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FIŞĂ TEHNICĂ CERCETARE ARHEOLOGICĂ PREVENTIVĂ FT-CP3
București, Str. G-ral C-tin Budișteanu, nr. 7

1. Numele sitului:
2. Cod RAN:

B-II-m-B-18237

3. Nr. Autorizaţie de cercetare preventivă:

75/ 17.04.2015

4. Localizare administrativă: București, Str. G-ral C-tin Budișteanu, nr. 7, sector 1, nr.
Cadastral 236272
5. Cauza cercetării:

stabilirea potențialului arheologic al terenului intravilan, liber de

construcții, în suprafața măsurată de 541 mp, situat în București, Strada General
Constantin Budișteanu nr. 7, sector 1, identificat cu număr cadastral 263272 și înscris în
cartea funciară nr. 263272 – București Sector 1
6. Investitor:

RELAX N’ SHOP S.R.L.

7. Data începerii cercetării:

29.06.2015

8. Nr. Contract:

2287/08.04..2015...................

9. Valoare contract:

46.000 lei.........................

10. Data încheierii cercetării:

22.07.2015- 9.08.2015 (teren);

09.08.2015 - 25.08.2015 (documentație)
11. Responsabil:

dr. Irina Ene

12. Instituţia organizatoare a cercetării:

Muzeul Național de Istorie a

României
13. Descriere tehnică:
În urma încheierii unui contract între MNIR și RELAX N’ SHOP S.R.L. în vederea sau efectuat cercetări arheologice în vederea stabilirii potențialului arheologic al terenului
intravilan liber de construcții în suprafață măsurată de 541 mp, cu categoria de folosință „curti
constructii”, situat in Mun. București, Str. General Constantin Budișteanu nr. 7, sector 1,
identificat cu număr cadastral 263272 și înscris în cartea funciară nr. 263272 – București, Sector
1 au fost evidențiate ruinele fundațiilor unor locuințe, databile la începutul secolului XX.
14. Suprafaţa afectată de proiect:

541 m2

15. Suprafaţa cercetată:

300m2

16. Rezultate:
Investigaţiile arheologice au avut drept scop cercetarea integrală a obiectivelor
arheologice descoperite în acest sit. În urma decapării mecanice și a cercetării manuale s-a
putut delimita și cerceta fundațiile a două locuințe cu pivniță datate la începutul secolului XX.
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FIŞĂ SIT ARHEOLOGIC FS-RAN 2

Denumirea sitului arheologic:

București, Str. G-ral C-tin Budișteanu, nr. 7

1. Codul RAN al sitului arheologic:

B-II-m-B-18237

2. Judeţ:

București

3. Localitatea (oraş / sat, etc.):

București

4. Comuna:
Str. G-ral C-tin Budișteanu, nr. 7

5. Punct:

București, sector 1,Str. G-ral C-tin Budișteanu, nr. 7

6. Adresa:
7. Reper:

La NE de biserica Manea Brutaru, la intersecția cu Calea Griviței

8. Proprietar teren:

RELAX N’ SHOP S.R.L

9. Latitudine:

N

10. Longitudine:

E

11. Altitudine:

m

12. Repere geografice:
13. Repere hidrografice:
14. Data primei cercetări a sitului:

2015

15. Perioada de desfăşurare:

iunie-iulie 2015

16. Campania nr.:

1

17. Cod epoca:

9

18. Cod tip de sit:

113

19. Suprafaţa sit (în mp):

541 mp

20. Stare conservare:

medie

21. Factori de risc. Riscuri antropice:

afectare parţială

22. Numele şi prenumele responsabilului ştiinţific: dr. Irina Ene, Muzeul Național de
Istorie a României
23. Numele şi prenumele membrilor colectivului de cercetare: Tudor Hila, Mădălina
Dimache
24. Instituţia organizatoare a cercetării arheologice: Muzeul Național de Istorie a
României
25. Instituţii partenere în cadrul proiectului de cercetare arheologică: 26. Obiectivul cercetării arheologice: stabilirea potențialului arheologic al terenului cu
nr. cadastral 263272 din Str. G-ral C-tin Budișteanu, nr. 7
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Colectiv de cercetare:
Muzeul Naţional de Istorie a României (MNIR):
Dr. Irina Ene — responsabil sit
Mădălina Dimache
Tudor Hila
Dr. Emil Dumitrașcu
Dr. Ionuț Bocan
Dr. Decebal Vleja
Dr. Sorin Cleșiu
Documentaţie întocmită de:
dr. Irina Ene
Mădălina Dimache
Prelucrarea ilustraţiei:
dr. Irina Ene
Mădălina Dimache
Topografie arheologică:
Aceste servicii de specialitate au fost asigurate de către Beneficiar
Releveu de arhitectură: Arh. Ileana Lăzărescu
Analize chimice: Gheorghe Niculescu
Fotografie aeriană: Marius Amariei, Mihai Bozgan
Ortofotoplan: Mihai Bozgan, Mihai Florea
Tehnoredactare:
Dr. Irina Ene
© MUZEUL NAŢIONAL DE ISTORIE A ROMÂNIEI – SECŢIA DE ARHEOLOGIE
PREVENTIVĂ
Nici o parte a acestei documentaţii nu poate fi fotocopiată, multiplicată, reprodusă etc. fără
acordul prealabil scris al Muzeului Naţional de Istorie a României şi al autorilor prezentului
raport.
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1. Localizarea administrativă completă:
București, sector 1,Str. G-ral C-tin Budișteanu, nr. 7
2. Date generale
a)delimitarea topografică a săpăturii arheologice în coordonate ST–70;
Punct
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Nord
327708.9230
327711.6930
327714.2529
327727.2830
327726.9720
327727.4001
327728.3487
327728.9560
327729.2340
327714.8990
327710.9950
327701.3580
327705.9380
327705.9380

Est
586837.4180
586833.7230
586831.0241
586842.1760
586857.8920
586858.8542
586862.1002
586864.7560
586866.6810
586859.4470
586857.4590
586852.6790
586843.2980
586843.2980

b) numele şi prenumele fiecărui membru al colectivului:
Dr. Irina Ene — responsabil sit
Mădălina Dimache
Tudor Hila
Dr. Emil Dumitrașcu
Dr. Ionuț Bocan
Dr. Decebal Vleja
Dr. Sorin Cleșiu
c)instituţia coordonatoare: Muzeul Naţional de Istorie a României
d)perioada cronologică: Secol XX
e) tipul de sit: locuințe/ așezare / ansamblu urban
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f. Scurtă prezentare a sitului, amplasarea sitului, un istoric al acestuia şi al cercetărilor
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă stabilirea potențialului arheologic al
terenului intravilan, liber de construcții în suprafața măsurată de 541 mp, situat în București,
Strada General Constantin Budișteanu nr. 7, sector 1, identificat cu număr cadastral 263272 și
înscris în cartea funciară nr. 263272 – București Sector 1
Strada General Budișteanu, cunoscută în secolul al XIX-lea drept Manea Brutarul, a
primit actuala denumire după anul 1911. Importanța edificiilor aflate pe acest traseu, oarecum
paralel cu Podul Mogoșoaiei, este subliniată de existența unor case boierești precum
Kretzulescu, Ghica, Raletti, Ştirbei, Romaniti, Cantacuzino, Manu şi altele, menționate în
Planul Borrokzyn din 1847 și din 1852, precum și în Planul Jung din 1856.
Numele străzii provine de la biserica Manea Brutarul cu hramul: Adormirea Maicii
Domnului, Sfântul Gheorghe şi Sfântul Ierarh Nicolae. Edificiul religios, situat pe latura de
nord-vest a străzii, a fost construită, „din zid”, anterior lui 1761 de Popa Radu și reconstruită
în 1786-1787 de Manea Brutarul starostele brutarilor şi de fiul lui Ioan Săbarul. Traseul iniţial
al uliţei Manea Brutarul era asemănător cu cel actual, dar trecând în imediata apropiere de
absida altarului bisericii.
Zona cuprinsă între străzile Fântânei-Manea Brutarul–Banului şi Podul Mogoşoaiei,
azi Calea Victoriei, constituie un perimetru semnificativ pentru Bucureşti, fapt datorat pe de o
parte apropierii de palatul domnesc și statutul social al proprietarilor, iar pe de construirea
lăcaşului de cult al episcopatului catolic, pe terenul achiziţionat de la paharnicului Ghiţă
Cantacuzino, catedrala Sf. Iosif (1870-1884) după proiectul arhitectului german de formaţie
academic/eclectică, Friederich von Schmidt. Amplasarea Catedralei oferă străzii Manea
Brutarul un cap de perspectivă, spre sud.
În secolul XX s-au petrecut unele schimbări care afectează raportul urbanistic cu
vecinătăţile. Astfel, parcela Știrbei a fost împărțită în două porțiuni inegale, două treimi
reprezentând palatul și grădina devenite, după 1980, Muzeul de Artă populară.
În 1956 a fost constituită piaţeta din faţa Palatului Ştirbei prin trecerea în domeniul
public a unei porţiuni din grădina de est a palatului, porţiune situată între CaleaVictoriei şi
strada Banului. În 1960 a fost construită pe latura de sud-est o clădire de locuințe, iar pe latura
de sud vest noua clădire a Școlii Robescu. Între ele se păstrează Casa Elena Catargiu din
secolul al XIX-lea, dar parcela ei a fost mult diminuată.
Strada General Budișteanu constituie modelul unei străzi istorice din categoria celor
minore, stradă de legătură între două trasee de importanţă majoră strada Fântânii/G-ral
Berthelot şi Calea Târgoviştei/Calea Griviţei. Strada şi-a păstrat traseul iniţial, puţin modificat
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şi în cea mai mare parte şi parcelarul tradiţional, ceea ce-i conferă valoare istorică, fiind
reprezentativă pentru tipul de locuire din secolul al XIX-lea. Aşa cum arată parcelările din
1911 existau aici proprietăţile lui Emil Dan şi Ion Martinescu. (Planșa I)
g) ridicarea topo cu marcarea ariei săpăturii arheologice:
Planșa II
h) prezentarea principalelor descoperiri
În urma solicitării firmei RELAX N’ SHOP S.R.L adresată Muzeului Naţional de
Istorie a României, între cele două părţi s-a încheiat un contract de prestări servicii în vederea
efectuării cercetărilor arheologice preventive pe terenul intravilan situat în București, sector
1,Str. G-ral C-tin Budișteanu, nr. 7.
Evaluarea arheologică (teoretică şi de teren) a potenţialului arheologic al zonei
menţionate în cadrul prezentei documentaţii, cât şi cercetarea arheologică preventivă efectuată
în perioada lunilor iunie-iulie 2015 au fost realizate în conformitate cu legislaţia în vigoare în
domeniul protejării patrimoniului arheologic (O.G. nr. 43/2000, cu modificările ulterioare şi
OMCC nr. 2392/2004), în baza Autorizaţiei de Cercetare Arheologică Preventivă eliberate
de Ministerului Culturii nr. 75/17.04.2015 (Planșa III). Echipa de cercetare în teren a fost
coordonată de dr. Irina Ene (responsabil ştiinţific, arheolog specialist), fiind alcătuită din trei
arheologi, angajaţi permanenţi sau contractuali în cadrul MNIR.
Evaluarea teoretică şi de teren a urmărit realizarea unei documentări de arhivă, cât mai
complete, asupra diverselor categorii de surse istorico-arheologice (texte, fotografii, hărţi,
schiţe etc.) şi a referinţelor bibliografice relevante, dar şi a celor aerofotografice de arhivă,
precum şi realizarea unor observaţii directe pe teren (în perimetrul vizat) pentru identificarea
zonelor susceptibile să conţină vestigii arheologice, având în vedere semnalările anterioare.
Situaţia stratigrafică constatată, materialele arheologice recoltate, precum şi artefactele
indicau o posibilă locuire a perimetrului anterior fundațiilor puse în evidență, chiar dacă nu au
fost descoperite complexe arheologice certe. Evaluarea arheologică de teren a reuşit să
delimiteze spaţial, cu foarte mare fineţe, o zonă de habitat fără a se putea preciza cu strictețe
intervalul cronologic.
Obiectivele campaniei de cercetare arheologică preventivă în teren au constat în
cercetarea exhaustivă a tuturor vestigiilor identificate în zona afectată direct de lucrările de
construcție. (Planșa IV)
Principalele constrângeri existente cu privire la derularea cercetărilor arheologice
preventive au fost determinate de prioritățile proiectului tehnic de construire.
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Ţinând cont de toate acestea, la finalizarea cercetărilor —desfăşurate pe o perioadă de
aproximativ două săptămâni şi acoperind o suprafaţă de cca. 300 m2— s-a trecut la
următoarea etapă, anume cea a redactării raportului preliminar de cercetare arheologică
preventivă, document de specialitate necesar în vederea parcurgerii procedurii de descărcare
de sarcina arheologică a zonei cercetate. În baza prezentei documentaţii, Comisia Naţională
de Arheologie de pe lângă Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional poate aviza favorabil
—în conformitate cu prevederile legale aplicabile— emiterea de către Direcția pentru cultură
a Municipiului București a certificatului de descărcare de sarcină arheologică.
Următoarea etapă este reprezentată de analiza post-săpătură a datelor referitoare la
vestigiile cercetate, de conservarea şi catalogarea bunurilor arheologice mobile. În
conformitate cu principiile şi practicile ce definesc o cercetare arheologică, obiectivele ţintă
referitoare la salvgardarea patrimoniului arheologic sunt atinse numai prin derularea unei
activităţi care cuprinde valorificarea rezultatelor cercetărilor, în special prin publicarea
acestora.
h.1. Metodologia de cercetare arheologică de teren
În vederea evidențierii potențialul arheologic în suprafața menționată mai sus se va
proceda la trasarea unor secțiuni de diagnostic orientate est –vest. În primă fază decaparea va
fi una mecanică, pentru ca în funcție de vestigiile descoperite să fie utilizate alte metode și
tehnici specifice. În cazul în care vor fi identificate complexe arheologice, cercetarea va fi
efectuată manual, conform standardelor și procedurilor în vigoare. Acestea vor fi înregistrate,
fotografiate, iar materialele arheologice vor fi împachetate și restaurate. Indiferent de rezultate
investigația arheologică se va finaliza cu un raport amplu în care va fi descrisă situația și
evoluția cercetării.
Tehnici şi metode

DA/NU

Observaţii şi rezultate
relevante

Tehnici şi metode non-distructive
cercetare geofizică

NU

cercetare prin teledetecţie (Radar, GPR, fotografie

NU

satelitară etc)
cercetare geochimică

NU

cercetare seismică

NU

Periegheză

DA
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Tehnici şi metode

DA/NU

Observaţii şi rezultate
relevante

Studii de arhitectură a unor structuri constructive

DA

Metode distructive (cu un potenţial distructiv variabil)
carotarea geologică

NU

sondaje stratigrafice manuale

DA

secţiuni stratigrafice manuale

NU

Foraje geologice mecanizate

NU

secţiuni stratigrafice mecanice

DA

colectarea artefactelor de pe suprafaţa solului

DA

După trasarea unei secțiuni de sondaj orientată SV-NE și reperarea unor structuri
constructive s-a decis decaparea în suprafață a perimetrului cercetat în vederea identificării și
punerii în valoare a acestora. În total a fost excavată o suprafaţă de aproximativ 300 mp la o
adâncimea medie cuprinsă între 0,70-0,80m. În suprafața decapată au fost identificate
fundațiile a două locuințe cu pivniță care pot fi încadrate preliminar începutului secolului XX.
Cercetările arheologice preventive au confirmat datele oferite de evaluarea teoretică și
de sursele istorice cercetate.
h.2. Stratigrafia generală a perimetrului cercetat
Stratigrafia generală a zonei este prezentată într-o ordine inversă a depunerilor
sedimentare, pornindu-se de la stratul superior către bază. Cu anumite excepţii generate de
perturbările datorate permanentei intervenţii antropice stratigrafia generală (Planșa V) se
prezintă astfel:
– 0-0,50 m- nivel de dărâmătură/ nivelare cu resturi de materiale de construcție, beton,
fier beton, asfalt
– -0,50m-0,80 m- nivel surprins al elevației zidurilor, nivel de călcare istoric
– -0,80 m- 1,20/1,80 m- nivel de construcție a fundațiilor, / pământ galben nisipos
– -1,20m-2,30m- nivel de pământ cenușiu cu materiale ceramice atipice și osteologice
– 2,30m-2,40m- nivel de pământ galben, compact, fără material arheologic, steril din
punct de vedere arheologic. Pe alocuri culoarea acestuia este brun negricioasă cu o
consistență lutoasă.
h. 3. Scurtă descriere a descoperirilor
Pe suprafața destinată cercetării arheologice a fost trasată o secțiune de sondaj
orientată SV-NE. După decaparea stratului de beton și asfalt, la -0,50m au apărut primele
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asize de cărămidă din componența zidurilor. Astfel, zona a fost decapată aproape în întregime
(spațiul foarte restrâns a determinat o decapare parțială a suprafeței supuse cercetării) fiind
puse în evidență o serie de ziduri care compuneau fundațiile a două locuințe, numite CASA 1
și CASA 2.
CASA 1, (Planșa VII) de formă dreptunghiulară, având dimensiunile maxime
surprinse de 12,85mx8,50m, este orientată NE-SV, urmărind traiectul străzii Budișteanu în
partea de SV. Clădirea este compusă din șapte încăperi dintre care două se află deasupra
pivniței, situată în partea de NE.
Cele cinci încăperi de suprafață au o fundație din cărămidă legată cu mortar1 (Planșa
VI) construită în groapă cu cofraj, într-un pământ galben nisipos, zidurile acestora fiind
țesute cu excepția a două pe latura de vest, mai mici ca dimensiuni (0,07mx0,27m), adosate
construcției și care aveau funcționalitatea unui acces care se făcea pe latura de vest. Fundația
are o înălțime de 0,50m, iar elevația păstrată, maxim 0,30m. S-a putut observa faptul că
zidurile exterioare ale construcție au o grosime obținută prin așezarea unei cărămizi pe
lungime și a unei pe lățime (0,46m). Zidurile interioare au o grosime dată de lungimea unei
cărămizi, respectiv 0,27m. Din cauza intervențiilor pentru amenajarea trotuarului, zidul
exterior sud-vestic nu a putut fi surprins. Au putut fi descoperite în întregime două din aceste
încăperi, care sunt de formă dreptunghiulară; cea dinspre vest are o suprafață interioară
determinată de 4mx4,75m, iar cea dinspre est de 4mx5m. Din elevația acestor ziduri s-au
păstrat pe alocuri trei asize de cărămidă, zona fiind puternic afectată din momentul
distrugerii, iar zidurile având o grosime mai mică decât a fundației, fără a putea preciza exact
dimensiunile întrucât maniera constructivă a fost una mai puțin standardizată, meșterii
respectiv încercând să se adapteze locului și traiectului fundației.
Din punct de vedere constructiv cele două încăperi ale pivniței (Planșa VIII-IX),
situate în partea de NV sunt adosate construcție de suprafață deși sunt indicii clare că au avut
același moment constructiv. Accesul în acestea era realizat pe latura de nord-est, independent
pentru fiecare dintre ele, putând fi surprinși parapeții care susțineau treptele. Încăperile
pivniței sunt de formă dreptunghiulară, orientate ca și clădirea, NE-SV, fiind construite din
interior.
Încăperea dinspre vest are următoarele dimensiuni exterioare maxime, fără parapeți:
4,25m x 3,80m. Parapeții s-au păstrat pe o lungime maximă de 1,15 m, grosimea acestora
fiind de 0,35m. La această încăpere s-au păstrat și cele patru trepte ale scării de acces. Există

1

A fost realizată o analiză prin metoda fluorescență de raze x asupra a două probe de liant de zidărie
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indicii că podeau acesteia era din bârne de lemn. Pe peretele de nord-est se află o
răsuflătoare, iar pe celelalte câte o nișă. În dreptul nișelor (1,75mx0,25m) zidul, care este
construit ca și cele ale încăperilor de suprafață, se subțiază, având o grosime 0,15m. În nișa
din zidul de sud-vest au fost descoperite două sticle de tipul celor de șampanie.
A doua încăpere a pivniței situată spre est, are următoarele dimensiuni exterioare
4,25x3,60, prezentând în interior nișe pe fiecare dintre pereți, similare celor din încăperea
vestică. Nișa dinspre prezintă o nivelare orizontală din dale de paviment. Podeaua acesteia
era din cărămidă, accesul se efectua tot pe latura de nord-est, nu s-au păstrat parapeții ci doar
indicii ale celor trei trepte.
Faptul că în umplutura acestor pivnițe au fost descoperite cahle de sobă ornamentale,
coșul de fum și tubulatura de ceramică, ne determină să presupunem faptul că încăperile de
deasupra erau cele încălzite, deși, există posibilitatea ca după momentul distrugerii locuinței
să fi avut loc o nivelare care a făcut ca materialele să se concentreze aici.
Așadar, inventarul CASEI 1 se compune din: fragmente de cahle, sticle, două pipe,
ustensilele din fier necesare manevrării focului în sobă (vătraie), fragmente ceramice și de
porțelan, precum și vase din tablă și email (oale, capace, polonic) databile la începutul
secolului XX. (Planșa X)
În încăperea situată în partea de sud-est am realizat un sondaj arheologic până în
steril. Cercetarea arheologică a confirmat faptul că zona a fost locuită anterior ridicării
construcției din cărămidă, așa cum precizează sursele istorice menționate anterior. A fost
surprinsă o groapă cu material ceramic atipic și osteologic ce poate fi încadrat secolului al
XIX-lea.
CASA 2 de formă dreptunghiulară, având dimensiunile maxime surprinse de
17mx6m, este orientată NE-SV, urmărind traiectul străzii Budișteanu în partea de SV, situată
la nord de CASA 1. Clădirea nu a putut fi cercetată integral întrucât a fost surprinsă în limita
suprafeței supusă cercetării. Astfel au fost descoperite fundațiile unei încăperi de suprafață,
două încăperi ale pivniței, scara de acces în pivniță și fundațiile unor ziduri situate la limita
proprietății.
Din încăperea de suprafață s-au păstrat două ziduri, unul care a fost parțial distrus de
amenajarea trotuarului, în zona de sud-vest și unul care este zid comun cu prima încăpere a
pivniței. Maniera de construcție și tehnica utilizată sunt asemănătoare CASEI 1, cu
următoarele excepții: legătura dintre cărămizile zidurilor este din ciment (Planșa XI) iar din
punct de vedere planimetric a doua încăpere a pivniței se află în continuarea primeia, la nord
est de aceasta. Zidul de vest al pivniței nu a putut fi surprins în întregime, fiind situat în limita
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suprafeței supuse cercetării. Zidul ce desparte pivnița a fost parțial distrus, păstrându-se doar
o asiză de cărămidă, podeaua prezintă o șapă de ciment, zidurile în interior au fost tencuite și
se pot observa urmele mai multor zugrăveli. Accesul în pivniță se află pe partea de est și se
realiza probabil dintr-o curte. Cele cinci trepte au fost dublate cu bârne de lemn. Este posibil
ca această pivniţă să fi avut funcţionalitatea de demisol locuit, chiar un depozit farmaceutic,
având în vedere materialul arheologic recoltat. De asemenea pe peretele de est sunt două
răsuflători și două nișe, iar pe peretele de sud-vest și cel de nord-est câte o nișă, asemănătoare
celor prezentate la CASA 1.
Ultima încăpere are zidul dinspre est absidat iar spre vest drept și dublat, înălțimea
zidurilor depășind 1,20m înălțime. Aceasta are zidul de est și de vest perforat de o țeavă din
metal, contemporană.
Inventarul CASEI 2 se compune de asemenea, din: fragmente de cahle, sticle de
diverse dimensiuni şi forme, fragmente ceramice și de porțelan, oase de animale, precum și
vase din tablă și email (oale, capace, polonic) databile la începutul secolului XX. (Planșa
XII)
În zona aflată între cele două fundaţii au fost descoperite două gropi menajere
situate, din punct de vedere stratigrafic, în pământul galben nisipos în care au fost construite
fundaţiile, numite convenţional Cx.1 şi Cx.2.
Cx.1 este o groapă de formă ovală, cu dimensiunile 1,80mx0,60m, fără material
arheologic.
Cx.2 este o groapă menajeră de formă ovală cu dimensiunile: 2,10mx1,70m, situată
la est de Cx. 1, secţionată de traseul unei ţevi contemporane. Materialul ceramic şi osteologic
este anterior construcţiilor din cărămidă, similar celui descoperit sub fundaţiile CASEI 1 şi
databil în secolul al XIX-lea.
3. CONCLUZII
Cercetările arheologice preventive din perioada 29 iunie-23 iulie 2015, pe terenul
intravilan situat în București, sector 1,Str. G-ral C-tin Budișteanu, nr. 7 au condus la
investigarea fundațiilor a două locuințe cu pivniță datate la începutul secolului XX.
Materialul arheologic tipic constă în fragmente de materiale ceramice contemporane, de
porțelan, elemente de construcție a sobelor, de tip cahlelor smălțuite ornamentale, sticle de
mai multe dimensiuni, obiecte din fier necesare gospodăriei, precum și vase de uz casnic din
metal smălțuit (oale, capace de oală, cratițe, polonice). De asemenea în zona de sondare sub
fundație a fost descoperit material ceramic și osteologic databil în secolul al XIX-lea, ceea ce
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