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Abstract: Rescue excavations conducted at Străuleşti, led to the discovery of a pit 
feature containing four flint tools, characteristic for the Gumelnitsa culture. The present 
paper  aims to be a detailed presentation of these artefacts, in an attempt to supplement 
our knowledge of the Eneolithic period in Bucharest and the surrounding areas.

Rezumat: Săpăturile de salvare din zona Străuleşti au condus la identificarea 
unui complex de tip groapă, în care au fost descoperite patru unelte de silex, ale căror 
caracteristici tipologice sunt specifice pentru Cultura Gumelnița. Articolul este mai mult 
o prezentare de material menită să îmbogățească cunoştințele despre eneoliticul din 
Bucureşti şi împrejurimi. 

Articolul de faţă are în vedere valorificarea cercetărilor cu caracter 
preventiv întreprinse de colectivul de arheologi al Muzeului Municipiului 
București și introducerea în circuitul știinţific a unor materiale importante pentru 
cunoașterea trecutului preistoric al Bucureștiului și a împrejurimilor sale. 

Astfel, în anul 2013, specialiștii Secţiei de Arheologie au fost solicitaţi 
să acorde asistenţă de specialitate în cadrul proiectului ce vizează construcţia 
magistralei 4 de metrou1. Zona afectată de investiţie se află sub trotuarul din 
dreapta al bulevardului Bucureștii Noi, nr. 218 (Planșa I/1-2), la vest de gardul 
cimitirului Străulești 1, fără a se afla în perimetrul vreunui sit arheologic 
cunoscut, cel mai apropiat fiind cel de la ,,Străulești-Pod”, identificat în urma 
cercetărilor realizate de Mioara Turcu în anul 19742. Acesta se află în partea 
nordică a orașului București, pe malul lacului Străulești, între malul nordic 
al lacului Griviţa și şos. Gh. Ionescu-Sisești, la cca. 150 m est de intersecţia 
bulevardului Bucureștii Noi cu şoseaua București-Târgoviște și şoseaua Gh. 
Ionescu-Sisești3.

Lacul Străulești este un element artificial relativ recent ce a apărut ca 
rezultat al îndiguirii râului Colentina în anii ’30 ai secolului trecut. Micul râu 
de câmpie (98 de km lungime) își are obârșia în zonele deluroase ale judeţului 
Dâmboviţa în conul aluvionar al Ialomiţei, la o altitudine de 330 m, lângă satul 
Bolovani. După ce traversează capitala, se varsă în râul Dâmboviţa, în perimetrul 
* Muzeul Municipiului Bucureşti.
1 Aflată pe traseul Magistralei 4. Racord 2, Parc Bazilescu - Străuleşti.
2 Turcu 1978, p. 6-12.
3 Lista Monumentelor Istorice 2010: B-I-s-B-17861.
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localităţii Poșta. Valea prezintă un profil longitudinal lin, cu numeroase meandre 
și lacuri. Se desfășoară pe direcţia NV-SE, iar pe tot traseul său se observă o 
asimetrie a malurilor. Pe partea stângă a văii terasa măsoară de 4-6 m, în faţa 
acesteia dezvoltându-se și o terasă de luncă de 2-3 m. Între Pantelimon și Cernica 
terasele dispar, ambele maluri devenind abrupte și dominând valea cu 15-17 m4.

Descoperirea unor oseminte umane în timpul desfășurării săpăturilor 
mecanizate în punctul sus menţionat a necesitat prezenţa unei echipe de 
arheologi din cadrul Muzeului Municipiului București5. Cercetările arheologice 
au evidenţiat prezenţa a patru morminte de inhumaţie cu sicriu, în trei dintre 
acestea fiind descoperite mai multe oase umane (fragmente de craniu, vertebre, 
coaste, omoplat, maxilar, humerus, radius, ulnă și falange). Cota la care a fost 
surprinsă partea superioară a sicrielor era -0,87/-0,95 m faţă de actualul nivel 
de călcare. Acestea aveau o lăţime de cca. 0,70 m și o grosime păstrată de 
0,14/0,20 m, lungimea lor nu a putut fi cercetată deoarece intrau în profilul de 
vest al șanţului. Din considerente tehnice, mormintele nu au putut fi cercetate 
dincolo de profil. Mormintele au putut fi datate pe baza inventarului a două 
dintre schelete, mai exact prin prezenţa a două monede perforate emise în anii 
1914, respectiv 1924, cel mai târziu în perioada interbelică (înainte de mutarea 
limitei cimitirului spre est determinată de lărgirea Bulevardului Bucureştii 
Noi). Deoarece mormintele nu prezentau importanţă arheologică, oasele au fost 
reînhumate în cimitir, fără a se efectua analiza antropologică.

În apropierea gropilor de mormânt, la 2,45 m vest de gardul cimitirului 
și la cca. 6 m nord de poarta pietonală de acces, în profilul estic al șanţului trasat 
pentru construcţia zidului mulat a fost descoperit un complex de tip groapă. 
Complexul fusese secţionat în timpul săpăturilor mecanizate de pe traseul 
trotuarului. În momentul descoperirii, săpătura executată de investitor atinsese 
deja cota de cca. 1,40 m faţă de actualul nivel de călcare. Acest fapt a împiedicat 
surprinderea și cercetarea integrală a complexului. 

Partea superioară a gropii a fost surprinsă la adâncimea de 0,57 m faţă 
de actualul nivel de călcare, având dimensiuni surprinse de 0,97 m lungime 
în plan și 0,60 m adâncime. Lăţimea păstrată era de cca 0,20 m. În secţiune, 
groapa avea o formă rectangulară cu marginile rotunjite și din punct de vedere 
stratigrafic, suprapunea solul galben, steril din punct de vedere arheologic. În 
groapă au fost observate trei niveluri de umplere: la bază se afla un strat de 
pământ galben lutos, compact, cu pigmenţi de cărbune; stratul intermediar avea 
o grosime de cca. 0,20-0,25 m şi era compus din pământ negricios amestecat 
cu foarte multe fragmente de cărbune și chirpici ars; stratul superior avea cca. 
0,20 m grosime, fiind format din pământ cenușiu, afânat, amestecat cu puţine 
4 Ghiţă 2009.
5  Asistenţa arheologică a fost efectuată de un colectiv de la Muzeul Municipiului București: 
Gheorghe Mănucu-Adameșteanu (responsabil știinţific), Raluca Iuliana Popescu și Theodor Ignat.
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fragmente de chirpici ars (Planșa II/1-2). Pe fundul gropii, în primul dintre 
nivelurile de umplutură, se aflau depuse patru lame de silex de culoare brună.

Din punct de vedere tipologic, acest ansamblu de piese litice era format 
din două gratoare pe lamă și două lame simple (Planșa III, IV). Cele patru piese 
prezintă caracteristici unitare ca mod de prelucrare, fiind extrase prin percuţie 
indirectă6. Materia primă este un silex de culoare brună, cu o textură fină, dar 
care are incluziuni de culoare albicioasă, cu dimensiuni cuprinse între 1 și 5 mm 
și care apar cu o frecvenţă de 5-7%. Prezenţa acestora ne determină să credem 
că toate cele patru piese au fost extrase din același tip de materie primă ce are 
probabil aceeași sursă. 

Acest tip de silex este în general considerat ca provenind din platforma 
pre-balcanică7. 

 Cele două gratoare pe lamă, pe lângă amenajarea părţii active la capătul 
distal, prezintă retușe directe și pe muchiile laterale, piesele fiind pregătite 
pentru utilizare. De altfel una dintre ele (nr. inv. 177004) prezintă în zona 
proximală un luciu de uzură, dar în lipsa unei analize traseologice nu putem 
cunoaște acţiunile care au dus la apariţia acestui lustru. În schimb, lamele nu 
prezintă urme de amenajare sau utilizare. 

Dimensiunile relativ mari, tipologia pieselor, tehnicile de extragere și 
retușare, dar și caracteristicile materiei prime sugerează (chiar și în lipsa unor 
materiale arheologice care ar indica o apartenenţă culturală precisă, precum 
ceramica) cultura Gumelniţa drept cea mai probabilă încadrare culturală, unde 
grupa pieselor macrolitice este o caracteristică8.

În perimetrul oraşului Bucureşti şi în judeţul Ilfov cunoaştem cinci 
tell-uri cu niveluri de locuire gumelniţeană: Chitila Fermă, Măgurele Movila 
Filipescu, Măgura Jilavei, Vidra și Glina9, la care se adaugă alte câteva puncte cu 
descoperiri atribuite aceleiași culturi, cele mai multe concentrându-se în jurul 
tell-urilor de la Chitila și Glina. (Planșa VI)10.

Complexul de la „Străulești-Pod” marchează un nou punct pe harta 
descoperirilor eneolitice din București11 (Planșa VI). La acest moment nu se 
poate preciza dacă această descoperire semnalizează o așezare. Cel mai probabil, 
prezenţa acestor materiale aici se leagă de locuirea de pe tell-ul de la Chitila-
Fermă. Distanţa pe malul apei, între cele două puncte este de aproximativ 8 km, 
iar în linie dreaptă de doar 4,5 km, ceea ce face ca punctul de la Străuleşti-Pod să 
fie în zona de hinterland a tell-ului de la Chitila, la fel ca și punctul de la Buftea-
6 Andreeva et alii 2014, p. 26
7 Bonsall 2010, p. 9.
8 Păunescu 1970, p. 230.
9 Vintilă 2013.
10 La întocmirea hărţii de la planşa VI, am folosit repertoriul aşezărilor neolitice publicat de Vintilă 
Camelia Mirela (Vintilă 2013).
11 Vintilă 2013.
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Buciumeni şi poate chiar şi cel de la Băneasa-Lac12 (Planșa VI).  În aşezarea de 
la Chitila-Fermă au fost descoperite piese de silex asemănătoare cu cele din 
ansamblul de la „Străulești-Pod”. În colecţiile Muzeului Municipiului București 
am identificat trei piese de silex de dimensiuni mari, așa-numitele „superblades” 

13 (Planșa V), care conform marcajelor provin din tell-ul de la Chitila. Cele trei 
lame au fost descoperite în vatra unei locuinţe (nu se specifică exact care) și au 
dimensiuni cuprinse între 17 și 22,7 cm, culoare brună, profil curbat. Lamele au 
fost extrase prin percuţie indirectă sau presiune, prezentând retușe fine directe 
și indirecte și urme de utilizare de slabă intensitate.

Cu excepţia densităţii de incluziuni de culoare albicioasă (sub 2%), 
materia primă este relativ asemănătoare cu cea a pieselor de la Străulești. 

Materia primă a lotului de materiale litice descoperite la Chitila-Fermă - 
unde predomină lamele și gratoarele - este reprezentată de silex de bună calitate, 
având cel mai probabil ca sursă de provenienţă tot platforma pre-balcanică14. 
Aceeași provenienţă pre-balcanică a silexului este menţionată și pentru piesele 
descoperite în așezarea de la Vidra15.

Prezenţa acestor artefacte în zona Străulești poate fi explicată prin 
incursiuni ale locuitorilor tell-ului de la Chitila-Fermă în arealul pe care îl 
exploatau, în căutare de resurse (Planșa VI). Importanţa acestei descoperiri 
este cu atât mai mare cu cât, până în prezent, pe teritoriul actual al Municipiului 
București, descoperirile materiale care să ateste prezenţa populaţiilor 
Gumelniţa16 sunt extrem de rare. Cauza principală este, credem noi, Bucureștiul 
în sine, prin gradul său ridicat de urbanizare. Pe harta descoperirilor gumelniţene 
(Planșa VI), zona ocupată azi de Municipiul București este ca un con de umbră, 
excepţie făcând doar semnalările din așezarea de la Băneasa-Lac17. 

Anexă18

Piese descoperite la Străulești-Pod (Planșa III, IV).
1. Gratoar pe lamă (nr. inv. 177004) debitată dintr-un silex de culoare 

brună. Piesă întreagă. Profil rectiliniu, secţiune trapezoidală. Talon diedru. 
Prezintă bulb proeminent şi unde de percuţie. Retușe simple, subţiri, bilaterale, 
alternante. Botul gratoarului a fost amenajat prin retușe directe, abrupte. Pe 
latura dreaptă, în zona proximală, prezintă ușoare urme de utilizare. Botul 
gratoarului este drept. Stigmatele de pe piesă sugerează debitarea prin percuţie 
indirectă. Dimensiuni: L: 9,82 cm; l: 2,53 cm; grosime maximă: 0,57 cm.
12 Vintilă 2013.
13 Gurova 2012, p. 17
14 Nicolae et alii 2003, p. 77. Boroneanţ 2005, p. 55.
15 Rosetti 1934, p. 31.
16 Vintilă 2013, p. 191.
17 Vintilă 2013, p. 192.
18 Pentru descrierea pieselor şi terminologie am folosit lucrarea lui Marin Cârciumaru 2000.
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2. Gratoar pe lamă (nr. inv. 177005) debitată dintr-un silex de culoare 
brună. Piesă întreagă. Profil curbat, secţiune trapezoidală. Piesa extrasă prin 
percuţie indirectă. Talon neted. Prezintă bulb, așchie bulbară și unde de 
percuţie. Muchia dreaptă prezintă retușe directe, late, abrupte, discontinue. 
Muchia stângă prezintă retușe alternante, late, abrupte. Botul gratoarului a fost 
făcut prin retușe directe, abrupte. Bot tip evantai. Dimensiuni: L: 7,79 cm; l: 3,12 
cm; grosime maximă: 0,61 cm.

3. Lamă (nr. inv. 177006) debitată dintr-un silex de culoare brună. 
Piesă întreagă. Profil curbat, secţiune triunghiulară. Piesa extrasă prin percuţie 
indirectă. Talon faţetat. Prezintă bulb, așchie bulbară și unde de percuţie. 
Piesă neretușată, nefolosită. Provine dintr-un nucleu cu planuri încrucișate. 
Dimensiuni: L: 14,13 cm; l: 3,52 cm; grosime maximă: 0,89 cm.

4. Lamă (nr. inv. 177007) debitată dintr-un silex de culoare brună. Piesă 
întreagă. Profil răsucit, secţiune trapezoidală. Piesa extrasă prin percuţie dură, 
indirectă. Talon liniar. Prezintă bulb și slabe unde de percuţie. Prezintă cortex la 
partea distală. Piesă neretușată, nefolosită. Dimensiuni: L: 12,91 cm; l: 1,44 cm; 
grosime maximă: 0,42 cm.

Piese descoperite la Chitila-Fermă (Planșa V). 
1. Super-lamă (nr. inv. 138241) din silex cioplit. Silex de culoare brună, 

în concordanţă cu ceea ce este în genere denumit „silex balcanic”. Profil curbat, 
secţiune triunghiulară. Piesa este aproape întreagă. Talon diedru, bulb și unde 
de percuţie. Bulbul este ușor deteriorat. Extrasă prin percuţie indirectă sau 
presiune. Retușe directe și indirecte, discontinue, pe ambele laturi. Prezintă 
retușe fine rezultate în urma unei utilizări de slabă intensitate. În zona distală, 
pe latura stângă, prezintă retușe directe fine, pe o lungime de cca. 3 cm, și tot 
aici sunt prezente urme de utilizare până la lustruire. Dimensiuni: L: 17 cm; l: 
2,73 cm; grosime maximă: 0,91 cm. Condiţii de descoperire: SV, carou 4, - 1,30 
m, vatră locuinţă.

2. Super-lamă (nr. inv. 138242) din silex cioplit. Silex de culoare brună, 
în concordanţă cu ceea ce este în genere denumit „silex balcanic”. Profil curbat, 
secţiune trapezoidală. Piesa este întreagă. Talon neted, bulb și unde de percuţie. 
Extrasă prin percuţie indirectă sau presiune. La partea distală prezintă cortex. 
Retușe directe, discontinue pe ambele laturi. Prezintă retușe fine rezultate în 
urma unei utilizări de slabă intensitate, fără lustru. Din același complex mai 
sunt încă două lame, una dintre ele extrasă din același nucleu și de o manieră 
similară ca tehnică de extracţie. Dimensiuni: L: 21,6 cm; l: 2,6 cm; grosime 
maximă: 0,55 cm. Condiţii de descoperire: SV, carou 4, - 1,30 m, vatră locuinţă.

3. Super-lamă (nr. inv. 138244) din silex cioplit. Silex de culoare brună, 
în concordanţă cu ceea ce este în genere denumit „silex balcanic”. Profil curbat, 
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secţiune trapezoidală. Piesa este întreagă. Talon punctiform, bulb și unde de 
percuţie. Extrasă prin percuţie indirectă sau presiune. La partea distală prezintă 
cortex. Retușe directe și indirecte, discontinue, pe ambele laturi. Prezintă retușe 
fine rezultate în urma unei utilizări de slabă intensitate. În zona proximală, pe 
latura dreaptă, prezintă un encoche, și tot aici sunt prezente urme de utilizare 
până la lustruire. Din același complex provin alte două lame, una dintre ele 
extrasă probabil din același nucleu și de o manieră similară ca tehnică de 
extracţie. Dimensiuni: L: 22,7 cm; l: 3 cm; grosime maximă: 0,7 cm. Condiţii de 
descoperire: SI, carou 4, - 1,10 m, vatră locuinţă.
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Planşa I. Vedere satelit: detaliu cu zona investiţiei (1), detaliu cu Valea 
Colentinei (2).
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Planşa II. Profilul gropii - foto (1), profilul gropii şi stratigrafia - desen (2). 

1

2

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



38

177007

177006

177005

177004

Planşa III. 
Gratoare pe lamă (177004, 177005), lame (177006, 177007). 

Piese descoperite la Străuleşti:
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138241

138242
138244

Planşa V. Piese descoperite la Chitila: super  lame (138241, 138242, 138244). 
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Planşa VI. Harta descoperirilor Gumelniţa din împrejurimile Bucureştiului. 
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