
UN ASPECT AL PERIOADEI DE TRECERE 
DE LA NEOLITIC LA EPOCA BRONZULUI 

DESCOPERIT LA ŞIMNIC 

DOINA GALBENU 

Aşezarea de la Şimnicul de Jos - oraş Craiova -. a fost descoperită 
în 1962, cu ocazia săpăturii unor silozuri, în curtea Staţiunii Experimen
tale Agrjcole Şimnic-Craiova. Deşi Muzeul Olteniei a fost sesizat înc~ de 
atunci, cercetările nu au început decît în 19671• 

S-au făcut pînă acum trei secţiuni de mici dimensiuni, în timpul 
cărora s-au c1ezvelit cea 80 m.p. din aşezare. 

Promontoriu! pe care se află Staţiunea Experimentală Agricolă Şim
nic-Craiova este mărginit în partea de nord-est de o vale, prin care 
probabil, în trecut s-au scurs ape cu un debit bogat (acum sînt numai 
c~teva izvoare). In partea de vest, promontoriu! este mărginit de valea 
c~re duce spre Jjt1,, iar în spre sud de o delurire tu cîţiva metri mai ridi- . 
cată ;;:tstăzi faţă de nivelul aşez;li.rii. Se pare că, în trecut, această porţiune 
de teren era mult mai ridicată şi că apele de şir9i:re ar fi spălat-o, de
punîJ1d pămîntul peste platoul unde se află. aşez;;:trea de la Şimnic. La 
inceput am trasaţ două . secţiuni chiar între gropUe de siloz, · unde este 
acum partea cea mai înaltă a platoului. · Cea de-a treia secţiune a fost 
trasată la o distanţă de 15 metri spre est de gropile de siloz, perpendi
Ctţlar pe acestea, cu speranţa că atătura, in acest loc, a fost mai · puţin 
adîncă şi că nivelele superioare s-au păstrat. · 

Din cercetarea urmelor gă,siţe după arături şi în pămîntul săpat pen
tru fundaţiile grajduril()r de la Şitnnic, re~ultă că aşezarea ar fi avut' 
cîteva sute de ·'metri pătraţi. lWateria.lele se gă~e&c la supr~faţa solului 
actual, iar acolo Ullde s-a ·arat pămîntul, au fost amesţecate material~ 
aparţinînd culturii daciqe, culturii Coţofcni (fi,g. 2, ~2) şl ~riqadE!i de 
tr~cere de 11:1 neoliţic la epoca, bronzului. · 

Primul nivel continuu, cuprinzînd material ceramic aparţinînd pe
rioadei de trecere de la epoca neolitică la epoca bronzului este acela care 
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va face obiectul comunicării de faţă. In acest nivel am găsit şi urmele 
unor locuinţe păstrate in situ. 

Urmează apoi un nivel aparţinînd culturii Sălcuţa, identificat ca 
atare într-o singură secţiune, şi două nivele aparţinînd culturii Starcevo
Criş. 

Din punct de vedere cultural, aşezarea din perioada de trecere de la 
neolitic la epoca bronzului, care face obiectul comunicării de faţă, se 
alătură aceleia de la Dobroteşti. 

Acest nivel de locuire a fost împărţit în două, atît prin diferenţierea 
care se poate face între materialele găsite, cît şi prin culoarea straturilor 
de pămînt. Primul nivel are grosimea de cea 0,15-0,20 m, iar cele de-al 
doilea de 0,40 m. 

In nivelul inferior nu am putut sesiza urme de locuire in situ. Bucă
ţile de chirpic sînt mai rare şi niciodată masate. Acest nivel este şi mai 
sărac în materiale. 

Partea superioară a nivelului doi a fost atinsă de arăturile făcute în 
locurile cercetate. El este format din pămînt brun-negru cu aspect 
săpunos. 

Aspectul săpunos al nivelului a rezultat de la apa de şiroire, venită 
de pe dealul din apropiere, care a cărat cu ea pămîntul brun-negru, şi 
care, pentru un moment, a băltit pc aceste locuri. Este partea · cea mai 

Fi,g. 1. Vatră d!i:n nivelul supertior de aa Şimnic 
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groasă a aşezării noastre. In acest nivel se găsesc şi cele mai multe ma
teriale ceramice ; uneltele de silex, de· piatră şi de os sint foarte rare. 

La baza lui am găsit urme de locuinţe. Nu am putut stabili forma. 
lor; dar, după răspîndirile de ri1ici bucăţi de chirpic care au pe ele urme' 
de nuiele, se parc că nu depăşeau 3-4 metri lungime. Probabil că erau 
colibe (nu s-au găsit bordeie), avînd un schelet din nuiele pe care SQ 

lipea un nivel subţire de lut emcstecat cu pleavă de păioase birie tocate. 
In interior, se afla vatra. S-au găsit in situ două astfel de vetre. Una . 

descoperită în 1967 a fost clezvelită în intregime (fig. 1) şi ne îngăduie . · 
să arătăm felul îngr"ijit ·în care a fost făcută. S-a aşezat şi s-a bătătorit · 
pămîntul pe o porţiune care, în acest caz, avea 1,20 X 1,10 m. Peste el s-a 
pus un rînd de lipitură din lut foarte fin. Atunci cînd primul rînd de 
lipitură s-a stricat a fost lipită a doua oar"ă . Cea de-a doua· ca şi cea de-a . 
treia lipitură au grosimea fiecare de 3- 4 cm. Intreaga vatră avea o alu
necare de 20 cm în înălţime. 

Cea de-a doua vatră a fost găsită în săpăturile din 1969, şi nu a 
fost dezvelită decît parţial. Din porţiunea dezveHtă, se vede că şi aceasta . 
are două făţuieli. In malul rămas imediat deasupra ei, se află un nivel ·· 
de pămînt de 5-7 cm, peste care veneau: mici bucăţi de chirpic care for
mează un nivel aproape continuu, şi care provenea de la dărîmarea pe-
reţilor locuinţei. 

Uneltele sînt rare. Silexul folosit este de diferite culori : castaniu, 
brun, sau roşcat. Uneori S'-au găsit şi unelte arse, dar nu între bulgării 
de chirpic proveniţi din dărîmarea locuinţelor. 

In 1969, s-a · găsit; la baza niVelului superior, în apropierea vetrei, · 
dar nu sub dărîmăturile .· de chirpic, u rîşniţă plată cu dimensiunile ele -
18 X 14 X 4 cm. In general uneltele sînt de caracter micro li tic, lucra te pe 
vîrfuri de lame. S-au mai găsit şi două dăltiţe dintr-o rocă verde. Nu 
s-au găsit unelte de os.-

Ceramica formează grupa cea mai mare de obiecte găsite la Şimnic. ' 
O parte, şi cea mai numeroasă, o . formează ceramica de uz comun. In · 
pastă, se · foloseşte mult clcgresant . Se observă predilecţia către nisipul· 
albicios, sau pietricele miei de a'oeeaşi culoare. Cioburile pisate, şi foa,rte .· 
rar pleava, sînt folosite, alături de celelalte ingrediente, la prepararea 
lutului din care se lucrau vasele. Din· această cauză, ceramica este aspră 
la pipăit. . 

· Arderea este de cele mai multe ori neuniformă, brună, cenuşie, sau 
cărămizie, avînd aspect pătat. Deseori aceste nuanţe se întîlnesc pe 
suprafaţa aceluiaşi vas. Rareori arderea cărămizie pătrunde peretele va
sului pe toată grosimea lui. Aceasta se petrece numai atunci cînd este 
ars secundar. In general, ceramica este cărămizie în exteriorul vasului 
şi cenuşie, sau brun, în interior. Numai la vasele arse brun, întreg frag
mentul, inclusiv interiorul, este de aceeaşi culoare. 

Ceramica bună este consistentă; conţine puţin degresant bine ames
tecat în pastă. Suprafaţa vaselor e netezită cu grijă. Nu mai este aşa de 
aspră la pipăit. Sînt arse în general cenuşiu sau brun. 



In nivelul inferior, la ceramica de uz comun, ca forme se pot ur
mări, pe baza materialului fragmentar, străchini cu buza întoarsă în 
interior asemănătoare acelora elin cultura Săkuţa (fazll III), de unde, pro
babil, au ş: fost împrumutate (fig. 3, 11). Strachina mai este reprezentată 
şi in varianta cu buza evazată, fiind mai puţin adîncă decît acelea de 

. aceleaşi tip din cultura Sălcuţ.a (fig. 3, 9). Mai numeroase sînt fragmen-
tele de vase cu corpul cilindric şi cu pereţii groşi, uneori mai mult de 
1 cm. Mai pot fi amintite printre forme vasele cu corp bombae, vase 
sac3 (fig. 3, 4, 13), vase cu gît scurt şi corp bombat\ cupe larg deschise, 
vase cu torţi tubularc sau cu torţi în bandă, aşezate pe vase cu corp 
bombat, torţi care pornesc ele pe buză pe corpul vasului, picioare de 
cupe5 (fig. 3, 3). 

Ca decor predomină crestăturile făcute direct pc buză, sau pe brîuri 
:aplicate imediat sub buză (fig. 3, 4, 1~~-15). In majoritatea cazurilor se 
crestează atît buza vasului cît şi brîul aplicat (fig. 3, 13). Realizarea aces
tui decor se face prin mai multe procedee : îngro,şarea buzci în timpul 
crestării cu un instrument tăios, brîu alveolar prin strîngerea între de
gete a pastci (mai ales pe btiul aplicat) (fig. ~~. 4, 15), şănţuire oblică, 
mai ales pe buză, făcută cu un băţ rotund, nu prea gros, încît lasă im
presia unei incizii late (fig. 2, 16). lngroşarea şi apoi crcstarca buzei se 
întîlnesc de obicei asociate cu brîul aplicat şi alveolat. 

Scrijelirea în bandă cu o scîndură, sau, poate, cu pieptenele mai ales 
pe pîntecul vaselor bombate este destul de frecventă (fig. 3, 2). Fasci
-eolele de linii rezultate sînt oblice, verticale, în brăduţ. Pe vasele cu gît 
scurt şi corp puţin bombat se mai folosesc în decorare găurile făcute în 
grosimea peretelui, fără a forma pe partea opusă butoni. Pe un fragment 
de gît cilindric s-a aplicat un buton mult reliefat şi turtit prin apăsarea 
unui deget (fig. 2, 9). 

Ceramica bună este mai puţină şi mai puţin variată ca forme. Se 
găsesc cupe larg deschise cu buza subţiată, vase mici bombate, cu mar
ginea întoarsă în afară şi lipită pe partea exterioară a buzei (fig. 2, 8), 
vase cu buza evazată, scurtă şi cu corp bombat (fig. 2, 7), vase cu corp 
bombat şi torţi cu secţiune ovală, sau torţi în bandă. Vasele din această 
categorie au uneori fundurile îngroşate, formind un uşor prag (fig. 2, 2). 

Suprafaţa acestora e bine netezită şi, tmeori, uşor lustruită. 
Decorul este şi la această categorie format prin crestarea buzci, sau 

a brîului. S-au întîlnit şi cazuri cind brîul nu mai este paralel cu buza, 
ci oblic, sau în zig-zag (fig. 3, 1). 

Pe unele torţi şi pe vasele mici se înUlneşte decorul făcut cu şnu
r\ll (fig. 2, 6). Pe o ceaşcă descoperită in săpătura din 1969, acest decor 
se găseşte pe pîntec şi este format din 3 linii paralele în zig-zag, măr
ginite în partea de sus de o linie orizontală ce desparte gîtul de pîntec. 
A fost realizat prin aplicarea şnurului înfăşurat (fig. 4). La decorarea 
vaselor mici se foloseşte şi canelura, întîlnită în citeva cazuri atît în ex
teriorul vaselor cu corp bombat, cit şi în interiorul străchinilor. De ase
meni se mai foloseşte incizia (fig. 2, 4). 
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Tot ca decor putem menţiona şi butonii mari, aplicaţi imediat sub 
buza vasului şi perforaţi vertical (fig. 3, 8). 

Nivelul superior este o continuare a celui descris mai sus. La eera
mica de uz comun se pun mai multe pietricele ca degresant. 

Formele îşi continuă evoluţia cu unele variante, sau prin sporirea 
numărului fragmentelor din vasele cilindrice decorate cu brîuri crestate, 
prin împuţinarea cupelor, sau prin absenţa străchinii cu buza răsfrîntă 

Fig. 2. Cera.miJCă de !La Şimnic 

-4- ALUTA 
49 



în exterior. Se constată, de asemenea, sporirea numărului torţilor tubu
lare, sau în bandă, care, în acest nivel, sînt uneori crestate pe margini 
(îig. 2 ,15). Vasul cu gît scurt şi corp bombat este destul de rar. 

Decorul specific îl formează tot brîul crestat în procedeele descrise. 
Au dispărut găurile apăsate de pe gîtul vaselor cu gîtul scurt şi corp 

Fi.g. 4. Vas iucrat cu şnurul 

bombat. Pe vasele mari se îmbină striurile aşezate în bandă şi brîul apli
cat aşezat în semilună, dar necrestat (fig. 2, 17). Uneori, inciziile lăsate 
în urma scrijilirii cu scîndurica sînt foarte bine lucrate, dovedind o grijă 
mai mare în folosirea acestui decor (fig. 2, 18). 

Ceramica bună se continuă în forme şi decor. Incizia e mai frec
ventă şi se foloseşte în special pe corpul vaselor foarte puţin bombate 
(fig. 2, 12, 14). Şi ele se aşează în fascicole. Într-un singur caz am întîlnit 
o toartă-buton, lată, trasă din buză şi apoi decorată cu caneluri super
ficiale verticale (fig. 2, 20). 

Plastica este slab reprezentată; s-au găsit doi idoli, unul antropo
morf şi unul zoomorf. In săpăturile din 1967, s-a găsit un fragment din
tr-un idol antropomorf reprezentat schematic. Se păstrează gîtul destul 
de înalt şi gros şi capul, care, privit din faţă, este triunghiular. Cele două 
planuri care formează unghiul de sus al triunghiului sînt subţiate, aşa 
încît nasul apare în continuarea gîtului. Se pare că nu au fost redate în
semnele feţei, aşa cum reiese de pe partea păstrată întreagă. Lutul 
din care a fost făcută figurina este asemănător aceluia din care se făceau 
vasele din categoria ceramicii bune. 

Cea de-a doua piesă o formează partea anterioară a unui animal, 
probabil cornut. Capul are un bot ascuţit şi două urechi foarte groase 
care pot fi socotite drept coarne (fig. 2, 21). Picioarele şi partea din spate 
lipsesc. Este făcut din pasEl bună şi ars cărămi:z iu. 
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Cei doi idoli aparţin nivelului de locuire superior. 
Din cele descrise mai sus rezultă că în regiunea de centru a Olte

niei a existat o populaţie stabilă care a urmat imediat populaţiilor pur
Uitoare a culturii numite Sălcuţa. Numeroasele oase de animale din acest 
nivel, ca şi prezenţa calului, dar şi existenţa rîşniţei ne dovedesc că 
această populaţie era sedentară şi că se ocupa cu păstoritul şi cultivarea 
plante lor. 

Aceste populaţii au găsit în Oltenia pe locuitorii culturii Sălcuţa, în 
fazele sale de dezvoltare de la sfîrşitul acestei culturi. Nu au luat de la 
ei decît forma de castron şi oarecum vasul cu gît cilindric şi corp bom
bat care are toarta pornită de pe buză şi prinsă pe pîntecul vasului. 

Ei s-au aşezat peste locuirea Sălcuţa, formînd probabil mici colibe 
(deocamdată nu am găsit urme de locuinţe), ca apoi să-şi facă colibe mari 
şi să se stabilizeze pe aceste locuri, practicînd alături de creşterea ani
malelor cultivarea cu cereale a terenurilor învecinate dinspre lunea 
Jiului. 

Cele mai apropiate analogii se găsesc în materialele descoperite la 
Dobroteşti, care au fost atribuite de descoperitor, iniţial, perioadei de 
început a epocii bronzului,6 iar apoi perioadei de trecere de la epoca neo
litică la epoca bronzului.7 

Există şi unele mici deosebiri faţă de complexul de la Dobroteşti în . 
felul de a prepara pasta, prin folosirea ca degresant în special a nisipu
lui şi a pietricelelor, în prezenţa cupelor, în numărul mic de unelte de 
silex, dar acestea nu deosebesc cîtuşi de puţin două culturi şi sînt numai 
aspecte regionale ale uneia şi aceleiaşi populaţii. 

Se pot stabili legături şi cu complexul Horodiştea II - Folteşti (mai 
puţin), ca şi cu celelalte culturi învecinate, în special cu Celei. In cul
tura Celei există o categorie ceramică mai puţin numeroasă, care folo
seşte ca degresant nisipul şi pietricele foarte mici. Arderea se apropie 
de aceea a materialelor de la Dobroteşti şi Şimnic. Strachina, cu varian
tele ei, se întîlneşte ca o formă specifică culturii Celei. Folosirea brîului 
crestat este de asemenea întîlnită în amîndouă culturile, Celei şi Cerna
voda III. 

Prezenţa aspectului Cernavoda I, pe valea Dunării, în regiunea Ol
teniei, poate să ne justifice unele legături pe care populaţiile din centrul 
Olteniei, aflate încă în penultima fază a culturii Sălcuţa (Sălcuţa III), 
le-a avut cu purtătorii culturii Cernavoda I şi implicit împrumuturi re
ciproce în formele variate ale ceramicH din această perioadă, care se 
vor transmite apoi prin această filieră în culturile Celei şi Cernavoda III. 

Existenţa în centrul Olteniei a unei aşezări din epoca de trecere de 
la neolitic la bronz cu două nivele de locuire distincte, de o grosime care 
merită a fi luată în considerare pentru că indică o locuire durabilă, com
bate cu tărie afirmaţia făcută de Sebastia11. Morintz şi Petre Roman în 
articolul citat că : "In zona centrală şi nordică a Olteniei, cultura Sălcuţa 
a continuat să existe încheindu-se cu aspectul Sălcuţa IV, urmat imediat 
de cultura Coţofeni". 
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Prezenţa materialului Coţofeni în pămîntul arat şi lipsa lui din pri. 
mul nivel de la Şimnic ne arată că acestea a suprapus nivelele de cultură 
din perioada de trecere de la neolitic la epoca bronzului din această zonă. 

Regiunile de cîmpie din centrul Olteniei au făcut corp comun cul
tural cu regiunile învecinate din Muntenia şi în această perioadă. Popu
laţiile de la Dobroteşti au pătruns adînc în Cîmpia Olteniei, rămînînd 
aici pentru o perioadă îndelungată, contribuind, probabil, direct la for
marea culturii Coţofeni. 

Se întregeşte astfel o arie culturală care am putea-o duce, după unele 
indicii încă nu prea consistente, pînă în apropiere de Vînju Mare, în sud
vestul Olteniei. 

Această arie care se întinde din Dobrogea de vest, ca aşezare deose
bită luînd-o pe aceea de la Cernavoda, pînă în partea de vest a Olteniei, 
şi de la Dunăre pînă în regiunea de dealuri subcarpatice, este, cu mici 
diferenţieri regionale, cu influenţe contemporane, sau cu diferenţieri cro
nologice, încă neordonate stratigrafic, unitară, formînd o cultură de sine 
stătătoare cu trăsături specifice. 

Aşezările sînt pe marginea apelor, pe promontorii nu prea înalte; 
pînă acum nu s-au găsit şanţuri de apărare. 

Populaţiile sînt sedentare; îşi fac locuinţe de suprafaţă de dimen
siuni, care, în cazul de la Şimnic şi Dobroteşti, nu depăşesc 5-6 m. In 
interior aveau vetre de foc deschise, feţuite de mai multe ori. 

Uneltele sînt mai numeroase în Cîmpia Munteană şi mai puţin nu
meroase în Oltenia, fapt constatat şi în neoliticul tîrziu din cele două 
regiuni învecinate cu culturi mult îndrudite, cum sînt Gumelniţa şi Săl
cuţa. De remarcat microlitismul lor pe toată aria de răspîndire. 

In ceramică se foloseşte ca degresant în special nisipul şi mici pie
tricele, iar rareori scoica. Arderea vaselor este diferită de la exteriorul 
la interiorul vasului : brun, brun-cenuşiu, cenuşiu, sau cărămiziu, atunci 
cînd vasul a fost ars secundar. 

Ca forme predomină vasele sac, vasele cu corpul puţin bombat, va
sele cu gîtul scurt şi corp bombat, pe care deseori sînt aplicate torţi tu
bulare sau în bandă. Decorul specific este brîul aplicat imediat sub buză 
şi crestat, asociat cu crestarea buzei. Nu s-au întîlnit mai multe şiruri de 
brîuri crestate ca în cultura Celei decît în partea de est a ariei acestei 
culturi. In ornamentarea vaselor se foloseşte şi brîul alveolar, canelura 
în interiorul străchinilor, scrijelirea cu scindura în exteriorul vaselor cu 
corp bombat. Ornamentarea cu şnurul e foarte rară. Am constatat că 
idolii sînt slab reprezentaţi. 

Sînt populaţii sedentare care se ocupă cu creşterea animalelor şi 
cultivarea plantelor. 

Această cultură a fost numită Cernavoda, după prima aşezare des
coperită la Cernavoda în punctele C şi D.8 După descoperirea altor punc
te cu materiale asemănătoare, cultura Cemavoda III nu mai forma faza 
a 3-a a unei singure culturi Cernavoda, ci o cultură de sine stătătoare 
cu caracteristicile ei, deosebindu-se de celelalte două nivele culturale 
Cernavoda I şi Cernavoda II, care, la rîndul lor, s-au dovedit a fi şi ele 
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culturi de sine stătătoare. In plus ordinea stratigrafică înserează cultl..J.ra 
Cernavoda III înaintea culturii Cernavoda I şi parţial contemporană ca 
cultura Cernavoda II. Pentru a evita eventuale neînţelegeri, propunem 
ca întreg complexul descris mai sus să poarte numele de cultura Do
broteşti. 

Fazele sale de dezvoltare internă vor fi stabilite prin săpăturile vii
toare în aşezarea de la Dobroteşti, cît şi în alte aşezări care au nivele 
de cultură specifice. S-ar evita astfel, mai ales în literatura de specia
litate, greşeli cronologice, fiind socotite sau faze ale aceleiaşi culturi, 
aşa cum s-a crezut iniţial, sau în cel mai bun caz, culturi diferite, dar 
fiind socotită cultura Cernavoda III ultima dintre ele ceea ce nu ar co
respunde din punct de vedere stratigrafic şi cronologic. 

Denumirea de cultura Dobroteşti socotim că ar evita aceste nea
junsuri. 

KIVONAT 

A Şimnic-i telepi.ilesnek tobb muvel6desi szintje van; dă.k, Coţofeni 

muveltseg, ă.tmeneti kor az uj k6korb6l a bronzkorba - ez ut6bbit a 
szerz6 Dobroteşti muveltsegnek nevezi - es a Starcevo-K6r6s muveltseg. 

A felsă szinteket a szantassal t6nkretettek. 
A dolgozat az uj k6korb6l a bronzkorba val6 atmeneti korral foglal

kozik. Ket szintet lehetett megktilonboztetni. A kulturszint felsă reszet 
a szantassal 6sszet6rtek. Az als6 retegben keves lak6haz maradvanyai, 
valamint szilex es csont keri.ilt elă, a keră.mia a legsză.mosabb. 

A felsă retegben ugyanaz a keramia fejlettebb alakot mutat. Jelleg
zetes diszites a benyomott szalagdisz, ami a peremet is disziti. Ebben a 
szintben "in situ" ket tUzhely is elăkeri.ilt. 

A szerză az elăkeri.ilt anyag alapjă.n a Şimnic-i telepi.ilest a Cerna
voda III kulturkorbe sorolja s javasolja a Dobroteşti-i muveltseg elneve
zest. A Cernavoda III muveltseg reszben egykoru a Cernavoda II muvelt
seggel, ez egy kulon muveltseg es nem a mă.sodik fă.zisa az eredetileg 
egysegesnek velt Cernavoda-i muveltsegnek. 

NOTE 

1. Materialul a fost adus la muzeu de inginer R. Cosoroabă, la insistenţele căruia s-a 
trecut în plan această sărătură. Mulţumim şi pe această cale tov. inginer R. Coso
roabă ca şi personalului de la Staţiunea experimentală agricolă Şimnic-Craiova, care 
ne-au ajutat în timpul campaniilor de săpături. 

2. P. ROMAN, Un nou aspect cultural de la începutul epocii bronzului <complexul de 
la Dobroteşti). În S.C.I.V., 3/1966, fig. 2, 2. 
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3. P. ROMAN, Op. cit., fig. 1, 1-3. 

4. P. ROMAN, Op. cit., fig. 1, 13. 
5. P. ROMAN, Op. cit., fig. 1, 24. 
6. P. Romun, Op. cit., p. 445 şi urm. 
7. SEBASTIAN MORINTZ şi PETRE ROMAN, Asupra perioadei de trecere de la eneo

litic Ia epoca bronzului la Dunărea de Jos, în S.C.I.V., 4/1968, pag. 554 şi urm. 
8. În Istoria României vol. I, pag. 77, D. Berciu, care a întocmit acest capitol, con

sideră că s-a găsit la Cernavoda o singură cultură şi o denumeşte Cernavoda. Din 
săpăturile ulterioare s-a constatat că, la Cernavoda, sînt trei culturi diferite apar
ţinînd epocii de trecere de la neolitic la bronz. Vezi P. Roman "Despre unele 
aspect~ ale perioadei de trecere de la eţ o ca neolitică la epoca bronzului în re
giunile extracarpatine ale R.P.R.", Revista Muzeelor, anul I, 1964, nr. 4, p. 314 şi 

urmatoarele. 
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