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Cultura Verbicioara, semnalat� în urma cercet�rilor din a�ezarea cu acela�i 

nume de un colectiv coordonat de Dumitru Berciu, ocup� o suprafa�� vast�, respectiv 
sud-vestul României, partea de nord-est a Serbiei �i nord-vestul Bulgariei. Limita 
vestic� pare s� fie desemnat� de linia Barice-Oresa�1 în Banatul sârbesc. 

A�ez�rile acestei culturi sunt amplasate de-a lungul cursurilor principale de 
ap�, în apropierea unor resurse importante cum ar fi sarea, în pe�teri sau locuri care 
confereau o oarecare siguran��. Se pare c� erau preferate locurile înalte, situate pe 
terasele unor râuri sau pante de dealuri �i chiar o serie de insule, cum ar fi aceea de 
la Ostrovul Corbului2.  

O prim� clasificare a tipurilor de a�ez�ri o face Dumitru Berciu3, stabilind ca 
tipuri principale a�ez�rile de teras�, de în�l�ime �i în pe�teri �i pentru ultima faz� a 
culturii a�a numitele „cenu�are” (zolnik). În leg�tur� cu acest din urm� tip, tot mai mul�i 
cercet�tori le consider� în prezent ca mai degrab� asociate cu o serie de a�ez�ri �i 
r�spunzând unor necesit��i ale acestora decât a�ez�ri propriu-zise. 

O alt� clasificare a a�ez�rilor acestei culturi îi apar�ine lui Gabriel 
Cr�ciunescu, care adopt� drept criteriu amplasamentul topografic4. 

 Potrivit cercet�torului amintit, pot fi deosebite a�ez�ri situate în zona de 
munte, �i aici se face distinc�ia între a�ez�ri situate pe în�l�imi ca la Ocni�a �i 
Polovragi, a�ez�ri în pe�teri �i ad�posturi sub stânc�: Ad�postul lui Climente, Pe�tera 
Climente I, Baia de Fier, Cincioare, Ponoarele, Devetaki �i Muselievo, ultimele dou� la 
sud de Dun�re.  

O alt� categorie o reprezint� a�ez�rile situate în zona de deal, acestea putând 
fi situate pe o pant�, ca la Slatina, Orle�ti, Livezile, Olteanca, Opri�or, Orevi�a Mare, 
pe promontorii: Verbicioara, Dobra, Govodarva.  

A�ez�rile din zona de câmpie sunt numeroase (Cleanov, Verbicioara, Sine�ti, 
D�neasa, Viespe�ti, Devesel), în aceea�i categorie fiind incluse �i a�ez�rile situate în 
luncile sau pe terasele unor râuri - Locusteni, P�tulele, Bistre�, Malov��, Ocnele Mari, 
Rogova, Bucura sau a�ez�rile din insule - �imian, Gârla Mare, Ostrovul Corbului – 
Cliuci, Ostrovul Mare. 

În ultima etap� de evolu�ie a acestei culturi apar �i a�ez�rile de tip „cenu�ar”, 
cum ar fi cele de la Orodel, Govodarva sau Orevi�a Mare.  

Majoritatea acestor a�ez�ri au un singur nivel de locuire, fapt care ar indica o 
oarecare mobilitate a locuitorilor acestei culturi, pus� în leg�tur� cu cre�terea 
animalelor5. La Vl�de�ti (Vâlcea) s-au observat dou� niveluri de locuire, stratul de 
cultur� având o grosime de 0,60 metri6. 
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La Verbicioara7 �i Cârcea8 s-au observat �i lucr�ri de fortificare, în ultima 
sta�iune fiind men�ionate un �an� dublat de un val de p�mânt �i o palisad� de lemn. 

Întinderea acestor a�ez�ri se poate cu greu estima în lipsa unor cercet�ri 
sistematice.  

O clasificare a acestor a�ez�ri se poate face �inând cont de amplasament, 
mod de organizare, durat� de folosire �i dimensiuni, a�a cum s-a realizat pentru 
a�ez�rile culturii Glina9. 

Locuin�ele nu par a avea o anumit� dispunere în cadrul a�ez�rilor. Cele mai 
multe locuin�e sunt cele de suprafa��, dar existau �i locuin�e adâncite în p�mânt, ca la 
Vier�ani - Jupâne�ti10.  

Locuin�ele erau construite având o structur� alc�tuit� din trunchiuri de copac 
�i nuiele împletite, peste care era aplicat un strat de lut amestecat cu pleav� sau paie 
tocate. Gabriel Cr�ciunescu afirm� c� la Rogova pere�ii erau spoi�i cu o hum� 
albicioas�11, fapt care r�spundea unor necesit��i estetice sau sanitare.  

Forma locuin�elor este, în majoritatea cazurilor, patrulater�, dar se citeaz� �i o 
colib� oval� descoperit� la Cop�celu12. 

În interiorul acestor locuin�e exista o vatr� sau un cuptor, probabil o lavi�� de-a 
lungul pere�ilor. Lâng� vatr�, sau pe vatr�, au fost descoperite topoare de piatr� 
�lefuit� sau chiar c��ei de vatr�13. Faptul c� majoritatea locuin�elor prezint� urme de 
ardere s-ar datora acestor structuri de combustie sau, de ce nu, trecerii lor prin foc în 
urma abandon�rii a�ez�rii sau a locuin�ei respective din diferite motive, cum remarca 
Cristian Schuster pentru locuin�ele din mediul Glina14. 

 

 
 

Résumé 
 
Des types des établissements et habitations dans le cadre de la Culture de 

Verbicioara 
La culture de Verbicioara a été signalée après les recherches de la site 

eponime par un groupe conduit par Dumitru Berciu. 
Les établissements de cette culture étaient situés tout au long de rivières, 

auprès de ressources importantes comme du sel; dans les grottes ou des endroits qui 
présentaient une telle sécurité. 

Les plus importantes types d’établissements etaient celle de terasse, suivi par 
celle de hauteur, dans les grottes et pour les derniére étape des „cendrieres” – zolniki. 

Les types des habitations étaient celle de surface, mais existe aussi des 
huttes. 
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