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Abstract: Rescue archaeological excavations at Sisești Street, nos. 147–175 led to the identification and investigation of 29 archaeological features 
dated to the Bronze Age, the 9th and the 18th centuries. The paper discusses in detail the results of the research (archaeological materials and features) 
from an interdisciplinary perspective. It also raises the question of the previos misidentification of certain sites along the Colentina River in the area of 
interest, and suggests a correct geographical location of the still existing ones. 
 
Cuvinte-cheie: cercetare arheologică preventivă, Băneasa – La Stejar, Alba, locuire de secol IX, locuire de secol XVIII  
Rezumat: Cercetarea arheologică preventivă realizată la adresa Șoseaua Sisești, nr. 147–175 a dus la identificarea a 29 de complexe arheologice 
atribuite epocii bronzului, secolului IX și secolului XVIII. Articolul de față prezintă detaliat rezultatele cercetării (complexe și materiale arheologice) din 
perspectivă interdisciplinară. Se discută, de asemenea, problema localizării corecte a siturilor arheologice de pe malul Colentinei din zona geografică 
de interes. 

Conform Repertoriului Arheologic Național 
(http://ran.cimec.ro), terenul cercetat se află în aria sitului 
arheologic Bucureşti–Băneasa – La Stejar, cod RAN 
179132.07 („în cartierul Băneasa, pe malul nordic al 
lacului Griviţa”) și a sitului Bucureşti–Băneasa – Vatra 
Nouă, cod RAN 179132.06 („în cartier Băneasa, la N de 
şoseaua Străuleşti şi la S de şos. Gheorghe Ionescu-Siseşti 
(fostă Străuleşti)”). În conformitate cu PUG-ul Municipiului 
Bucureşti, cele două situri sunt localizate astfel: situl nr. 7 
(Băneasa – La Stejar) se întinde de-a lungul malului 
Colentinei/Lacului Griviţa, iar situl nr. 6 (Băneasa – Vatra 
Nouă) la nord şi la sud de Şoseaua Gh. Ionescu-Siseşti 
(Plan 1/C). Inventarul de coordonate Sistem de proiecţie 
STEREO 70 al terenului (cca 35000 mp) este următorul:  

 
 Lat. Nord Long. Est 
1. 334170.451 583205.537 
2. 334168.802 583204.965 
3. 334151.621 583198.640 
4. 334157.368 583183.975 
5. 334175.618 583190.917 
6. 334176.046 583191.060 
 
Cercetarea arheologică preventivă a fost solicitată de 

proprietarul terenului în vederea dezvoltării unui proiect 
imobiliar şi s-a realizat în baza Autorizaţiilor nr. 
47/06.02.2020 (diagnostic arheologic) și nr. 4/06.01.2020 

(cercetare arheologică preventivă) emise de către 
Ministerul Culturii. Din punct de vedere administrativ, 
zona face parte din intravilanul Municipiului Bucureşti.  

Cercetările anterioare (Rosetti 1932; 1936; 
Constantiniu 1965) indică pentru situl Băneasa – La Stejar 
una sau două așezări atribuite epocii bronzului (cultura 
Tei), urme de locuire din prima epocă a fierului și o așezare 
de epoca migraţiilor (sec. IV–VI p.Chr.). O cercetare 
arheologică mai recentă (2007), realizată de un colectiv al 
Muzeului Municipiului București la adresa Bd. Gh. 
Ionescu-Sisești nr. 215, a pus în evidență urme de locuire 
din sec. II–I a.Chr. (La Tène), precum și o locuire medievală 
timpurie (sec. IX–XI) (Mănucu-Adameșteanu et alii 2008; 
Vintilă, Măgureanu 2012).  

În ceea ce privește situl Băneasa – Vatra Nouă, în 
Repertoriul Arheologic Național este semnalată o locuire 
medievală timpurie (sec. IX–XI), dar nu se cunosc alte 
detalii, nici în ceea ce privește cercetarea arheologică, nici 
cu privire la eventuale publicaţii ulterioare săpăturii. 

Suprapusă peste planul istoric de la 1864 (Plan 2/A), 
zona cercetată se situa la limita dintre terasa joasă a 
Colentinei și cea de a doua terasă, ceva mai înaltă. Planul 
director de tragere (Plan 2/B) plasează perimetrul cercetat 
într-o zonă cu ușoare variații de altitudine. Comparând 
imaginea Google Earth recentă cu o fotografie aeriană din 
anul 1966, se observă o schimbare a malurilor Colentinei 
(Planul 2/C): regularizarea cursului a dus la o lărgire 


