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Abstract: Tell-settlements are a constant reality at the Lower Danube during the 5th millennium BC.
Over more than a century and a half, the archaeological researches focused on the tell-settlements themselves,
therefore the surrounding area was usually left unsearched. Despite this, both old and new researches summarily
investigated also the area around tell-settlements. In this way, traces of habitation related with the main tellsettlement were also revealed.
Unfortunately, due to small scale excavations, the function of these habitations is not very clear at the
moment. Hypothesis like economic activities areas or extensions of the tell habitation due to demographic pressure
must be verified through large scale researches. The existence of habitations around tell-settlements completes the
dynamic of inhabited space during Eneolithic period at the Lower Danube, a complex space which proves that tellsettlements were not the only habitation form.
Rezumat: Așezările de tip tell reprezintă o realitate constantă la Dunărea de Jos de-a lungul mileniului
V BC. Timp de multe decenii cercetările arheologice s-au concentrat asupra interiorului acestor așezări, zona din
jurul tellurilor fiind de obicei necercetată. Cu toate acestea, cercetările arheologice, unele mai vechi, altele recente,
au investigat sumar și zonele din jurul tellurilor. Astfel, au fost scoase la lumină urme ale unor locuiri legate de
cea principală din așezarea de tip tell.
Din păcate, din cauza săpăturilor făcute pe scară mică, funcția acestor locuiri nu este prea clară în acest
moment. Ipoteze precum cele ale unor zone de activități economice sau extinderi ale locuirii din tell în condiții de
presiune demografică trebuie verificate prin cercetări pe scară mare. Existența unor locuiri în jurul tellurilor
completează dinamica ocupării spațiului eneolitic la Dunărea de Jos, un spațiu complex în care se dovedește că
tellurile nu erau singura formă de locuire.
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