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Radu B jenaru, Sfâr itul bronzului timpuriu în regiunea dintre Carpa i i 
Dun re, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2014, 323 pagini de text, 30 pagini 

bibliografie, 2 tabele, 27 grafice, 86 figuri i 68 plan e. 
 

Gheorghe Calotoiu 
 
 
 Cartea, teza de doctorat a cercet torului tiin ific I de la Institutul de 
Arheologie „Vasile Pârvan” Bucure ti, Radu B jenaru „Sfâr itul bronzului 
timpuriu în regiunea dintre Carpa i i Dun re” reprezint  un summum de informa ii 
în domeniu, în special pentru arheologii  care se ocup  de aceast  perioad  din 
preistorie. 

Din punct de vedere geografic prin „regiunea dintre Carpa i i Dun re” 
autorul în elege ini ial, aria de r spândire a culturilor din bronzul timpuriu în 
Oltenia i Muntenia vestic  i central , cât i prezentarea fenomenelor culturale 
prin l rgirea cadrului cronologic, prin l rgirea spa iului geografic în zona interioar  
a Carpa ilor de Curbur - ara Bârsei i Depresiunea Ciucului. 

Lucrarea de doctorat prezint  o prefa  semnat  de academicianul 
Alexandru Vulpe, coordonatorul de doctorat al domnului Radu B jenaru, unde 
remarc  contribu iile definitorii ale autorului în alc tuirea acestei c r i referitoare la 
o parte din preistoria României. Autorul c r ii prezint  un „Cuvânt înainte” din 
2013 i un alt „Cuvânt înainte” din 2003, ar tând modul în care a fost alc tuit  
aceast  lucrare. 

În capitolul „Introducere”, domnul Radu B jenaru men ioneaz  c  va 
supune discu iei întreaga evolu ie a culturii Glina, cât i etapa imediat urm toare 
pân  la apari ia culturilor „clasice” ale epocii bronzului – Verbicioara, Tei i 
Monteoru – inclusiv prima faz  a acestor trei culturi. 

Capitolul „Cadrul geografic” cuprinde formele de relief: Subcarpa ii Getici, 
Subcarpa ii de Curbur , Podi ul Mehedin i, Podi ul Getic, dealurile piemontane ale 
Olteniei, la vest de Olt, Dealurile piemontane arge ene între Olt i Dâmbovi a, 
Câmpia Român , Câmpia Olteniei i Câmpia Munteniei de Vest i Central , Lunca 
Dun rii, Depresiunea Bra ovului i Ciucului. 

În capitolul„Probleme de terminologie i periodizare” cercet torul tiin ific 
Radu B jenaru consider  c  debutul epocii bronzului în zona pus  în discu ie 
trebuie fixat  pe baza anumitor criterii distincte: tipul de habitat, structura 
a ez rilor, practici funerare, economie, religie, metalurgie, ceramic .  

În privin a cronologiei relative i absolute a Bronzului timpuriu, autorul 
lucr rii, Radu B jenaru prezint  teoriile i sistemele cronologice în regiunea 
Carpato-Dun rean  elaborate de Ion Nestor, Petre Roman i Alexandru Vulpe. 

În lucrarea sa, cercet torul dr. Radu B jenaru î i propune tratarea grupelor 
culturale încadrabile în etapele II-III ale Bronzului timpuriu din jum tatea sudic  a 
României. 

Un capitol aparte al c r ii îl cuprinde „Catalogul descoperirilor arheologice” 
cu localit ile dispuse în ordine alfabetic . Pentru fiecare descoperire, autorul 
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propune urm toarea sistematizare: localizarea punctului în care se afl  descoperirea, 
tipul descoperirii, caracterul i anul cercet rii, stratigrafia, complexe de locuire, 
obiecte de metal, obiecte de lut, obiecte de os, obiecte de piatr , plastic , muzeul în 
care este obiectul, bibliografie i observa ii. 

Catalogul descoperirilor cuprinde 779 de localit i depistate în regiunea 
dintre Carpa i i Dun re. 

În capitolul „Stadiul cercet rii” autorul prezint  subcapitolele: „Stadiul 
cercet rii asupra a ez rilor”, „Stadiul cercet rii asupra descoperirilor funerare” i 
„Stadiul cercet rii asupra pieselor de metal”. 

Ceea ce reliefeaz  cercet torul în primul rând este num rul mare de a ez ri 
Glina – 57% din total, comparativ cu celelalte culturi. Autorul a avut în vedere 
importantele descoperiri de tip Glina de la Br ne , Bucure ti-Militari, Criv , Odaia 
Turcului, Ostrovu Corbului i a ezarea eponim  de la Glina. 

La toate aceste descoperiri cu mai multe niveluri de locuire Glina, autorul 
mai adaug  i analizeaz  siturile cu un singur nivel, s pate i publicate de la  
Cascioarele – C t lui, Govora – Runcuri, Greci, Mih ile ti, Ro u, Gura Despei, 
Valea Calului, Varlaam i V c re ti. 

Cercet torul Radu B jenaru prezint  stadiul cercet rii asupra a ez rilor de 
tip Jigodin, de tip Schneckenberg, cât i stadiul cercet rii asupra a ez rilor de tip 
Odaia Turcului – la care a participat în mai multe campanii. Autorul mai analizeaz  
starea cercet rilor din a ez rile de tip Gornea - Orle ti, de tip Monteoru, de tip 
Verbicioara, de tip Tei, de tip Costi a - Ciomortan. 

În subcapitolul „Stadiul cercet rii asupra descoperirilor funerare” domnul 
Radu B jenaru arat  c  în cele 160 puncte cu descoperiri funerare au fost 
identificate cel pu in 560 de morminte, din care 456 de inhuma ie, 46 de incinera ie, 
3 birituale iar pentru 55 nefiind informa ii asupra ritului de înmormântare. 

În privin a atribuirii culturale a mormintelor grupa majoritar  apar ine 
tipului Yamnaya. Autorul încadreaz  acestui tip funerar mormintele de la Smeeni, 
Gurb ne ti, Ploie ti Triaj, cât i tumulii din sudul Olteniei de la Rast i Pleni a. 

Grupa mormintelor de tip Zimnicea este compus  din 53 de morminte plane, 
iar în SE Transilvaniei este o grup  de morminte (45) în cist  care este atribuit  
culturii Schneckenberg. Apropiat  de aceast  grup  este aceea de tip Muscel, 
morminte în cutii de piatr  (ciste) care era alc tuit  din 32 de morminte. 
Cercet torul tiin ific mai men ioneaz  cele 10 morminte în cutii de piatr  atribuite 
culturii Monteoru, cele 13 morminte cu groapa s pat  în stânc  de la N eni -  
Colarea. 

Mai este prezentat subcapitolul „Stadiul cercet rii asupra pieselor de metal” 
unde au fost supuse analizelor 391 piese de metal i 18 tipare specifice bronzului  
timpuriu i mijlociu. Au fost descoperite 130 de topoare  cu gaur  de înm nu are 
transversal , 31 topoare plate i 20 pumnale. 

În capitolul „Structura a ez rilor i stratigrafia siturilor - cheie” cercet torul 
tiin ific Radu B jenaru analizeaz  clasificarea a ez rilor în func ie de forma de 

relief pe care sunt amplasate i de stratigrafie, descrierea sistemelor de fortificare i 
eviden ierea tipurilor de construc ii. 
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Autorul constat  c  din totalul de  de 563 a ez ri 182 se afl  pe pintenii de 
teras  i pe terasele înalte ce m rginesc cursurile de ap , 85 pe dealuri i pinteni de 
deal, 19 sunt amplasate pe terasele joase i 7 în lunci. 

A ez rile atribuite culturii Glina cuprind amplasarea lor pe forme de relief 
diverse  - din 216, 147 sunt situa i pe terase înalte, 67 pe pinteni de teras , 31 pe 
dealuri i pinteni de deal, iar pe terase joase i lunci sunt 13 a ez ri. 

Domnul Radu B jenaru mai reliefeaz  clasificarea a ez rilor în func ie de 
stratigrafie, de sistemul de fortifica ie – men ionând în mod special a ezarea cu val 
i an  de la  Odaia Turcului, a ezarea de la Criv  i Orbeasca de Sus care sunt 

puse în leg tur  cu cultura Glina. an urile de ap rare ale a ez rii de la Cîrcea-
Hanuri i Locusteni apar in fazei timpurii a culturii Verbicioara. 

În subcapitolul „Construc iile” cercet torul clasific  construc iile de 
suprafa  prezentând locuin ele i vetrele de la Odaia Turcului (pe nivele), mai sunt 
men ionate locuin ele de la Criv , S rata Monteoru i Cet uia 2 de la N eni-
Z noaga, Br net iar pentru zona de SE a Transilvaniei sunt amintite locuin ele de la 
Cuciulata, Sf.Gheorghe – Örkö, Leliceni – Muntele cu piatr . 

Autorul face referire la construc iile adâncite – bordeiele i construc iile 
u or adâncite. 

În capitolul „Stratigrafia siturilor - cheie” autorul lucr rii prezint  
stratigrafia a ez rilor i complexelor de locuire de la Br ne , jude ul Olt, cercet ri 
arheologice sistematice efectuate de Augustin Ulanici, Odaia Turcului, jude ul 
Dâmbovi a – cercet ri arheologice sistematice realizate de  Ersilia Tudor, Radu 
B jenaru i Alexandru Vulpe, Greci, jude ul Ilfov – sondaje executate de Augustin 
Ulanici, N eni – Z noaga, jude ul Buz u – cercet ri arheologice sistematice f cute 
de Ion Motzoi i Monica andor Chicideanu, S rata Monteoru, jude ul Buz u – 
cercet ri arheologice sistematice Ion Nestor, Eugenia Zaharia – Ostrovul Corbului, 
jude ul Mehedin i – cercet ri arheologice de Petre Roman, Cuciulata, jude ul 
Bra ov - A. Prox i Gheorghe Bichir a efectuat cercet ri arheologice, Sf. Gheorghe 
– Örkö, jude ul Covasna – cercet ri arheologice executate de Szekely Zoltan i  
Szekely Zolt – Leliceni jude ul Harghita – cercet ri arheologice Petre Roman, 
Dodd Opri escu, Janos Pal. 

În capitolul „Clasificarea general  a ceramicii i definirea grupelor 
ceramice” cercet torul tiin ific Radu B jenaru împarte ceramica dup  formele 
ceramice, dup  tehnica i motivele decorului ceramic (decor imprimat incizat, 
nurat, în relief). 

În capitolul „Definirea grupelor ceramice” se reliefeaz  ceramica de tip 
Glina cu forme de tip ce ti, c ni, pahare, cupe, str chini, castroane, vase borcan, 
amfore, amforete, vase sac. Cercet torul men ioneaz  c  majoritare în aceste forme 
descoperite sunt str chinile, castroanele, amforele i vasele  sac. 

Ca element de decor tipic i mai des întâlnit în ceramica de tip Glina îl 
reprezint  irul de g uri-buton executate dinspre interior spre exterior, dispus pe 
marginea vaselor. Ca elemente de decor în relief se întâlnesc brâurile crestate i 
alveolate cât i butonii conici i proeminen ele alungite orizontal. 
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În alte subcapitole „Ceramica de tip Odaia Turcului”, „Ceramica de tip 
Monteoru”, „Ceramica de tip Tei”, „Ceramica de tip Verbicioara” autorul prezint  
la fiecare: forme, decor, r spândire i periodizare. Autorul lucr rii face o 
cronologie relativ  a acestor grupuri ceramice i men ioneaz  c  principalul criteriu 
de departajare cronologic  într-o descoperire i alta este ceramica. Astfel 
concluzioneaz  c  singura diferen  clar  dintre bronzul timpuriu i cel mijlociu 
este data de apari ia a unor forme noi i mai ales de apari ia unei ceramici bogat 
decorate cu motive incizate. 

În capitolul „Descoperiri funerare” domnul Radu B jenaru clasific  
mormintele dup  rit i tipul de amenajare funerar . Autorul clasific  morminte 
plane de înhuma ie în groap  simpl  sau cu  capac de lemn, morminte cu amenaj ri 
de piatr . În categoria mormintelor plane cu groap  simpl  central  prezint  o parte 
din grupurile de morminte – Zimnicea, Br ila, Gher eni i Li coteanca; cele cu 
groap  simpl  sau cu capac de lemn sunt reliefate prin tumulii de la Smeeni, 
Baldovine ti, Ciulni a, Coslogeni, Gurb ne ti, Ploie ti – Triaj, Vit ne ti, Basarabi, 
Rast i Pleni a. 

Morminte tumulare în groap  acoperit  cu bârne de lemn sunt 15 morminte 
la Smeeni, 11 la Sultana, 8 tumuli la Gurb ne ti. 

În subcapitolul „Morminte cu amenaj ri de piatr ” autorul include 105 
morminte amenajate din piatr , ele fiind plane sau tumulare. În majoritate sunt 
folosite  cutiile de piatr  – (ciste, grupa de tip Muscel), morminte acoperite cu 
pietre sau morminte cu ringuri sau pat de pietre, sau morminte s pate în stânc  – 
N eni - Colarea. Autorul analizeaz  aceste morminte în ciste, care majoritatea sunt 
plane, iar în câteva situa ii tot în cutii de piatr  sunt mormintele tumulare. În func ie 
de rit, autorul sus ine: 62% din acestea sunt de înhuma ie, 11% de incinera ie, 2% 
sunt birituale, iar 6% sunt ciste goale. 

În subcapitolul „Clasificarea mormintelor dup  inventar” cercet torul 
tiin ific Radu B jenaru le clasific  în grupa de tip Zimnicea, grupa de tip Milostea, 

grupa de tip  Sehneckenberg, grupa de tip Muscel, grupa de tip N eni, grupa de tip 
Verbicioara. 

Inventarul descoperit în morminte este analizat de autorul lucr rii care 
indic  mai multe grupe funerare care au o anumit  cronologie. Grupa Zimnicea este 
specific  Dun rii de Jos, având leg turi clare cu descoperirile de tip Yamnaya. 
Grupa Milostea cuprinde înmormânt ri de tip Yamnaya având rela ii cu ceramica 
nurat  dintre Nipru i Vistula. 

Cercet torul Radu B jenaru relev  asem n rile dintre grupa Muscel cu 
grupele ceramice de la Dun rea Mijlocie i bazinul Tisei – Mako , Somogyvar – 
Vinkovci, Glockenbecher – Csepel, fiind un orizont cronologic ulterior celui 
reprezentat de Zimnicea i Milostea. Necropolele de tip Odaia Turcului, N eni i 
Verbicioara reprezint  un orizont cronologic corespunz tor sfâr itului bronzului 
timpuriu în zona Carpato – dun rean . 

În capitolul „Piesele de metal” dl. Radu B jenaru analizeaz  cca. 391 piese 
de metal din care 111 piese provin din a ez ri, 106 din morminte, 192 din depuneri. 
Cercet torul împarte piesele de metal în trei mari categorii: arme (topoare i 
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pumnale), podoabe (colane, br ri, ace, perle,  inele de bucl , saltaleone), unelte 
(securi, cu ite, d l i, sule). Sunt prezentate variantele de topoare plate simple i 
plate cu margini ridicate (varianta Ostrovu Corbului, Petre ti, Chirnogi, Glina, 

incai). Variantele topoarelor cu gaur  de înm nu are transversal  sunt de tip 
Baniabic, Corbasca, Dumbr vioara, Izvoarele,  P tule i P dureni. Mai sunt 
reliefate tipurile de pumnale cu placa la mâner, cele cu limb  la mâner (varianta 
C z ne ti, Br ne , Le , Criv , Yamnaya, Sf. Gheorghe), podoabele i piesele de 
port. 

Capitolul „Obiecte de piatr , os i lut. Plastica antropomorf  i zoomorf ” 
cuprinde obiectele de piatr , os i corn (d lti e, plantatoare, .a.) . Ca obiecte  de lut 
sunt fusaiolele de diferite tipuri, greut ile, m rgele alungite sau sferice. 

În capitolul „Rela ii cu alte medii culturale. Cronologia absolut ”, 
cercet torul tiin ific Radu B jenaru consider  c  începutul epocii bronzului în 
spa iul Carpato – Balcanic trebuie pus în leg tur  cu ceea ce se întâmpl  în spa iul 
nord – pontic pân  la jum tatea mileniului IV. 

Mormintele de tip Yamnaya de la Zimnicea i Milostea, autorul le 
încadreaz  cronologic în perioada 3000-2700 BC (date radiocarbon). 

Decorul de tip Runcuri de pe ceramica Glina are analogii cu ceramica de la 
Leliceni, îns  tehnica incrusta iei cu alb este r spândit  în bronzul timpuriu în 
Balcani. Prin acela i decor de tip Runcuri, cultura Glina î i g se te analogii în 
grupa Glockenbecher i se încadreaz  cronologic datei de 2500 B.C., moment ce 
pare s  corespund  i începutul  grupei Somogyvar – Vinkovci, dup  cum sus ine 
autorul lucr rii. Coroborând  aceste date, cercet torul tiin ific Radu B jenaru 
consider  c  pentru cultura Glina cel mai probabil interval ar fi 2700-2400 B.C. În 
cadrul acestui interval de timp plaseaz  descoperirea de tip Jigodin i probabil 
mormintele din grupa Muscel. 

Ceramica de tip Odaia Turcului î i g se te bune analogii în tell-urile din 
Tracia. În descoperirile de la Ezero, Nova Zagora, autorul lucr rii g se te 
asem nare cu ceramica de la Odaia Turcului. 

Autorul analizeaz  i g se te elemente tipologice descoperite de la Odaia 
Turcului la Kastanas în nivelurile 24-21, la Kritsana în a ezarea 5 i în alte situri 
din Macedonia i Thessalia. 

Leg turile bronzului timpuriu nord-dun rean cu descoperirile de la sud de 
Balcani din Macedonia i Thessalia sunt reprezentate i de topoarele cu gaur  de 
înm nu are transversal  de tip Izvoarele, Veselinova, P tule i P dureni. 

Bibliografia este exhaustiv  cuprinzând peste 700 de studii de specialitate 
referitoare la tema pus  în discu ie la alc tuirea tezei de doctorat a domnului 
cercet tor tiin ific Radu B jenaru.  

Cartea cuprinde o list  cu abrevieri, unde sunt citate reviste de specialitate 
pe care le-a studiat autorul. De asemenea este prezentat în limba englez  un 
rezumat al tezei de doctorat al domnului Radu B jenaru. 

Lista ilustra iei cuprinde 2 tabele, 27 grafice, 86 figuri, 68 plan e, 11 h r i 
cu reprezent ri din cercet rile arheologice care au dus la alc tuirea acestei lucr ri. 
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Cartea domnului cercet tor tiin ific a ob inut premiul Academiei Române 
„Vasile Pârvan” în anul 2016, ca merit a muncii asidue pe care a desf urat-o 
autorul. 

Lucrarea „Sfâr itul bronzului timpuriu în regiunea dintre Carpa i i Dun re” 
se adreseaz  în mod deosebit speciali tilor din domeniul  arheologie, fiind una din 
c r ile importante ale arheologiei române ti. 

 
 


