). 
în care sunt antrenate şi materiale arheologice din straturile anterioare. cu o 
grosime ce variază între 0.50-0,80 m: 

- stratul de pămfmt cafeniu în care au apărut matetiale arheologice 
este foa11e deranjat de stratul de umplutură modetllă, neputându-i-se stabili 
clar grosimea: 

'Mănucu-Adameşteanu. C Bojică. A. Măgureanu ~007. p. 88-89. 
6 Dintre acestea unul este nesigur în pri,·inta atribuirii. din el fiind recuperate dte\·a 
fragmente ceramice atipice. 
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- strat de amestec între pământul negru cafeniu şi lutul galben, steril 
din punct de vedere arheologic, cu o grosime de cea. 0,45 m (între - 0,60 -
1,00 m adâncime), în care apar sporadic materiale arheologice; 

- nivelul de lut galben, compact, steril din punct de vedere 
arheologic, apare în medie de la cea. - 0,90 m adâncime. 

Adânc imea de să pare atinsă a fost de - 0,90 - 1 ,30 m. 
Cel de-al doilea punct, cercetat în 2006, nu a suferit intervenţii 

moderne, dar de pe suprafaţa sa, stratul vegetal, cu o grosime de 0,25 - 0,30 m, 
a fost decapat mecanic. 

Descrierea situaţiei stratigrafice este următoarea: 
- strat de pământ cenuşiu, de sub cel vegetal, în care au apărut 

materiale arheologice, gros de circa 0,50 m; 
- strat de lut galben, compact, stetil din punct de vedere arheologic; 

apare la adâncimea de 0,75- 0,80 m. 
Adâncimea maximă de săpare atinsă a fost de- 0,90 - 1,50 m. 
Catalogul complexelor 
Descrierea complexelor de epocă Latene din campania 2005 
Locuinţa L. 1 (S. 1, carourile 2- 4) 
Locuinţa L. 1 (Pl. 4/1 - 2, 5/1 - 2) este un complex adâncit~ a cărei 

groapă a fost săpată din pa11ea superioară a stratului de pământ negru 
cafeniu, pe care îl traversează, pătrunzând în lutul galben. Groapa a fost 
înregistrată în grund la- 0,88 m adâncime faţă de nivelul actual de călcare. 
Nivelul de săpare antic nu a fost surprins datorită intervenţiilor 

contemporane care au pe11urbat depuneri le. 
De fmmă aproximativ circulară, L. 1 măsura 2,80 x 2,67 m. La 

exteriorul conturului gropii, între -0,84 - 1,27 m adâncime, au fost sesizate 
9 gropiţe, cu un diametru de circa 7 cm, unne ale patilor din suprastructura 
constructiei. , 

În umplutura de pământ cenuşiu-albăstriu, cu aspect !llăzăros, se 
găseau bucăţi de lipitură şi cărbune de lemn de cea. 2 x 3 cm. In jumătatea 
de sud a L. 1, pe fundul gropii (la -1,02 - 1,14 m) au apărut 2 grupări de 
fragmente ceramice de mari din1ensiuni şi un grup de 3 bucăţi de crustă şi 

una din patul vetrei. Fragmentele de crustă păstrează urma unui decor 
realizat prin imprimare cu un şnur. Aglomerarea mai mare de cioburi. de 
formă ovală. măsura 0,30 x 0.50 m. 

Din umplutura gropii a fost recoltat un nUineros matetial ceramic 
însun1ând 258 de fragmente de vase, la care se adaugă 5 jetoane şi o fusaiolă. 

Cuptorul C. 1 (S. 1, caroul 2) 
Pereţii cuptorului (Pl. 4/2) cu o grosime de 4-5 cm, au fost 

înregistraţi de la -0,77 m până la nivelul vetrei, la -0.94 111 adâncime. 
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De fmmă circulară, vatra avea diametru! exterior de 0,88 m. Gura 
cuptorului (lungime 30 cm, lăţime 36 cm) se găsea către SE. 

Cuptorul a fost cercetat prin secţionare, pe un ax orientat NV -SE. 
S-au obţinut următoarele informaţii despre amenajarea şi structura sa: 

- crusta cu o grosime de 2 cm, consta dintr-o lutuială aşezată peste 
un strat de nisip, direct pe nivelul antic de călcare. În compoziţia lutuielii s
au observat pietricele, nisip şi cioburi pisate. 

- pământul ars la roşu de sub vatră cu o grosime de maxim 4 cm, nu 
indică o utilizare de lungă durată a cuptorului; 

- deasupra crustei se găsea o umplutură de 15 cm grosime, care 
consta dintr-un pământ negru amestecat cu lut galben nisipos. Pigmentaţia 
intensă era dată de cărbuni (de circa 3 cm) şi de bucăţi mici de lipitură arsă. 
Prinsă în conglomeratul de lipitură s-a găsit o bucată din calota cuptorului. 
Din interiorul cuptorului au fost recoltate trei fragmente ceramice de la vase 
lucrate cu mâna: un perete din pastă cărămizie, cu nisip şi cioburi pisate, cu 
suprafaţa barbotinată; un perete cu apucătoare ovală, din pastă neagră cu 
pietricele şi o buză cărămizie lucrată la roată, databile în secolele II-I a.Chr. 

Ca inventar care poate fi legat de cuptorul C. 1, menţionăm un 
fragment de tablă şi două cuie din fier pute111ic oxidate, precum şi trei 
fragmente de lut ars care pot apa11ine unor greutăţi/căţei de vatră. 

Fragmentul de tablă din fier, putetnic corodată, cu fmmă neregulată, 
- -?1 ?5 '02 . masoara _, x -· cm ŞI , mm grosime. 

Dintre cele două cuie, unul lung de 3,8 cm, era puternic corodat, 
celălalt de 3,6 cm lungime, are secţiunea patrulateră (4 mm gros.) şi floarea 
rotundă de 0,7 cm diametru. 

Pentru cuptorul cu utili zare foarte probabi 1 menajeră, da tarea în 
sec. II-I a.Chr. s-a făcut prin rapo11are la locuinţa L.l, dar între cele două 
comp,Iexe nu există o legătură stratigrafică directă. 

Descrierea complexelor din sec. VI - VII din can1pania 2005 
Locuinţa L. 2 (S. 2, caroul 3- 4 şi martorul dintre S. 2 - S. 3) 
Este un complex de locuire adâncit (Pl. 611 - 2). Groapa locuinţei a 

fost înregistrată la adâncimea de - 0.73 m fată de nivelul actual de călcare. 
~ . . 

Nu a fost surprins nivelul de săpare antic. 
De formă patrulateră, cu dimensiunile de 3.10 x 2,20 m. groapa L. 2 

este săpată până la - 1.15 m adâncime faţă de ni ve lui actual de călcare. La 
colţuri le laturii de N. la - 1,00 m adâncime, s-au observat 2 gropi de par. cu 
diametru] de 7 - 8 cm. 

Umplutura era densă, din pământ cenuşiu-albăsttiu, cu aspect 
măzăros. putetnic pigmentată cu cărbune şi lipitură arsă. Conţinea şi bucăţi 

de lipitură de dimensiuni mari (9 x 1 O cm): unele dintre acestea aveau 
incizate linii pe suprafaţa lisă, oase de animal şi bucăţi de cărbune de lemn 
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de circa 2 x 3 cm. DeasellJeni, 16 fragmente de factură Latene (6 cenuşii, de 
la vase la roată; 10 pereţi de la vase lucrate cu mâna) şi un jeton au fost 
găsite în umplutura L. 2, antrenate în momentul săpării gropii locuinţei. 

Instalaţia de foc a locuinţei a fost amenajată într-un calup de lut cruţat. 
În momentul documentării săpăturii, cuptorul a primit indicativ propriu (C. 3). 

Cuptorul C. 3 (S. 2, caroul 3) 
La -0,73 m faţă de nivelul actual de călcare, a fost surprins conturul 

de pământ ars al pereţilor cuptorului C. 3 (Pl. 6/2). Grosimea acestora este 
de 3 - 5 cm. De formă oval prelungă, cu gura spre sud, cuptorul măsura 
O, 70 x 0,54 m, la -1 ,O 1 m adâncime fată de nivelul actual de călcare. , 

Cercetat tot ptin secţionare pe axul lung (N-S), cuptorul C. 3 
prezenta următoarele caracteristici: 

- umplutura cu aspect lutos, de culoare cenuşiu închis era puternic 
pigmentată de cărbune şi lipitură; 

- vatra era alveolată, cu suprafaţa extrem de dură, intens arsă. În 
centru, alveolarea avea o adâncime d~ 0,1 O m, faţă de nivelul de amenajare 
al cuptorului. Spre fundul vetrei a apărut o concentraţie de cărbune de lemn 
(20 x 8 cm). 

- crusta vetrei, dură. albicioasă. groasă de 3 cm, avea în lutuială 
' ' ...., 

pietricele şi nisip; 
- pământul ars de sub vatră avea maxim 5 cm grosime; 
Din interiorul cuptorului s-au degajat mai nuilte bucăţi făţuite de 

lipitură, "vălătuci'' de culoare gălbui-albicioasă. având latwi regulate şi 

colţuri rotunjite. Acestea umpleau practic cavitatea lui C. 3. 
Cuptorul C. 2 (S. 2, caroul 4) 
Cuptorul 2 (Pl. 5/1 - 2), cu o formă aproape semicirculară, cu o 

lungime de 0,77 x 0,40-0,56 n1 lăţime, a fost înregistrat în grund la- 0,61 m 
adâncime faţă de nivelul actual de călcare, ptin conturul de pământ ars al 
pereţilor (gros de 4,5 - 7 cm). La - 0,90 m adâncime, forma cuptorului era 
oval - alungită şi măsura ,1.60 m lungime (ENE-VSV). Gura acestuia se 
găsea către ENE. 

Prin secţionare pe axul lung al cuptorului s-au obţinut următoarele 
informaţii: 

- înălţimea cupolei faţă de vatră a fost de cea. 0,30 m; 
- vatra uşor alveolată în centru, avea crusta groasă de 2 cm: 
- grosimea pământului ars de sub vatră atingea 7 cm; 
- pământul de umplutură din intetiorul cuptorului, de culoare neagră. 

era dens, cu fragmente mari de cărbune ars (3 x 3 cm) şi mici bucăţi de 
pământ ars la roşu: 
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- la demontarea cuptorului s-au înregistrat 5 mici fragmente 
ceramice, atipice, de factură Latene (unul cenuşiu la roată şi 4 pereţi de la 
vase lucrate cu mâna). 

Ca tehnică de construcţie pentru acest tip de cuptor, credem că s-a 
procedat la scobirea lui într-un calup de pământ, aceasta ar explica şi prezenţa 
fragmentelor ceramice. Trebuie precizat că, această formă constructivă este 
una utilizată exclusiv pentru interior în perioada mi graţiilor. 

Deşi aflat în apropierea L. 1, între cuptorul C.2 şi aceasta nu s-a 
observat nici o legătură stratigrafică directă. Mai mult forma şi structura 
asemănătoare cu cele ale cuptorului C. 3, permit atribuirea acestei structuri 
niveluiui de locuire din secolele VI- VII, dar trebuie menţionat că şi în cea de a 
doua epocă a fierului există cuptoare amenajate într-un calup de pământ cruţat. 

Descrierea complexelor de epocă Latene din campania 2006 
Locuinţa L. 1 (S. 4, carourile 1 - 2 şi caseta Cas. 1) 
Datorită decapării mecanice a suprafeţei proprietăţii, nu a fost 

surprins nivelul de săpare antic al complexului adâncit L. 1 (Pl. 8). Groapa 
de formă rectangulară, p0111ea imediat de sub nivelul vegetal. Dimensiunile 
sale sunt de 3,20 x 3,50 m (orientarea E- V). 

Două gropi de pari, amplasate aproximativ pe mijlocul laturi lor de N 
şi E, sunt U111·1e ale unei suprastructuri din lemn. 

Podeaua a fost surprinsă la adâncimea de 0,70 m faţă de nivelul 
actual. 

Pe mijlocul laturii de sud, locuinţa avea o groapă (pentru stocare ?), 
fără materiale arheologice cu dimensiunile surptinse în grund de 0,80 x 0,70 m. 
Groapa se adâncea cu aproape 0,60 m sub nivelul podelei. Nu au fost 
identificate urme ale unei instalatii de foc. 

' A 

In umplutura locuinţei s-au găsit restuti osteologice de vită, ovi-
caprine şi câine. 

Au fost înregistrate bucăţi de crustă provenind de la 4 vetre diferite. 
distruse/demontate din vechime: 

- un fragment de 9 x 7,5 cm x 2,2 grositTle, cu suprafaţa crustei 
ex foii ată: 

- 9 fragmente cu din1ensiuni cuprinse între 1.5 şi -+ cm şi o grosime 
de 1.2 cm. care însumează 78 cm2. Grosimea crustei indică o utilizare de 
scună durată a structurii de combustie: 

- 6 fragmente cu dimensiuni între 2 şi -+ cm. au grosi mea de 1.5 cm. 
Suprafaţa crustei este foat1e netedă şi dură. deşi grosimea ei nu pare să 

indice o folosire îndelungată: ..... 
- 26 de fragmente cu dimensiuni înt re l şi 4,5 cm şi o grosime de 2.5 

cm. ~nsumează 30 cm2• Suprafaţa crustei este extrem de dură. albicioasă şi 

lucioasă. Trei dintre bucăţi păstrează fragmente de linii incise. 
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Este foarte posibil ca toate cele patru vetre să fi fost amenajate 
succesiv în interiorul locuintei, însă nici una dintre ele nu a fost detectată in 

' 
situ. 

În umplutură se găseau şi fragmente de lipitură arsă provenind din 
pereţi 7 . Circa o treime dintre acestea sunt făţuite pe o parte. Se pot observa 
foarte uşor impresiuni de seminţe şi fibre vegetale. Cele mai mari dintre 
fragmente păstrează amprenta structurii de lemn: nuiele cu diametru] de 
1,5 cm, 3 şi 2 cm şi scândură cu grosimea de 1,5 cm de la care s-a păstrat 
amprenta unui colţ cu laturile de 6 cm. 

De asemenea~ a fost remarcată prezenţa, în număr de 32 de bucăţi, a 
unor pietre de râu rotunjite, rulate, din cuarţit alb gălbui şi roz, cu dimensiuni 
între 2 - 7 cm şi precum şi a 2 bucăţi de gresie şi a uneia de şist verde. 

Mici fragmente ceramice (maxim 3 cm) de epoca bronzului, 
anirenate din strat, au fost sesizate în umplutură. 

Inventarul locuinţei este compus din numeroase fragmente ceramice 
de factură Late ne (255 frag1nente ). Catalogul cu descrierea acestora este 
anexat mai jos. 

Groapa Gr. 1 (S. 3, carourile 1 - 2 şi caseta Cas. 2) 
Complexul are o fonnă circulară în grund şi una aproximativ 

rectangulară în secţiune (Pl. 9). Dimensiuni le sunt de 1 x 1,30 m la ni ve lui 
de surprindere (cea. 0,25 m adâncime). Adâncimea maximă de săpare faţă de 
nivelul actual de călcare este de -1,30 m. 

Umplutura gropii conţinea următoarele: 
- 8 bucăţi de lipitură arsă (între 3 - 12 cm), pe care s-au păstrat 

an1prente de fibre vegetale. de nuiele ( 1.5 - 3,7 cn1, diametru) şi de scânduri 
(un colţ 6 x 6 cm) din structura lemnoasă a peretelui~ 

- 2 bucăţi de crustă de vatră de 4 şi 6 cm şi 1,5 cm grosime~ 
- câteva mici fragn1ente ceramice (maxim 3 cm) de epoca bronzului: 
- o piatră de râu rotunjită şi o pietricică de râu folosită ca lustruitor 

cu una dintre feţe netedă şi lisă. 
Ca in\'entar, în afară de materialul ceramic (40 de fragmente) s-au 

mai găsit un fragment (creuzet ?) pute111ic deformat vitrifiat: o lamă de cuţit 
din fier. putcn1ic oxidată ( 9 cm lungime şi 2.3 CITI lăţime spre mfmer) ~i o 
mărgea din os. Aproxin1ativ cilincJric[l. cu diam. de 0.7/1.1 cm. a fost 
obţinută prin cJecupare dintr-un os mai lung. 

Groapa Gr. 2 (S. 5, caroul 2) 

Dimensiunile surprinse la cea. 0.25 m ad .. sunt de 1.20 x OAO m 
(Pl. l 0/2). Adâncimea maximă de să pare este de - 1.1 O m. Complexul nu a 

7 Ace~tca însumează 4.5 kg 
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fost cercetat integral. În umplutura sa se găseau antrenate câteva fragmente 
ceramice de epoca bronzului şi 3 bucăţi de lipitură arsă de 3,5 - 4,5 cm. 

Ca inventar, alături de alte câteva mici fragmente ceramice atipice, 
au fost descoperite un perete de vas şi o cană întreagă de factură Latene. 

Groapa Gr. 3 (S. 5, caroul 3 şi caseta Cas. 4) 
Complexul are o formă uşor ovală în grund şi una aproximativ 

trapezoidală în secţiune (Pl. 10/2). Dimensiunile sunt de 1,90 x 1,50 m la 
nivelul de surprindere (cea. 0,25 m adâncime) şi atinge o adâncime rnaximă 
de săpare de -1,80 m faţă de nivelul actual. 

În umplutura sa au fost descoperite câteva fragmente ceramice mici 
(n1axim 3 cm), atipice, de factură Latene. Acestea ar fi putut fi antrenate la 
săparea gropii, atribuirea complexului epocii Latene fiind nesigură. 

Descrierea complexelor din sec. VI - VII din campania 2006 
Locuinţa L. 2 (S. 5, carourile 3- 4 şi casetele Cas. 3 şi 4) 
Groapa locuinţei pornea imediat de sub niveiul vegetal decapat, fapt 

ce a făcut imposibilă surprinderea nivelului de săpare antic. De formă 
aproximativ rectangulară, construcţia are dimensiunile de 3,60 x 3,30 m 
(E- V). Pe marginile construcţiei, de jur împrejur, s-a observat o şănţuire cu 
adâncimea de 0,20 m şi lăţimea gUiii de 0,20 m (Pl. 10/1). 

Podeaua, surprinsă la -0,80 m faţă de ni ve lui actual de călcare, a fost 
acoperită cu scânduri: pe toată suprafaţa complexului au fost identificate 
resturi carbonizate. De asemenea, au fost surprinse şi resturi ale diferitelor 
bâme şi scândUJi ce făceau parte din suprastructură. Una dintre acestea avea 
o gaură Ade fonnă trapezoidală destinată îmbinării cu o altă bâtllă. 

In colţul de nord-est al locuinţei L. 2. se găsea un cuptor amenajat 
într-un calup de pământ cruţat, cu dimensiunile surprinse de 1,00 x 1,1 O m. 
Vatra cuptorului de formă aproximativ circulară (0,50 x 0.60 m), avea crusta 
groasă de 0,8 cm. Pământul era ars la roşu sub vatră, până la 3 - 4 cm. 
Pereţii cuptorului erau lutuiţi. Două funduri de vase lucrate cu n1âna, puse 
cu gura în jos, au fost aşezate lateral pentru a demarca gura cuptorului. 

În pat1ea dreaptă a cuptorului, între acesta şi peretele construcţiei. se 
afla un calup compact de chit-pic amestecat cu fragmente ceramice şi rare 
resturi de ceramică vitrifiată. Pe pa11ea dinspre interiorul L. 2. calupul era 
lutuit. 

Cuptorul a fost încadrat într-un dreptunghi cu pereţii construiţi din 
v{liătuci şi fragmente ceratnice. Aceştia erau clădiţi din rânduri succesive de 
\'ălătuci şi de fragmente ceramice, fixate cu lut între ele8

. 

~,Atragem atenţia a~upra a~estui detaliu. folosirea 'ăl[lluL·ilor ca material de construcţie e~te 
extrem de rară. fiind d<xumentată încă o singură situaţie. la C'upăceanL·a. unde din "ălfltuci 
au fost realizate in~talaţii de foc: E.S. Teodor :!002. p. 7). nr. 75 
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Prezentarea materialelor arheologice 
Epoca Bronzului 
A 

135 

Intrucât fragmentele ceramice din cercetările din 2005 atribuibile 
epocii bronzului nu au fost găsite în contextele lor antice, ce se poate spune 
despre ele se reduce la o caracterizare generală şi la o încercare de încadrare 
cronologică şi tipologică. 

Caracteristici: 
Ceramica are un grad ridicat de fragrnentare (doar 5 fragmente sunt mai 

mari de 10 cm) şi de coroziune a suprafeţelor şi, în multe cazuri, şi a spărturilor. 

După factură9 se disting cinci categorii 10
: 

fragmentele din pastă cu cea 20% nisip, predominant de culoare 
brun deschis; în total sunt 12 fragmente, dintre care cele mai multe aparţin 
culturii Glina (Fig. 111 ), dar şi cultutii Tei (Fig. 1/3 - 4 ), probabil şi 

Bronzului târziu (Fig. 3/5) şi nedeterminabil (Fig, 2/4) (pentru argumentele 
morfologice şi de decor pe care se bazează încadrarea v. i1~{ra); 

fragmente din pastă cu cea. 10o/o degresant constând din pietriş 
care în fiecare caz merge de la 1 mm (aşa-zisul nisip) până la cea. 7 mm; 
cele mai multe sunt arse roşu-cărămiziu intens pe ambele feţe, unele au 
interiorul de culoare brună (Fig. 112, 5: 2/1; 3/4 ), două frag1nente sunt 
cenuşii foarte închis- total 28 fragmente (cele mai multe atribuite ceramicii 
Tei-"La Stejar"); 

fragmente din pastă cu mai puţin de 5% nisip şi ciobu1i pisate 
(de cea. 2-4 Inm) - 26 fragmente (Fig. 2/2); 

fragmente din pastă cu 5 - 20o/c cioburi pisate de 2-4 mm: ardere 
predominant oxidantă- 9 fragmente (Fig. 2/3: 311-3): 

fragmente din pastă cu cea. 20lJC: degresant constând într-un 
amestec de pietriş de dimensiuni mijlocii şi mati (cea 2-7 mm), cioburi 
pisate de dimensiuni mijlocii (cea. 2-4 mm) şi concreţiuni calcaroase pisate 
(cea 2-4 mm)- sunt patru fragmente, toate apaqinând aceluiaşi vas (Fig. 4/l ). 

Cioblllile din ultimele trei categorii au de regulă resturi de slip destul 
de consistente pentru a putea estima că suprafaţa iniţială trebuie să fi fost 

9 Aprecierea frecvenţei degres~mţilor din pastă s-a făcut folosind planşa propusă de A. J. 
~1athew. A. J. \Voods. C. Oliver. .. Spots before your eyes: ne\\' compari sun charts for' i~ual 
percentage estimation in archaeological material ... în A. P. M iddlell )n. 1. C. Free~tone ( eD.). 

Rece/IT dcn!lopmcnts in ccrwnic petrology. British Museum OccasiPnal Paper 81. London: 
British Museum. 1991. aşa cum este ea reprodusă în Orton. P. Tyers. A. Vince 199.3. 
p. 238. Appcndi.r. 
10 Toate fragmentele conţin cantităţi mmi de mica in pastă. Repa11iţia sa omogenă arată că ac~sta 
a făcut pane din constituţia lutului din care a fost confecţinnată ceramica şi nu a fost :.tdăugată ca 
degresant. 
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compactă, în timp ce 1n cazul celor din primele două categorii există atât 
indicii de suprafaţă cmnpactă, cât şi de suprafaţă poroasă. 

După formă şi decor, respectiv tratarea suprafeţelor unele fragmente 
pot fi încadrate cronologic cu siguranţă, în timp ce majoritatea nu permit o 
încadrare mai precisă decât aceea că aparţin epocii bronzului: 

un fragment de margine de vas cu buza alveolată (Fig. 111) 11
, 

precum şi unul din corpul unui vas mic cu toartă tubulară (Fig. 112) 12 au 
analogii în repertoriul ceramic Glina (bronzul timpuriu); 

un fragment decorat (Fig. 114) are analogii în ceramica din fazele 
clasice ale culturii Tei, mai probabil Tei-"La Stejar" 13 (perioada mijlocie a 
epocii bronzului). Tot acestui repertmiu ceramic i-ar putea aparţine şi 

fragmentul de pahar (Fig. 113) 14
, şi fragmentele de vase mai mari cu toqi 

tubulare pe gât (Fig. 1/5) 15
; în cazul altui fragment (Fig. 211) nu e totuşi 

sigur dacă toarta se află pe gât. 
fragmentele din fig. 2/2-4 nu se pot încadra cu siguranţă, dar 

judecând după factură, ar putea şi ele preveni din perioada mijlocie a epocii 
bronzului. 

fragmentul din fig. 3/1. ptin formă şi factură, este foarte probabil 
să apaqină unui kantharos sau unei ceşti de tip Zimnicea-Plovdiv, de tipul 
celor care apar în stratul Br. III din aşezarea de la Popeşti 16

, deci provine din 
Bronzul târziu. 

ceramica din fig. 3/2-5: 411, după factură, poate fi atribuită mai 
degrabă Bronzului târziu. . 

fragmentul din fig. 412 nu are nici o analogie cunoscută. 
Concluzii: Lotul ceramic prezentat aici conţine fragmente din 

Bronzul timpuriu, mijlociu şi târziu. Date fiind condiţiile lor de descopetire 
este imposibil de spus dacă ele provin dintr-o singură aşezare 

multistratificat~ distrusă sau din aşezări diferite, eventual unistratificate. 
~poca Latene 
In 2005, din secţiunile S. 1. S. 2 şi S. 3 au fost recoltate bucăţi de 

lipitură arsă din pereţii unor construcţii cu structura din împletitură de 
nuiele. Fragmentele de lipitură păstrează amprentele materialului lemnos. 

Unele dintre acestea au o suprafaţă lisă. muruită. mai ales ce1e 
recoltate din S. 3, pe care se obsen ă u1111e ale unui posibil decor incizat. In 

11 La Ouaia Turcului. stratul inferior: E. TuJdr 1982. fig. :012. 12 şi la Greci: Schuster 1997. fig. 
12411-2. 
1 ' --La Varlaam: Schuster 1997. fH.!. 71/4. 
1 ~ La Bucureşti-Băneasa- "LunL~I Colentinei": Leahu 20Cn. pl. XXXVIII/1. 
1 ~ Leahu 2003. pl. XXX \'Il/ Il. 
''La Mogoşeşti: Schuster. T Popa .:WOO. fig. 64/2. 
Jr, D P 1· 1°96 ~., 1·· -11 - ( .., e ex. a rncaş "/ .. ·'· 1g . .) -· ): )/_. 
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compoziţia lipiturii au fost observate urme de materii vegetale (pleavă, paie) 
ŞI niSip. 

Din strat, de pe suprafaţa secţiunilor cercetate avem 59 de fragmente 
ceramtce. 

Dintre acestea, 39 sunt de la 37 fragmente de recipiente lucrate cu 
mâna. 

Predomină pasta cărămizie, doar 7 fragmente sunt din pastă neagră. 
Din numărul total al părţilor de vas, trei sunt buze, iar unul este din 

baza unui vas cu diametru! de 6,6 cm, foarte probabil o cană. Tot de la o 
cană, mare, poate fi fragmentul de toartă, de 5 cm, cu secţiţinea 

rectangulară, de 2,8 x 2,2 cm. 
S-au mai putut recunoaşte următoarele forme: un vas cu pereţii 

drepţi, un chiup (perete gros de 1,5 cm) şi încă o cană. 
Ca tehnică de finisare a suprafeţei s-a utilizat lustruirea în cazul a 5 

vase şi barbotinarea pentru alte 4. Dintre cele 4 vase, unul a fost decorat cu 
un brâu în relief. Un alt vas, din care s-a păstrat partea inferioară, cu peretele 
gros de 1-1,7 cm, a fost tnodelat ptin tehnica colacilor de lut. 

Fraf!mente de vase lucrate la roată sunt 20. Pasta a 5 dintre ....... 

fragmente este cărămizie, 2 sunt negre, restul de 13 sunt de la vase cenuşii 
(3 cu suprafaţa lustruită). Ca păiţi de vase 16 sunt pereţi, iar restul de 4, buze. 

Am înregistrat Utlllătoarele fmme: un bol (dimn. gurii 12,2 cm) (MJ\1B
inv 175335; Fig. 5112), o cană, un ulcior, o oală, 2 fructiere, 2 amfore de tipul 
"pseudo-Cos" (una cu diam. gutii de 9,2 cm. (Fig. 5113) şi 4 pythoi. 

Au fost descoperite un jeton şi două bucăţi de perete de pythoi. de 
aprox. 5 cm. care pot fi considerate jetoane nefinisate. Piesa terminată este 
din peretele unui vas modelat cu mâna din pastă cărămizie cu ms1p şi 

pietricele, diam. 5,2 cm, 1,1 cm gros. (Fig. 5/11 ). 
Inventarul L. 1 1 2005 
Din umplutura complexului a fost recoltat matetial cerillnic 

însumând 135 de fragmente de la 113 vase modelate cu mâna şi 54 de păiţi 
de vase de la 48 de recipiente lucrate la roată. 

Trebuie subliniat că 73 de fragmente. majoritatea pereţi. sunt atipice. 
astfel că pentru 53 de ''ase lucrate la mâna. respectiv 14 la roată. forma a 
rămas necunoscută. 

Prezentă1n pe cele două categorii ceramice. descrierea fragmentelor 
ceramice care au îngăduit recunoaşterea fotlllelor de vase. 

Ceran1ica lucrată cu mâna 
Vase borcan 
Am înregistrat 33 de fragmente (8 buze. 19 panse, 6 funduri) de la 27 

de vase. Majoritatea fragmentele sunt din pastă cărămizie, mai intens sau 
mai slab arsă, 7 sunt din pastă neagră şi doar 4 cenuşii. 

https://biblioteca-digitala.ro



138 C. Alexandrescu, D. Măgureanu N~ Palincaş, A. Măgureanu, C. Bojică 

Nisipul şi cioburile pisate constituie cmnbinaţia adăugată pentru 
degresarea pastei ceramice pentru 12 dintre fragmente. Doar nisipul a fost 
utilizat în 9 cazuri, iar la 5 fragmente au fost observate în combinaţie 

pietricele de 2 - 5 mm sau calcar pisat (11 fragmente). Doar la unul dintre 
cioburi s-au observat alături de nisip, atât pietricele cât şi cioburi pisate. 

Ca tehnici de tratare a suprafeţei vaselor menţionăm barbotinarea 
(3 vase) şi lustrui rea (7 vase). 

Indicele de fragmentare este ridicat: 5 fragmente au până la 3 cm, 
majoritatea măsoară 5-8 cm, doar 3 dintre bucăţile de vase ating 11 cm. 
Grosimea pereţilor este cuprinsă între· O, 7 şi 1,6 cm. 

Diametrele calculate pentru bazele a 3 borcane sunt de 7,4 cm, 8 şi 
11 cm. Una dintre baze, de 12,6 cm ciiametru, are urme care arată că vasul a 
fost făcut prin tehnica colaci lor de lut. 

Un alt vas, din care s-au păstrat 2 bucăţi mari (fund şi perete), cu 
diametru} fundului de 12 cm, are urme de ardere secundară şi decor realizat 
cu măturica (Fig. 3/7). 

Vasele aveau gura cu buză dreaptă sau evazată. 
Am putut calcula diametru! gurii pentru alte 5 \'ase, care măsurau 

14 cm (Fig. 4/8), 16 cm (2 vase) (Fig. 3/6) şi 25 cm (Figura 3/2). Unul dintre 
vase avea diametru] gurii de 12 cm şi 17 cm diametru! maxim la pântec. 

Decorul aplicat în relief constă din butoni cilindrici, proeminenţe 
conice şi apucători simple ori cu alveole (Fig. 3/8) (8 fragmente), din brâie 
în rei ief dispuse vertical (2 fragmente), brâie al veolate li ne are ( 4 f ragrnente) 
sau în ghirlandă, ori asociate cu butoni (2 fragmente). 

Vase cu pereţii drepţi 
Am identificat 9 fragmente de la 8 vase. Ca păqi de vase menţionăm 

8 buze drepte, cu marginea rotunjită şi un perete. 
Pasta are culoarea cărămizie· este arsă neuniform în 4 cazUii, iar 

ciobUii sunt de la 2 vase arse reducător. Au fost utilizaţi aceeaşi degresanţi 

ca şi în cazul vaselor borcan, în proporţii asemănătoare. Doar 2 fragmente 
de buză prezintă câte o linie incizată. Unul dintre \'ase cu diam. gurii de 12,2 
cm. are 2 proeminente conice (Fig. 3/5). 

Pentru 4 dintre \'ase am putut stabili diametru! gurii. la 12 cm. 22 şi 31 
Clll. (Fig. 3/l ). 

Chiu puri 
S-au păstrat 5 fragmente (o buză. 3 pereţi şi un fund) din 4 vase din 

pastă cărămizie grosieră, cu nisip şi pietricele de 2-4 mn1. Alte două 
fragmente sunt de culoare cenuşie. unul dintre ele având calcar pisat în pastă. 
O buză este de la un vas din pastă neagră. cu nisip. cu suprafaţa lustruită. 
Grosi mea pereţi lor este între 1 .2 şi 2 cm. 
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Unul dintre vasele cărămizii are suprafaţa barbotinată, arsă neuniform. 
Are fundul gros de 1,5 cm şi'"cu un diametru de 22,2 cm. (Fig. 3/9). 

Vasul cărămiziu de la care avem păstrată buza, era decorat cu un 
brâu în relief aplicat vertical de sub buză (Fig. 3/3). 

Fructiere 
S-au înregistrat 7 fragmente de Ia 6 vase. Dintre acestea 3 au 

suprafaţa lustruită la exterior. 
Ca degresanţi s-au folosit în amestec cu nisipul, cioburile pisate sau 

pietri cele de 2-3 mm (2 vase). 
Pastă de culoare cărămizie: 

o buză lată de 4 cm, arsă neuniform, suprafaţa lustruită; 
o buză, suprafaţa lustruită, diam. gutii 40 cm. (Fig. 4/4); 
un fragment din zona de inserţie a cupei la picior, ars neuniform; 

Din pastă de culoare brună: 
un fragment din zona de inserţie a cupei la picior, suprafaţa 

lustruită, diam. picior 8 cm. grosime perete 1,5 cm. (Fig. 4/2); 
2 fragmente de buză de :\5 ctn lăţime, diam. gurii 45,4 cm. 

(Fig. 4/5). 
Căţuie 

S-a descopetit baza unei ceşti - opaiţ mmi, din pastă cărămizie cu 
calcar şi cioburi pisate, arsă neuniform. În inte1ior se observă urme de 
ardere secundară. Diametru! fundului măsoară 8 cm. iar toat1a are 2,5 x 2 
cm în secţiune (Fig. 5/3 ). 

Bol uri 
un fragment de perete din pastă cărăn1izie, suprafaţa lustruită; 
un fragment de buză dreaptă, uşor trasă în afară, pastă cărămizie; 
un fragn1ent de buză din pastă neagră, suprafaţa lustruită. diam. 

gură 14,6 cm .. (Fig. 3/3 ). 
Strachină (?) 

- un fragment de buză dreaptă, pastă cărămizie, arsă neuniform. 
Căni 

Sunt 4 vase: o to11iţă din pastă cărătnizie, cu secţiunea de 1 x 2 c111 şi 

' pereţi de la două vase din pastă de culoare neagră. cu nisip şi cioburi 
pisate, cu suprafaţa lustruită. 

Din aceeaşi pastă este o cană (9 fragmente) căruia îi lipseşte gâtui. Arc 

dian1. fundului de 8 cm, diam. pântece de 12 cm şi păstrează zona de insenie a 
to11ii. de sectiune ovală, cu diam. de 3 cm. (M1v1B-inv 175334; fig. 5/5) . .. ' ' ........ 

Vas n1iniatural 
Oi n vasul aproximativ bitronconic. s-a păstrat partea i nferioarft. Este 

confecţionat din pastă de culoare neagră. cu nisip şi pietricele (2 - 3 111111). 
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Fundul nu are grosimea uniformă, iar suprafaţa sa arată că vasul din pastă 
crudă a fost aşezat la uscat pe un pat de nisip. (MMB-inv 175332; Fig. 5/2). 

Pentru 13 dintre fragmentele pentru care nu s-a putut recunoaşte 
forma recipientelor din care provin, am putut reconstitui diametrele pentru 
gura sau baza vaselor. 

Pastă de culoare cărămizie: 
fragment de buză, pastă cu msip, calcar şi cioburi pisate, arsă 

neuniform, diam. gurii 12 cm; 
2 fragmente de fund, pastă cu nisip şi pietricele de 3 - 5 mm, 

urme de ardere secundară la interior, diam. 11 cm; 
2 fragmente din fundul a 2 vase, pastă cu nisip, pietricele de 3 mm 

şi cioburi pisate, arsă neuniform, diam.l O cm; 
2 fragmente (fund şi perete), pastă cu nisip şi pietricele de 3 - 5 mm, 

suprafaţa lustruită, diam.l6 cm. 
Pastă de culoare cenuşie: 

buză, pastă cu pietricele de 4 mm ŞI calcar pisat, diam. guni 
16,6 cm. 

Pastă de culoare neagră: 
'-' 

buză dreaptă rotunjită, vas de dimensiuni mici, diam. gurii Il cm; 
fragment de fund, pastă cu nisip, pietricele de 2- 3 mm şi cioburi 

pisate, diam. 8,4 cm. 
Ceramica lucrată la roată 
Bol uri 
Au fost identificate două fragmente: 

pa11ea inferioară a unui vas din pastă cenuşie. cărămizie în 
spărtură. cu nisip, păstrează un decor incizat din cercuri concentrice (4 pe 
fund şi alte câte 3, respectiv 5 grupate la 1,5 cm), (Fig. 4/9): 

un fragment de buză din pastă cenuşie, suprafaţa lustruită, diam. 
gură 16 cm. (Fig. 4/8) 

Căni 

Sunt 5 fragmente din pastă cenuşie cu ms1p fin: o buză dreaptă şi 

4 bucăţi de perete. Dintre acestea, unul este de Ia o cană cu diam. la pântec de 
Il cm. cu suprafaţa lustruită (Fig. 511 ). Alte 2 fragmente au păstrat decorul din 
linii paralele. incise. Unul dintre acestea indică un diam. maxim de 10.6 cm. 

Tot de la căni ar putea fi alte 3 fragmente (un perete şi o pane de fund) 
de la 2 vase pentru care nu s-a recunoscut fon11a. din pastă de culoare cenuşie. 
cu diametru! fundului tnic de 5.3 cm şi de 5,6 cm cu grosimea perete OJ cm. 

Castroane 
S-au descoperit 8 fragmente (3 pereţi şi 5 păqi de fund ) de la 7 vase: 
- un fund cu picior inelar. pastă cenuşie. diam. 6.2 cm. grosime 

perete 0.5 cm: 
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-un fund cu picior inelar, pastă cenuşie, grosime perete 0,7 cm~ 
- un fund cu picior inelar, pastă cenuşie, cărămizie în spăt1ură, 

suprafaţa lustruită; 

- un fund cu picior inelar, pastă cenuşie, cărămizie în spărtură, diam. 
7,4 cm, grosime 0,9 cm~ 

- un perete şi fund cu picior inelar, pastă cenuşie, cărămizie în 
spărtură, diam. 5,7 cm. Pe perete au fost zgâriate 3 linii; 

- un fund cu picior inelar, pastă neagră cu nisip şi ciobmi pisate, arsă 
neuniform, diam.l0,6 cm. (Fig. 4/7). 

Capac 
- o buză din pastă fină cenuşie, suprafaţa lustruită, cu diam. de 18,4 cm. 
Fructiere 
- 6 fragmente din vase lucrate la roată din pastă cenuşie, dintre 

care 4 au suprafaţa lustruită. 
- două buze sunt de la 2 vase cu suprafaţa lustruită, cu gura pute111ic 

evazată. 

- partea inferioară a unei cupe, păstrată pe 5 cm înălţime; 
- o buză lată de 4,3 cm, cu suprafaţa lustruită, cu o linie incizată, 

diam. gurii 34 cm. (MMB-inv 175331; Fig. 4/l); 
- un fragment de perete, suprafaţa 1 ustruită, cu 2 linii paralele 

incizate pe diametru} maxim al vasului; 
-o pat1e de picior, suprafaţa lustruită, diametru de 13,2 cm, cu 3 linii 

paralele incizate către bază (Fig. 4/3 ); 
- un alt picior, cu diam. de 7,4 cm, este de la o fructieră din pastă 

cărămizie. 

Degresantul folosit pentru toate vasele este nisipul fin. Grosimea 
pereţi lor este mică, cuprinsă între 0,6 şi 1 cm. 

Pythoi 
- 6 fragmente din pastă de culoare cenuşie: 2 buze, 3 şi câte 

2 respectiv 3 pereţi din alte două vase. O buză şi 2 pereţi prezintă ca decor 
linii paralele incise. 

Oi n paqă de culoare cărămizie sunt 1 O fragmente ele pereţi de la 
7 vase. Alături de nisip s-au adăugat pentru degresare pietticele de 2 - 3 mm. 
Grosimea pereţilor este de 1.2 - 2 cm. Un singur fragment este din zona 

decorată cu o linie incisă. 
Amfore 
S-au descoperit 3 panse de la tot atâtea amfore din pastf. omogenă. 

cftrfunizic, cu nisip rin. Douft dintre fragmente ccnu~ii la interior. cu 
gro-.,imca de 0,8 cm. pot fi imitaţii locale. 
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Menţionăm şi un fragment (5 cm) din buza unui vas lucrat la roată 
din pastă cenuşie, (diam. gurii 9,4 cm) care păstrează urme de vopsea 
neagră, atât Ia exterior cât şi la interior. 

Jetoane 
Au fost descoperite 5 piese confecţionate din pereţi de vase: 
-pastă cenuşie cu nisip fin, vas lucrat la roată, dimensiuni: 4,7 x 5 cm, 

1,1 cm gros; (Fig. 5/8) 
- pastă cărămizie omogenă cu nisip şi cioburi pisate, vas lucrat la 

roată, dimensiuni: 5,5 x 5,6 cm, 0,9 crr1 gros. (Fig. 5/9); 
- perete de pithos, pastă cărămizie cu mult nisip şi ciobuti pisate, 

dimensiuni: 4,6 cm diam. x 1,7 cm gros. (Fig. 5/7); 
- pastă cenuşie, negru în spăt1ură, cu nisip şi cioburi pisate, vas 

n1odelat cu mâna cu suprafaţa exterioară lustruită, dimensiuni: 6,5 x l, l cm 
gros. (Fig. 5/10); 

- pastă cărămizie, negru în spăt1ură, cu nisip şi pietricele, vas modelat 
cu mâna, dimensiuni: 4,5 cm diam. x 1,1 cm gros. (Fig. 5/6). 

Fusaiolă 

Este o piesă de fatmă cilindrică, din pastă cărămizie cu nisip, slab arsă. 
Are diametru) de 2,7 cm şi grosimea de 1,5 cm. (MMB-inv 175333; Fig. 5/4 ). 

Campania 2006 
Din suprafaţa cercetată, din stratul de cultură, a fost recoltat un 

număr de 180 de fragmente, 171 de la 127 vase lucrate cu mâna. Din 
numărul total de fragmente, cu dimensiuni reduse (max. 5 cm), avem doar 4 
buze (una de la un vas cu diametru! gurii de 14 cm) şi 3 păt1i din fundul 
unor vase. Dintre acestea, două au bazele de Il şi 12 cm diametru. 

Tratamentul suprafeţei constă în lustruire pentru 52 de fragmente sau 
în aplicarea unei barbotine, pentru 44 dintre fragmente. 

La decopertare, s-a descoperit un mic fragment din fundul unui bol 
cu decor în relief, tu111at din pastă fină cenuşie (Fig. 7 /5). Dimensiuni: 3 x 
x 0,3 cm grosimea peretelui. Decorul păstrat este alcătuit din 8 protuheranţe 
(3 mm diam.) dispuse circular, la distanţe uşor inegale, în jurul celei de a 
noua. Protuberanţele sunt înscrise într-un cerc în relief, care delimitează şi 

următorul registru decorativ, alcătuit din motive vegetale in1bricatc, din care 
s-a păstrat cea. l ctn2. Un fragment de bol foarte apropiat ca elen1ente de 
decor ~i dispunere a acestora, a fost descoperit la Popcşti. 17 Un decor 
asen~ftnător se gf1scşte pc un alt fragment descoperit la V lădiceasca 1 s. 

1-;1) \' 1 1()-- .. 1-/, '· 11 pc :'l:"l. ltg. .) _,. 
1

' 'l. 1 1()7( 1· 11 /-nl l<tlll ). tg. __ .:'!. 
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Inventarul L. 1/2006 
Din umplutura L. 1 .. a fost recoltat material ceramic însumând 255 

fragmente: 182 de la 176 vase modelate cu mâna şi 73 de bucăţi din 68 de 
vase lucrate la roată. 

Cum majoritatea fragmentelor ceramice descoperite sunt pereţi de 
vase, pentru 79 dintre fragmente, din care doar 10 măsoară peste 5 cm, nu 
s-a putut recunoaşte forma vaselor din care provin. 

l\1ai jos prezentăm pe cele două categorii ceramice, descrierea 
fragmentelor ceramice care au îngăduit recunoaşterea formelor de vase. 

Ceramica lucrată cu mâna 
Vase borcan 
Acestei forme i-am atribuit 48 de fragmente de la 46 de vase 

(5 butoni cilindrici, 11 buze, 32 panse). 
Toate fragmentele sunt din pastă cărămizie, mai bine sau mai slab 

arsă (8 fragmente sunt de culoare negru-cenuşie la interior, iar 16 au această 
culoare în spăt1ură). 

Pentru 22 de fragmente, combinaţia adăugată pentru degresarea 
pastei ceramice este alcătuită din nisip şi cioburi pisate. Doar nisipul a fost 
utilizat în 9 cazuri, iar la 5 fragmente au fost observate în combinaţie 

pietricele de 2 - 5 mm sau calcar pisat (10 fragmente). Doar la două dintre 
ciobuti s-au utilizat alături de nisip atât pietricele cât şi cioburi pisate. 

Ca tehnici de tratare a suprafeţei vaselor menţionăm barbotinarea 
(7 vase) şi lustruirea (4 vase). 

Grosimea pereţilor este cuprinsă intre 0,7 şi 1,5 cm. 
Vasele aveau gura cu buză dreaptă, uşor evazată. Am putut calcula 

diametru! guti i doar pentru 3 dintre vase, care măsurau 16. 22 şi 24 cm. 
Decorul aplicat în relief este plasat cu predilecţie pe gâtui vaselor şi 

consta dintr-un brâu alveolat ( 12 fragmente), sau din butoni cilindtici 
(8 fragmente), ori din combinaţia celor două motive (l fragment). Pe două 
fragmente, brâul în relief era dispus oblic pe gâtui vaselor (Fig. 6/1 ). Doi 
pereţi au păstrat câte o proeminenţă ovală cu alveolare în mijloc. 

Vase cu pereţii drepţi 
Am identificat 26 de fragmente de la 18 vase. Ca părţi de \·ase 

n1enţionez 14 buze ( 13 drepte şi una uşor evazată decorată p1i n al veol are cu 
unghi a) şi 12 pereţi. 

Pasta are culoarea cărămizie (24 fragmente, dintre care Il sunt ..... 

negre-cenuşii în spăt1ură). Două cioburi sunt de la vase arse reducător. 
Au fost utilizaţi aceeaşi degresanţi ca şi în cazul vaselor borcan. în 

aproximativ aceleaşi proponii. Suprafeţele a două vase au fost barbotinate. 
pentru alte 3 preferându-se lustruirea. Doar 2 fragmente sunt de la \'ase cu 
decor: o buză descrisă mai sus şi un perete cu hrftu în relief. 
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Pereţii au grosirr1ea între O, 7 şi 1,4 cm. Doar pentru 2 vase am putut 
stabili diametru} gurii, la 16 cm. 

Chiu puri 
S-au păstrat 8 fragmente (7 de perete şi un fund) din 5 vase mari 

destinate stocării. Unul singur a fost ars reducător, celelalte având diverse 
nuanţe de cărămiziu. În pasta grosieră, alături de nisip, s-a utilizat ca 
degresant cioburile pisate, în două cazuri adăugându-se şi pietricele. 
Grosimea pereţilor măsoară între 1,5 şi 2,2 cm. Fragmentul de fund păstrat, 
gros de 2, 7 cm, este de la un vas cu baza de peste 20 cm. 

Oale(?) 
Dimensiunile reduse ale fragmentelor de buze (3-5 cm) ne îngăduie 

doar să bănuim această fonnă: 
- un fragn1ent de buză rotunjită, evazată, pastă cărămizie cu nisip şi 

pietricele (3 mm), gros de 2 cm, arsă neuniform~ 
- un frag1nent de buză evazată, teşită spre exterior, pastă cără1nizie cu 

nisip, pietticele (3 mm) şi cioburi pisate, gros de 0,6 - 1,2 cm, arsă neunifonn~ 
- un fragment de buză dreaptă, evazată, pastă brună cu nisip şi 

cioburi pisate, gros de 1,2 cm, lustruit la interior: 
- un fragment de buză evazată, teşită spre extetior, pastă cenuşie cu 

nisip şi calcar pisat, gros de 1 cm, lustruit la exterior. 
Fructiere 
Au fost înregistrate 15 fragmente de la tot atâtea vase. Dintre acestea 

11 au suprafaţa lustruită, 3 atât la extetior, cât şi la interior. 
Ca degresanţi s-au folosit în amestec cu nisipul, cioburile pisate. 

pietri cele de 2-3 mm sau calcar pisat (2 fragmente). 
Pastă de culoare cărămizie: 
- o buză, arsă neuniform, 1,1 - 1,8 cm gros. perete. (Fig. 6/9)~ 
-un fragment din zona umărului, ars neunifmm, 8 x 0.7- 1,4 cm gros.: 
- un fragment de picior, diam. de 8 cm. 1.1 cm gros.: 
- un fragn1ent de picior, diam. de 12 cm. 1.1 cm gros. (Fig. 6/3 )~ 
- un fragment de picior, diam. de 8 cm. 1.4 cm gros .. cu calcar pisat 

în pastă: 
- un fragment din zona de insenie a cupei la picior. 0.8 cm gros. 

perete. suprafaţa acoperită cu slip albicios. 
Din pastă de culoare cărămizie. neagrft. în spăt1ură sunt 3 fragn1ente 

de pereţi cu grosi mi între 0,9 şi 1,7 cm. 
Pastă de culoare neagră: ..... 
- un fragment de picior, diarn. de 12 cm \ 1 cm gros .. din pastă cu 

cioburi pisate şi pietricele. arsă neuniform: 
- un fragment de buză, diam. gurii de )5 x 1.4 cm gros. pastă arsă 

neuniform: 
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- 3 fragmente de pereţi cu grosi mi între O, 7 - 1,5 cm, din pastă cu 
nisip (1) şi cioburi pisate (2J. 

Din pastă de culoare neagră, cărămizie în spărtură: un fragment de 
picior, diam. de 8 cm, 1,4 cm gros. 

Cătui 
' 

S-au descoperit fragmente din 3 ceşti - opaiţ de dimensiuni mari, cu 
torţi masive, din pastă neomogenă, cu degresanţi grosieri (nisip cu 
granulaţia mai mare de 1 mm şi pietricele), arsă neuniform: 

- un fragment din baza unei căţui, cu diam. de 10 cm şi peretele gros 
de 1,3 cm, din pastă cărămizie; 

- o toartă de 2,5 x 3,5 cm secţiune, 5 cm lung., pastă cărămizie cu 
nisip şi pietricele, arsă neuniform; 

-o toartă de 7 cm lung. şi 2,7 cm diam., pastă cărămizie. 
Căni 

S-au înregistrat 3 fragmente din pastă neagră: 
- un perete, gros de 1,1 cm, cu nisip fin ca degresant, suprafaţa 

lustruită, diam. pântec 16 cm: 
-un perete, gros de 0,6 cm, cu nisip şi cioburi pisate: 
- un fragment de toartă, gros. perete de 1 cm, cu nisip fin şi cioburi 

pisate; 
- o toartă din pastă fină cenuşie, de 6 cm lungime. cu nervură 

mediană în relief, secţiunea de 2,2 x 0,8 cm. 
Castron 
Un fragment de 5 cm dintr-o buză rotunjită, evazată, din pastă neagră 

cu nisip fin şi cioburi pisate, suprafaţa lustruită. ars neunifo1m, gros. perete 
0,6 cm. (Fig. 6/5). 

Ceramica lucrată Ia roată 
Fructiere 
S-au descoperit 7 fragmente din vase lucrate la roată din pastă 

cenuşie (3 de buze, 2 de picior, 2 panse). Toate părţile de vase enumerate au 
suprafaţa lustruită, cu excepţia celor 2 bucăţi de picior. Această constatare 
poate indica utilizarea lustruirii ca tehnică de tratament a suprafeţei. strict 
pentru părţi le de vas care necesită creşterea i mpenneabi 1 i tăţi i. 

Degresantul folosit este nisipul fin. la care în 2 cazuri s-a adăugat şi 

calcar pisat. Grosimea pereţilor este mică. cuprinsă între 0.6 şi 0,9 cm. 
S-au putut reconstitui 2 diametre de cupe, de 24 şi 34 cm. 
Bol uri 
Două fragmente de buză dreaptă de la vase cu diam. gurii de 14 cm. 

Unul din pastă cenuşie are peretele gros de 0.-t cm. iar celălalt gros de 0.3 cm 
este din pastă neagră. (Fig. 6/7- 8) 
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Cupă(?) 

Un mic fragment de picior (Fig. 6/4 ), din pastă cenuşie cu nisip şi 

cioburi pisate, arsă neuniform (perete gros de 0,3 -O, 7 cm). 
Castroane 
S-au descoperit 3 frg. de buze din pastă cenuşie fină, lustruită. Toate 

sunt decorate cu câte o linie incisă. 
- un fragment de 12 cm, gros. perete 0,6 cm, diam. gură 30 cm, 

(Fig. 6/6); 
- 2 fragu1ente mici, de la vase diferite, cu pereţii groşi de 0,5 şi 0,8 cm. 
Căni 

Pastă de culoare neagră cu nisip fin ca degresant: 
-un fragment de buză, diametru] gurii de 10 cm, gros. perete de 0,5 cm: 
-un perete, gros de 0,6 cm, suprafaţa lustruită, diametru pântec ? 10 cm; 
-un fragment de tortiţă, suprafaţa lustruită, gros. perete 0,7 cm; 
- parte din toarta unei căniţe, din pastă cenuşie fină, lustruită, gros. 

perete 0,8 cm. 
Pastă de culoare cenuşie cu nisip fin: 
-o toat1ă de 6 cm lungime, cu nervură mediană în relief, secţiunea de 

2,2 x 0,8 cm. (Fig. 6/1 0). 
Din pastă de culoare cărămizie cu nisip fin: 
- o toartă bifidă aplatizată, de 8 cm, dimensiuni secţiune 3 x 0,8 cm. 

(Fig. 6112): 
- un perete gros de 1 cm, ars neuniform: 
- un fragment de buză, pastă cărămizie, neagră în spăt1ură. diametru! 

gurii de 8 cm, gros. perete de 0,4 cm. 
Ulcioare 
Au fost identificate 2 vase din pastă fină. cenuşie, cu nisip ca degresant: 
- o buză de la un ulcior cu gura probabil trilobată. cu suprafaţa 

lustruită, (perete gros de 0,3 - 0,6 cm); 
- 2 fragmente de perete din acelaşi vas. (gros. perete 0,7 cm), bandă 

din linii incizate. 
Arnfore 
S-au descoperit 19 panse de la tot atfttea amfore. Dintre acestea. 

) fragrncmc cu grosimi între 0,6 şi 1.6 cm. sunt din pastă albicioasă cu mult 
nisip. caracteristică ,·aselor de imp011. Celelalte sunt lucrate din pastă 

omo!!enă. cu nuante diferite de cărămiziu. Un sin2:ur fra~ment ars 
\"",..-' .. '- .._, 

neuniform. !un!! de 1) cm. 2ros de 1.2 cm. ce indică un diam. de 20 cm. este 
~ ' ~ ' 

sigur de la o imitaţie locală a unui astfel de recipient. 
Pvthoi 
Am înre2.istrat 36 de fra2mente de la 3-t de vase. cu 2:rosimi ale ... ... ... 

pereţi lor între O. 7 - 2, 7 cm. Oi ntre acestea. 2 \'ase erau mai slab arse. cenuşii 
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la exterior şi de culoare neagră în spărtură, unul având suprafaţa lustruită, 
alte 15 erau cărămizii la exterior şi cenuşii la interior. Celelalte vase aveau 
diverse nuanţe de cărămiziu. Ca degresanţi s-a folosit în toate cazurile 
nisipul, în amestec cu pietricele (2 - 4 mm) în 5 cazuri sau cu cioburi pisate 
într-un caz. 

Un singur fragment a păstrat o parte din decorul incizat: un val între 
linii paralele. 

Chiar dacă aceste vase au pereţi groşi, s-au păstrat bucăţi de dimensiuni 
reduse: 12 dintre fragmente sunt de până la 3 cm; 16 măsoară în jur de 5 cm. 
Din restul de cioburi, de peste 7 cm, doar 2 măsoară 10, respectiv 14 cm. 

Fusaiolă 

Este o piesă bitronconică, păstrată pe jumătate, din pastă cărămizie 
cu nisip şi cioburi pisate, arsă neuniform, diam. 4 cm x 2,8 înălţime, diam. 
gaură 1,3 cm. (Fig. 6116). 

Groapa Gr. 1/2006 
Inventar 
Din umplutura gropii a fost recoltat matetial r:eramic însumând 40 de 

fragmente. 
~ 

Dintre acestea, 25 sunt de la 24 de vase modelate cu mâna, iar restul 
de 15 de la tot atâtea recipiente ceramice lucrate la roată. 

Ceramica lucrată cu mâna 
Pentru 8 dintre fragmente (pereţi. de 3-5 cm mătime, cu grosimi 

cuptinse între 0,5 - 1,1 cm, de la 7 vase) nu s-au putut recunoşte formele 
recipientelor din care provin. 

Au fost identificate următoarele forme de vase modelate cu mâna: 
Vase borcan 

un perete (gros de 1 cm) din pastă cărăn1izie, negru cenuşiu în 
spăt1ură, acope1it cu angobă; 

un perete (gros de 0.8 cm) din pastă cărămizie cu nisip şi cioburi 
pisate, ars neunifonn. Păstrează o apucătoare ovală cu alveolă în mijloc: 

un perete (gros de 1 A cm) din pastă cărămizie. cu nisip şi calcar 
pisat. ars neuniform. Păstrează o pa11e a brâului alveolat în ghirlandă aplicat 
ca decor: 

un perete (gros de 1,2 cm) din pastă cenuşie. cu nisip şi 

pietricele. păstrează brâul alveolat dispus în ghirlandă: 
o apucătoare oval aplatizată dintr-un \'as ars oxidant. cu nisip şi 

cioburi pisate în pastă. cu gros. peretelui de 1.2 cm. 
Vas cu pereţii drepţi 
- un fragment cu buza dreaptă. din pastă cărămizie. ars neuniform. 

perete gros de 0.9 cm. 
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Oale(?) 
S-au păstrat păt1i din fundul a două vase cu diametru} bazei de 14 cm 

şi 20 cm, groase de 1,5 şi 1,6 cm, arse oxidant. Unul dintre vase este ars 
neuniform, celălalt are suprafaţa barbotinată. 

Chiupuri (?) 
A fost descoperit un fragment cu un perete gros de 1,8 cm, din pastă 

cărămizie la exterior, neagră la interior, cu nisip şi pietricele de 3 mm. 
Fructiere 

un fragment de picior din pastă cenuşie, cu nisip şi pietri cele de 3 
mm, de O, 7 cm gros; 

un fragment de picior din pastă neagră cu nisip, de 1,6 cm gros., 
păstrează o nervură oblică în relief; 

un fragment din zona inferioară a cupei, pastă de culoare neagră 
cu nisip, suprafaţa lustruită, la exterior şi la interior, 10 x 1,5 cm gros.; 

un perete (gros de 0,9 cm) din pastă brună cu nisip. 
Căţui 

o parte dintr-o toat1ă masivă (2,6 x 3,5 cm în secţiune) prinsă de 
fund. Acesta imită grosolan fundul inelar al vaselor lucrate la roată. În pasta 
arsă oxidant s-a adăugat alături de nisip şi calcar pisat (Fig. 6/2): 

o toartă de 8 cm lung. şi 3 cm diam., pastă arsă reducător, cu 
nisip şi cioburi pisate. 

Căni 

- toat1ă, (8 crn lung.), din pastă cărămizie cu nisip şi calcar pisat, cu 
secţiunea rectangulară de 4,6 x 1,9 cm. (Fig. 711 )~ 

- toat1ă (5 cm lung.), din pastă neagră, cu nisip şi cioburi pisate, cu 
sec ţi unea rotundă de 1.4 x 1. 7 cm. 

Ceran1ica lucrată la roată 
Pentru un singur fragment din pastă cărămizie. f01ma nu a putut fi 

recunoscută. 

Fructiere 
Am identificat două fragmente de buză din pastă cenuşie fină. cu nisip. 

Ptima este dintr-o cupă cu suprafaţa lustruită. cu peretele gros de 0.6 cm şi 

diametru! gutii de 22 cm. Cealaltă este dintr-o cupă cu peretele gros de 1 cm. 
Strecurătoare 

- un mic fragment din pastă cenuşie fină. din panea cu peti-oraţit. gros. 
perete 0.6 cm. 

Bol uri 
Sunt două fragmente din pastă cenuşie fină. cu nisip: 
- un fragment de buză rotunjită. uşor tcşită spre interior. gros. perete 

0.5 cm: 
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- un fragment de buză, suprafaţa lustruită, gros. perete O, 7 cm. 
(Fig. 6113). 

Căni te 
' 

S-au păstrat două fragmente din pastă cenuşie fină: o toartă cu diam. 
de 1,5 cm şi un fragment din buza rotunjită a unui vas cu peretele gros de 
0,2 cm. Diametrul gurii măsoară 5 cm. Sub buză s-a păstrat o linie incisă. 

Cupă 

- un mic fragment din piciorul, din pastă cenuşie la exterior ŞI 

cărămizie la interior, arsă neuniform. Grosime perete de 0,4 cm. 
Capac 
- din pastă cenuşie fină, cu gros perete de 0,5 cm. Diametrul gurii 

măsoară 24 cm. (Fig. 7/3). 
Ulcioare 
Au apărut fragmente din două vase: 

o buză din pastă fină, neagră, lustruită, de la un vas cu gura de 6 
cm dian1.; 

un perete gros de 0,5 cm, din pastă fină, cenuşie la exterior şi 

cărămizie la inteiior, care păstrează decorul constituit dintr-o bandă de linii 
i ncizate paralele. 

Amfore 
un perete gros de 1,4 cm, din pastă cărămizie fină. are o 

depunere de culoare neagră la inte1ior: 
pat1ea superioară a unei amfore din pastă cărămizie cu nisip fin, 

diam. gură 12 cm, păstrează o pa11e a to11ii. ovală în secţiune (3,3 x 2,1 cm), 
(Fig. 7 /2). 

Pythos (?) 
- un perete gros de 0,8 - 1,4 cm x 8 cm. din pastă cărămizie cu mult 

niSip. 

Jetoane 
S-au descope1it două piese confecţionate din pereţii unor vase lucrate 

cu mâna. ambele cu dian1. de 4 cm. spa11e aprox. pe jumătate. Primul a fost 
şlefuit din peretele unui vas cenuşiu, gros de 0.8 cm. (Fig. 6114 ). Celălalt 

jeton este din cera1nică neagră. gros de l.l cm. (Fig. 6/l) ). 

Groapa Gr. 2 1 2006 
Jn,·entar 
A avut un inventar redus: 
- un fragment dintr-un vas cu pereţii drepţi. lucrat cu mâna. 

cărămiziu la exterior/negru la interior, cu nisip în pastă. gros. perete 0.9 cm: 
- o cană căreia îi lipseşte gura şi o pa11e a gâtului. din pastă fină. 

cenuşie cu nisip. Din1ensiuni: I 6.2 cm înălţime. 7.4 cm diam. fundului 
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inelar, gros perete 0,4 - 0,6 cm. Pe diam. maxim al pântecului sunt 2 incizii 
paralele (Fig. 7/4 ). 

Concluzii 
Locuinţele descoperite la Dămăroaia, pe malul sudic al lClcului 

Griviţa, sunt construcţii cu podea adâncită faţă de nivelul de călcare antic. 
Pereţii erau ridicaţi cu lipitură de lut în amestec cu fibre vegetale, care 
îmbrăca structura lemnoasă, din nuiele şi scânduri. Pentru susţinerea 

acoperişului au fost folosiţi pari groşi de 7 - 9 cm. 
Deşi în interiorul celor două complexe nu s-au descopetit instalaţii 

de foc in situ, acestea au existat cu siguranţă, fiind demontate sau distruse în 
vechime, la abandonarea clădirilor. Dovada sunt numeroase fragmente de 
crustă de vatră descoperite în umplutură. În an1bele gropi de locuinţă au 
apărut câteva fragmente din câte o vatră decorată. 

În L. 112006, pe latura de sud, a fost înregistrată o groapă care face 
parte din amenajarea locuinţei. Astfel de "dotări" folosite cel mai probabi 1 
pentru stocare, plasate tot pe latura sudică a locuinţei, s-au descoperit şi la 
Vlădiceasca 19 , L. 46 şi L. 53, desc1ise de G. Trohani, ca fiind "gropi de 
provizii de dimensiuni mici şi mijlocii"20

. 

Dealtfel, complexele de locuire de la Vlădiceasca, unde s-au 
descoperit şi vetre decorate 21 in situ, sunt cea mai bună analogie pentru 
locuinţele din aşezarea de la Dămăroaia. 

Pentru cuptorul C. 1, cu vatra circulară, care avea cupolă şi pereţi din 
lut. o bună analogie constructivă găsim la Popeşti 22 , în nivelele Lt II. 1 -II. 3. 

Despre materialul ceramic descoperit prin cercetările din 2005 -
2006 de la Dămăroaia, putem menţiona următoarele: 

- Au fost analizate 751 de fragmente, recoltate din strat şi din 
interiorul complexelor; 

- 683 de fra2:mente sunt de la vase lucrate cu mâna, ceea ce .._ 

reprezintă 90,9 ~,·din total; 
- Indicele de fragmentare este foa11e ridicat, doar 6,6 o/o din numărul 

total de fragmente măsurau 1 O- 16 cm; 
În cele două locuinţe rapo11ul între ceramica mode lată cu mâna şi cea 

lucrată la roată este asemănător: 
- L.l 1 2005. 258 fra2:mente. 194 lucrate cu mâna (75.2 <i( ). 64 ..... 

(24.8 0<) la roată: 
- L.l 1 2006. 255 fragmente. 182 lucrate cu mâna (71 A lJc- ). 73 

( 28.6 (;;.) la roată: 

19 Trohani 1987. p. 53. fig. 1. 
~o Trohani 1975. p. 151-15.::!. 
~ 1 Trnhani 1976. p. 90. 
n 

-- R. Vulpe 1966. p. 33. Fig. C. 
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Ca număr de vase prezente în inventarele recoltate din umplutura 
celor două locuinte mention~m: , , 

- L.1 1 2005: 220 de vase, dintre care 166 lucrate cu mâna şi 54 la 
roată; 

- L.1 1 2006: 244 de vase, dintre care 176 lucrate cu mâna (72,3 % ), 
68 ( 26,7 %) la roată; 

Numărul de vase identificat, extrem de mare pentru a fi considerat 
doar inventarul locuinţei, include fără îndoială şi fragmentele strânse 
ulterior în umplutura gropii locuinţei, după abandonarea acesteia. 

Pentru ceramica modelată cu mâna mentionăm ca tehnici de -tratament 
' 

a suprafeţelor pentru creşterea impenneabilităţii vaselor, barbotinarea şi 

lustruirea. În cazul vaselor deschise ca fructierele, cupele acestora au fost 
lustruite atât la exterior, cât şi la interior. 

Câteva dintre bazele vaselor lucrate cu mâna, ne-au sugerat 
modelarea lor prin folosirea tehnicii "colaci lor de 1 ut". 

Amestecul folosit în mod constant pentru degresarea pastei vaselor 
lucrate cu mâna era alcătuit din nisip cu granulaţie de 1 mm şi ciobUii pisate 
de 3-5 mm. 

Ceramica lucrată la roată este din pastă omogenă, arsă unif01m în 
cele mai multe cazuri şi are de multe ori suprafaţa lustruită. În pastă se 
observă constant nisipul cu granulaţia sub 1 mm. 

În inventarele celor două locuinţe au apărut asociate mai multe 
forme ceramice tipice celei de a doua vârste a fierului (sec. II - 1 a. Chr.): 
borcane şi vase cu pereţii drepţi, căţui, fructiere lucrate la roată şi cu mâna; 
chiupuri, căni~ baluri nedecorate lucrate la roată; strecurătoare; castroane; 
ulcioare; pythoi şi amfore (imitaţii locale şi de tipul pseudo- Cos). 

Bune analogii pentru ceramica desc1isă se găsesc în aşezările23 

contemporane cercetate la Bucureşti -Căţelu Nou, Tei - Ziduri· între vii, 
Tânganu, Dragomireşti-Deal 24 atribuite cultUJii geto -dacice clasice (sec. II -
I a. Chr.). 

Epoca ntigraţiilor 
Materialele arheologice analizate aparţin unui singur complex 

arheolo2ic. L. 2/2006. cercetat inte2ral. Din locuinta L. 2/2005 de care tine 
~ ~ . . 

şi cuptorul C. 3. necercetată integral, nu avem fragmente ceramice, doar 
vălătuci din lut. 

Inventarul L. 2 1 2006 
Inventarul constă din fragmente ceramice şi vălătuci. 

2
·
1 Lcahu 1965. p. 27-34: Panait. M. Turcu 1968. p. 55-()9. 93-95: Panait. M. Turcu 1969. 

p. 163-178. 
2~ Mănucu-Adameşteanu. M. Negru. 8. Tănăsescu 2001. p. 10. fig. 111/2-5. 
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Există o singură piesă realizată din bronz, descoperită pe podeaua 
complexului. Este vorba despre un obiect (4,2 cm lungime) cu un cap 
piramidal, alungit (0,3 x 1,6 cm), cu corpul dintr-o bară rotundă în secţiune 
(0,25 cm diam.) şi un al doilea capăt plat (lat de 0,3 cm), rectangular în 
sectiune. 

' 
Cel mai probabil este o ustensilă, capătul piramidal fiind partea 

ac ti vă, în timp ce capătul plat reprezintă partea de fixare într-un mâner. 
O piesă asemănătoare a fost descoperită în L 4 din aşezarea de la 

Dodeşti, jud. Vaslui. Piesa de acolo are acelaşi cap piramidal ascuţit, este 
însă realizată din fier, iar celălalt capăt este rotund, iar pe corp prezintă nişte 
striuri. Dan Gh. Teodor o interpretează ca fiind o pilă- burghiu25

• 

Ceramica descoperită în acest complex provine în totalitate din zona 
cuptorului, fiind observate trei grupe: prima este alcătuită din frag1nentele 
clădite în peretele - îngrăditură; a doua din fragmentele aflate la gura 
cuptorului, iar cea de a treia cuprinde fragmentele descope1ite în zona dintre 
cuptor şi îngrăditură. 

Catalog ceramic 
Fragmentele din zona cuptorului 
- vas lucrat la roată, Dbuza = 11 cm; degresant: ms1p şi foa11e rare 

pietricele (1 mm); culoare: cenuşiu: decor: un cordon uşor reliefat dispus pe 
gât, o bandă de linii fine incizate la baza gâtului şi o a doua în apropierea 
diametrului maxim (Fig. 8/2): 

- vas lucrat cu mâna; Dbuză = 14 cm: degresant: pietricele şi cioburi 
pisate: culoare: cărămiziu (MJ\1B-inv 175337; Fig. 8/3): 

- vas lucrat cu mâna, Dbuză = 32 cm; degresant: piet1icele numeroase 
şi ciobUii pisate; culoare: cafeniu (Fig. 8/5); 

- vas lucrat cu mâna; Dbuză = 11 cm; degresant: piet1icele ( 1 - 2 mm) 
şi rare cioburi pisate (unele de 3-4 mm): culoare: cărămiziu (Fig. 9/1): 

- vas 1 ucrat cu mâna: Dhuză = 1 O cm: de gre sant: pietricele şi cioburi 
pisate (rar mai mari de 1 mm): culoare: cărămiziu (Fig. 9/4): 

- vas lucrat cu mâna: Dhuză = 1 O cm: degresant: pietiicele ( 1 - 2 mm) şi 

rare ciol1L11i pisate: culoare: cafeniu cu u1111e de ardere .. secundară"· (Fig. 96): 
- vas lucrat cu mâna: degresant: pietricele ( 1 mm) şi rare cioburi 

pisate: culoare: cărămiziu cu urme de ardere .,secundară'' (Fig. 9/6): 

- ,·as 1 ucrat cu mâna: degresant: pietri cele ( 1 - 3 mm) şi cioburi 
pisate (3- -l mm): culoare: cărămiziu (Fig. 10/3 ): 

- vas lucrat cu mâna: Dbază = 10 cm; degresant: pietricele şi cioburi 
pisate (unele şi de 4 mm): culoare: cărămiziu (Fig. 10/4 ): 

~.~ D. Gh. TePdor 19R~. p. ~-L .29. fig. 6/10. 
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- vas lucrat cu mâna; Dbază = 9 cm; degresant: pietri cele ( 1 - 3 mm) şi 
rare cioburi pisate; culoare: cărămiziu, cu urme de ardere "secundară" 
(Fig. 10/5); 

- vas lucrat cu mâna; Dbază = 12 cm; degresant: pietricele (1 mm); 
foarte rare cioburi pisate; culoare: cărămiziu cu urme de ardere "secundară"; 
păstrează la extetiorul bazei amprenta "patului" de pietricele pe care a fost 
depus după modelare (Fig. 1 0/6); 

Fragmentele din peretele - îngrăditură 

- vas lucrat cu mâna; degresant: pietricele şi rare cioburi pisate; 
culoare: cărărnizie, cu urme de ardere "secundară"; m·odelat neglijent Ia 
intetior (Fig. 8/4 ); 

- vas lucrat cu mâna, Dbuză = 10 cm; degresant: pietricele (1 - 2 mm) 
şi rare ciobmi pisate; culoare: cărămiziu; prezintă urme de netezire atât la 
exterior, cât şi la intetior (Fig. 9/2). 

Fragmentele din gura cuptorului 
- vas lucrat la roată; Dbază = 9 cm; degresant: pietricele (1 - 3 mm): 

culoare: cărămiziu; pe bază se păstrează urmele de la desprinderea cu sfoara, 
(Fig.1 011 ); 

- vas lucrat cu mâna; Dhuză = 12 ctn; degresant: pietricele ( 1 - 2 mn1): 
culoare: cafeniu (Fig. 9/3); 

- vas lucrat cu mâna; degresant: pietticele ( 1 - 3 mm) şi rare cioburi 
pisate: culoare: cărămiziu (Fig. 9/7); 

- vas lucrat cu mâna; Dbază = 13 cm; degresant: pietricele: culoare: 
cărămiziu; modelat neglijent la interior (Fig. 10/2): 

- vas lucrat cu mâna; Dhază = 11 cm; degresant: pietricele ( 1 - 3 mm): 
culoare: cărămiziu cu urme de ardere "secundară"; are imprimat pe bază 
urmele ,.patului'' pe care a fost pus după modelare (Fig. 1 0/7): 

- vas lucrat cu mâna; degresant: pietricele ( 1 - 3 mm) şi cioburi 
pisate (ajung până la 4 mm); culoare: cărămiziu cu urme de ardere 
.,secundară'' (Fig. 10/8); 

- vas lucrat cu mâna: degresant: nisip. pietticele ( 1 - 3 mm) şi 

cioburi pisate: culoare: cărămiziu cu urme de ardere .. secundară" (\1l\18-

inv 175.342: Fig. 11/1 ): 
- vas lucrat cu mâna; degresant: nisip. pietricele ( 1 - 3 mm) şi rare 

cioburi pisate: culoare: cărămiziu cu urme de ardere .. secundară" (l\11\18-
inv 175340: Fig. 11/2): 

- vas lucrat cu mâna; degresant: nisip. rare pietricele şi ciobllli pisate: 
culoare: cărămiziu cu urme de ardere .. secundară" (l\·1MB-inv 1753.39: 

Fig. 11/3): 
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- vas lucrat cu mâna; degresant: nisip, pietricele (2 - 3 mm) şi 

cioburi pisate; culoare: cărămiziu cu urme de ardere "secundară" (MMB
inv 175338; Fig. 1114); 

- vălătuc realizat din lut, fără degresant, culoare cărămizie cu utme 
de ardere secundară (MMB-inv 175352; Fig. 1115); 

- vălătuc realizat din lut, fără degresant, culoare cărămizie cu urme 
de ardere secundară (MMB-inv 1 i5355; Fig. 1116); 

- vălătuc realizat din lut, fără degresant, culoare cărămizie cu utme 
de ardere secundară (MMB-inv 175346; Fig. 1117); 

- vălătuc realizat din lut, fără degresant, culoare cărărnizie cu urme 
de ardere secundară (MMB-inv 175345; Fig. 1118). 

Ceramica lucrată cu mâna este cea mai bine reprezentată, dintre 
vasele lucrate la roată apărând doar două fragmente ceramice. 

Pasta este bine frământată, omogenă, cu degresantul uniform 
distribuit. Suprafaţa a fost în cele mai multe cazuri netezită. La unele 
fragmente ceramice 1 ucrate cu mâna se pot observa um1ele degetelor rămase 
de la modelarea vaselor, fie ve11ical, în cazul modelării bazelor, fie ca 
alveole la modelaiea gâturi lor. 

Vasele au fost bine arse. În spă11ură fragmentele au o culoare apropiată 
de cea a suprafeţei, cu uşoare vatiaţii de nuanţă. Suprafaţa este dură. 

Fragmentele ceramice provin numai de la oala - borcan. Cele mai 
multe fragmente ceramice provin din părţile infetioare ale vaselor (baze). 

Decorul nu a apărut decât pe un singur fragment, lucrat la roată. Este 
vorba despre două benzi de linii fine incizate, una la baza gâtului iar cealaltă 
deasupra diametrului maxim al vasului. 

Pe lângă ceramică, au apărut şi aproximativ 100 fragmente de la 
vălătuci din lut (Dintre acesţia au fost inventariate 12 piese întregi, de forn1e 
şi mărimi diferite: MMB-inv 175342, 175344-175355 ). Numărul real de 
piese este imposibil de estimat, multe dintre diferitele fragmente putând 
proveni din acelaşi vălătuc. Aceştia sunt de fo1111e difetite, predominând 
vălătucii cilindrici, unnaţi de cei cu o formă ovoidală. Rar apar şi vălătuci 
sfe1ici sau cu secţiune rectangulară. Au fost realizaţi în cea mai mare parte 
dintr-un lut este fără de2:resanti. cu o ardere bună, de o culoare cărămizie. ..... . 
Toţi au UI111e de ardere secundară (fig. 1115-8). 

i\1aterialul ceramic îşi găseşte bune analogii în alte aşezări din zona 
Bucureştilor. cum sunt cele de la Străuleşti - Lunca~c •. Bucureşti - Ciureln 
sau Bucureşti - Căţelul Nou~H. Pe baza sa locuirea din epoca migraţiilor 
poate fi datată în secolele VI - VII p. Chr. 

~~. Con~tantiniu 19Cl3. p. 77-104. 
~" Dnline~cu-Ferche 1979. p. 179-230. 
~:; Leahu 1963. p. 15-43. 
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Concluzii 
În urma cercetărilor 'arheologice cu caracter preventiv desfăşurate în 

situl de la Dămăroaia- aleea Scroviştea, pe două proprietăţi private, în anii 
2005 şi 2006, au fost identificate importante urme de locuire din epoca 
bronzului, epoca dacică (Latene) şi epoca migraţiilor. 

Epocii bronzului i se poate atribui doar material ceramic, nefiind 
identificate complexe de locuire. Fragmentele de vase aparţin fie bronzului 
mijlociu (culturile Glina şi Tei), fie bronzului târziu. 

Şase complexe pot fi atribuite epocii Latene. Este vorba despre două 
locuinţe, trei gropi şi un cuptor "în aer liber". Materialul arheologic, 
numeros, constă în fragmente ceramice de la mai multe forme de vase ce 
permit o datare a aşezării în secolele II - I a. Chr. 

Ultimul nivel de locuire surprins este cel din epoca migraţiilor. Au 
fost descoperite trei complexe, dintre care două sunt locuinţe adâncite, al 
treilea complex fiind un cuptor. Inventarul constă în fragmente ceramice 
lucrate cu mâna, doar două fragmente fiind lucrate la roată şi vălătuci de 
dife1ite f01me. Datarea complexelor este în secolele VI- VII p. Chr. 
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Abstract 

In 2005 and 2006, was done archaeological clearance excavation on 
the southem bank of the Gri viţa Lake, on two private plots. The archaeological 
research produces materials from Bronze Age, Latene and Migration Epoch. 

From the Bronze Age was found no habitation complex, only 
pottery. The ceramics can be ascribe either to the Middle Bronze Age (Glina 
and Tei Cultures), either to the Late Bronze Age. 

Six archaeological complexes, two sunken bui ldings, three garbage 
pits and one ~,open air" oven, belong to the Latene Epoch. The archaeological 
inventory is fmmed mainly by the pottery. The settlement can be dated in 
the Ilnd- 151 centUJies B.C. 

The last archaeological level is from the migration epoch. Three 
complexes have been found: two sunken building and one "open air" clay 
oven. Hand made pots formed the major pa11 of the inventory, as well as 
clay rolls. Also was found a bronze metallurgical tool. The settlement can 
be dated in the Vl111

- VII1
h centUiies A.D. 

List of ilustrations: 

Plate 1. position of excavations in the archaeological site tenitory. 
Plate 2. general map of excavations. 
Plate 3. archaeolo2:ical excavations in 2005 . ..... 

Plate 4. S. 1- south profile ( 1 ): archaeological comple.xes L. 1. C. l. C. 2 (2). 
Plate 5. S. II- nonh profile ( l ): archaeological complexes L. 1. C. 1, C. 2 (2). 

Plate 6. S. III- nonh profile ( 1 ): archaeological complexes L. 2. C. 3 (2). 
Plate 7. archaeolo2:ical excavations in 2006 . ..... 

Plate 8. archaeological complex L. 1 ground ( 1) and profile (2). 
Plate 9. archaeological complex Gr. 1 ground ( J) and profile (2). 
Plate 1 O. archaeological complex L. 2 ground ( 1 ): profi le of complexes 

no. 3, 4, 5 (2). 
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Figure 1. Glina culture- 1 1 1 - 2; Tei eul ture: 1 1 3 - 5; 2 1 1; Middle 
Bronze Age pottery 2 1 2- 4. 

Figure 2. Late Bronze Age pottery 3 1 1 - 5; 4 1 1; Bronze Age pottery 4 1 2. 
Figure 3. Latene Epoch pottery from L. 1 1 2005. 
Figure 4. Latene Epoch pottery from L. 1 1 2005. 
Figure 5. Latene Epoch pottery from L. 1 1 2005 (1 - 10); single finds (11 - 13). 
Figure 6. Latene Epoch pottery from L. 1 1 2006. 
Figure 7. Latene Epoch pottery from Gr. 1 12006 (1 - 3); Gr. 21 2006 (4); 

single find (5). 
Figure 8. Vlth- Vllth century's pottery from L. 21 2006. 
Figure 9. Vth- Vllth century's pottery from L. 21 2006. 
Figure 10. Vlrh- Vllrh century's pottery from L. 2 1 2006. 
Figure 11. Vlrh- Vllrh century's pottery and clay rolls from L. 2 1 2006. 
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1- pământ steril arheologic (galben) 

.. -.. 
2- pământ steril arheologic (cafeniu cu lentile de lut galben) 
3- cuptor C1 
4- locuinta L 1 
5- stratul vegetal 
6- stra tul de cultur5 (brun-cenuşiu cu pigmentatie) 
7- strat cu materiale moderne (resturi de dărâmătură) 

Observatie: Limita dintre 6 si 7 respectiv 4 si 7 este partial nesesizabila. 
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--.. - .. 6 -
O -că rămizi cu mortar, moderne 
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• -cărbune 

- - fragmente ceramice 
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.. -.o._ 

........ ....... . ..... .. .. . 1: - .. . 1 ' ., 

Martor 
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2 

Planşa 4. S. 1 - profilul de S ( 1 ); complexele L. 1, C. 1, C. 2 (2). 
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Cuptor 

1- pământ steril arheologic (galben) 
2- pământ steril arheologic (cafeniu cu lentile de lut galben) 
3- umplutură cu chirpic, cărbune şi fragmente ceramice (brun-cenuşiu) 
4- strat de pământ cafeniu amestecat cu galben cu fragmente ceramice şi chirpic 
5- stratul vegetal 
6- stratul de cultură (brun-cenuşiu cu pigmenta\ie) 
7- strat cu materiale moderne (resturi de dărâmătură) 
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Planşa 5. S. II: profilul de N (1); grund- complexele L. 1, C. 1, C. 2 (2). 
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2- locuinta L2 
3- strat cu materiale moderne (resturi de dărâmătură) 
4- strat vegetal 
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Planşa 6. S. III: profilul de N ( 1 ); con1plexele L. 2, C. 3 (2). 
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Planşa 1 O. Cmnplexul 3 (L. 2) grund ( 1 ); complexele 3, 4, 5 profil de E (2). 
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Figura 1. Cultura Glina: 1 1 1 - 2; cultura Tei: 1 1 3- 5; 2 1 1; 
ceramică din bronzul mijlociu 2 1 2 - 4. 
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Figura 2. Ceramică din bronzul târziu 3 1 1 - 5; 4 1 1; 
ceramică din epoca bronzului: 4 1 2. 
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Figura 3. Ceramică Latene din L. 1 1 2005. 
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Figura 4. Ceramică Latene din L. 1 1 2005. 
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Figura 6. Ceramică Latene din L. 1 1 2006. 
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Figura 7. Ceramică Latene din Gr. 1 12006 (1 - 3)~ Gr. 2 12006 (4); strat (5). 
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Figura 8. Ceramică sec. VI -VII din L. 2 1 2006. 
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Figura 9. Ceramică sec. VI - VII din L. 2 1 2006. 
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Figura 1 O. Ceramică sec. VI - VII din L. 2 1 2006. 
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Figura 11. Ceramică şi vălătuci sec. VI- VII, din L. 2 1 2006. 
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