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LOCUIREA ENEOLITICĂ DE LA VORNICENI,
POD- IBĂNEASA, JUD. BOTOŞANI
În cei peste 125 de ani de cercetare ai culturii Cucuteni a fost urmărită evoluţia acestei civilizaţii,
în cele trei faze pe care aceasta le-a cunoscut. Dintre acestea faza de mijloc, A-B rămâne cea mai puţin
analizată, într-un con de umbră, caracteristicile sale esenţiale nefiind clar definite. Multe din aşezările
acestei faze au fost cercetate parţial, multe materiale sunt încă inedite.
Conştienţi de importanţa acestei faze, zise iniţial "de tranziţie", cercetători preocupaţi de această
civilizaţie, precum Ioan Nestor1, Hortensia Dumitrescu2, Vladimir Dumitrescu3 , Silvia Marinescu-Bîlcu4 ,
Mircea Petrescu-Dâmboviţa 5 , Attila Laszlo 6, Aristotel Crişmaru 7 , Paul Şadurschi 8 , Dan Monah şi Ştefan
Cucoş9 , Anton Niţu 10 - pentru a aminti o parte dintre aceştia, au căutat trasăturile ce diferenţiază această
fază de celelalte două ale culturii Cucuteni.
Aşezarea cucuteniană de la Vorniceni Pod - Ibăneasa, încadrată în faza A - B a culturii este
cunoscută în literatura de specialitate datorită valorii şi varietăţii artefactelor descoperite, a informaţiilor
referitoare la faza de mijloc a culturii. Cercetările desfăşurate între anii 2001 - 201 O în cele 7 campanii 11
au adus date interesante despre modul de construire a locuinţelor 12 despre evoluţia acestei civilizaţii în
cadrul fazei de mijloc a culturii 13 , despre manifestările magico- religioase întâlnite aici. Cercetările cu
caracter preventiv din punctul amintit au fost demarate urmare a lucrărilor hidrotehnice initiate de
"Direcţia Apelor Prut" laşi, pentru combaterea inundaţii lor în zonă. Primele cercetări de supra fată au fost
14
făcute în 1970 de A. Crîşmaru şi colectivul RAJB 15 •
Zona geografică în care se afla aşezarea cucuteniană de la Vorniceni face parte din jumătatea nordică a Câmpiei Moldovei 16 , a Jijiei superioare, a Başeului şi ocupă o poziţie centrală în cadrul teritoriului
jud. Botoşani. Regiunea aceasta de stepă şi silvostepă, cu condiţii de mediu prielnice vieţii omeneşti prin
existenţa cursurilor de apă, a unor căi de legătură lesnicioase, a fertilităţii solului erau preferate de comunităţile preistorice, fapt ce a determinat creşterea numărului de aşezări. Relieful zonei are aspect vălurit,
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cu interfluvii colinare, deluroase, fragmentate de reţeaua hidrografică care se desfăşoară sub forma unor
văi largi, cu versanţi afectaţi de procesele de alunecare sau de aspecte torenţiale. Dealurile şi colinele sunt
orientate N- V, S - E, despărţite de văi dispuse perpendicular sau paralel cu direcţia înclinării straturilor
geologice. Acestea ajung la altitudinea de 175 - 200 m, câteva cote se încadrează între 225 - 245 m. Cele
mai coborâte altitudini sunt în Valea Ibănesei şi Valea Vomicesei (90 şi 122 m) 17 . Sub influenţa factorilor
exogeni, relieful a suferit importante transformări prin eroziune, alunecări de teren, surpări, solifluxiuni
pe versanţi, cu înclinare de 3 - 4°. În holocen s-au format principalele tipuri de sol - cemoziomurile grase, cambrice, degradate, lăcoviştele, solonciacurile, colovisolurile. Cea mai mare parte a lor (70%) sunt
favorabile culturilor agricole, restul fiind slab alcaline şi slab acide. Existenţa unor surse de materii prime
de strictă necesitate pentru astfel de comunităţi, cum sunt lutul, nisipul, piatra, silexul, solul fertil, pădu
rile, cursurile de apă au fost determinante în alegerea locului aşezării. Pânza de apă freatică are un debit
bogat şi calitate bună, ce o făceau uşor accesibilă comunitătilor omeneşti, terenurile aflate de o parte şi de
alta ale văilor Vomiceasa, lbăneasa, Glodul Alb şi Fundoaia au numeroase izvoare. Situ! amintit se află la
o distanţă de cea. 3 km est de satul Vomiceni, pe malul drept inferior al râului lbăneasa, în apropiere de zona
sa de vărsare în Jijia. lbăneasa este alimentată în procent de 85% din precipitaţii atmosferice, cea mai mare parte a acestora cade când temperatura este peste 15 grade C. Apele lbănesei sunt îngheţate 100- 120
de zile pe an în intervalul noiembrie- martie.
Aşezarea de tip jos 18 este situată pe un promontoriu ce se pierde în zona inundabilă între smârcul
"La Morişcă" sau "La Lupu" şi un mic pârâiaş ce izvorăşte din dealul din preajmă pană la Podul lbăneasa,
pe partea dreaptă a D.J. 292 Săveni - Dorohoi, înconjurată de dealuri înalte- fortificată natural, au făcut
o uşor de apărat, abilităţile utilizării condiţiilor de mediu de către cucutenieni fiind bine cunoscute. Zona
aceasta oferea avantaje numeroase legate de căile de comunicaţie, resurse diverse şi bogate de subzistenţă, suprafeţe întinse de apă, bălţi, grinduri, teren favorabil agriculnarii, păduri bogate. Relieful zonei se
încadrează în aspectul general al Câmpiei Moldovei cu aspect colinar şi deluros 19 . Aşezarea a avut o
suprafaţă de cea. 6 ha, şi poate poate fi considerată mare 20 , însă după cum se cunoaşte a fost cercetată
parţial- doar in spaţiul aparţinând "Apelor Române", situ! suferind distrugeri cu ocazia construirii şoselei
Săveni - Dorohoi, şi in anii de inceput a constmirii barajului.
De-a lungul celor peste 125 de ani de cercetări a culturii Cucuteni, i-au fost dedicate numeroase
cercetări care au evidenţiat continua evoluţie a acestei civilizaţii. Acestor studii li s-au adăugat cele privind paleofauna, loturile analizate fiind de cele mai multe ori reduse numeric şi cantitativ, situaţie datorată probabil recoltărilor reduse, sau studierii unui număr restrâns de repere, ceea ce face ca acestea să nu
fie întotdeauna viabile 21 . Într-o situaţie diferită se află materialul arheozoologic de la Traian - Dealul
Fântânilor, care a beneficiat de un studiu atent din partea specialiştilor antropologi, lotul faunistic de 4007
resturi analizate fiind cel mai numeros la nivelul fazei A- 8 22 • Totalizarea datelor într-un raport cu caracter de sinteză a paleofaunei de la Traian Dealul Fântânilor indică superioritatea mamiferelor vânate, cu un
număr de 2384 resturi osteologice faţă de cele domestice cu 1623 de resturi, ceea ce presupune că necesarul de carne era obţinut prin vânătoare, animalele domestice, între care vitele deţin locul principal, fiind
crescute mai ales pentru lapte şi ca forţă de tracţiune.
Considerând aşezarea de la Vomiceni ca fiind apropiată în timp de cea menţionată, am găsit necesară o analiză a acestui aspect din perspectiva unei alte aşezări din aceeaşi fază.
Aşa cum reiese din succinta prezentare a zonei geografice a Vomiceniului, poziţionarea şi mări
mea aşezării, regimul hidrografic al râurilor din apropiere, condiţiile oferite de mediu erau prielnice dezvoltării economice a comunităţii cucuteniene, conducând tot mai mult Ia scăderea dependenţei omului faţă
de natură. Resursele oferite de solul de calitate, din punctul de vedere al practicării cultivării plantelor, cu
predispoziţie scăzută spre apariţia secetei, dat fiind nivelul apei freatice, a contribuit Ia o productivitate
Ghe. Gherman, Vorniceni, Însemnată vatră strămoşească, Botoşani, 2007, pp. 15- 16.
N. Zaharia, M. Petrescu Dimbovita, E. Zaharia, Aşezări din paleolitic până in sec. al XVIII-lea, p. 33; D. Monah, Şt.
Cucoş, Aşezările culturii Cucuteni, Piatra Neamt, 1985, p. 42.
19
Ghc. Ghcrman, op.cil., pp. 15-26.
20
D. Monah, Şt. Cucoş, op. cit., 1985, p. 49.
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en conte:~:te europeen, laşi, 1987, pp. 157- 166; C. Bem, Traian Delul Fântânilor. Fenomenul Cucuteni A- B, Bucureşti, 2007, pp. 213-224.
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O. Neerasov, S. Haimovici, "Notă asupra resturilor de faună descoperite in anul 1956/a Traian- Dealul Fântâni/or", în MCA 5,1959, pp. 217- 219; idcm, "Resturile de faună neolitică exhumate in cursul săpături/ar din campania
1957/a şantierul Traian", în MCA 6, 1959 b, pp. 179 -185; idcm, .,Studiul resturilor de faună, descoperite in 1959/a
Traian (Dealul Viei şi Dealul Fântânilor) ",în MCA 8, 1962, pp. 261 - 265; idem, .,Studiul resturilor de faună nea/itică deshumate la şantieru/ arheologic Traian", în MCA, 9, 1970, pp. 59- 66.
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ridicată.

Economia era dominată de creşterea animalelor, fapt evidenţiat de analizele paleofaunistice, în
aşezarea de Ia Vomiceni fiind determinate până la nivel de specie, 2574 de fragmente din care 2400
aparţin mamiferelor domestice, ce reprezintă 93,24% din materialul faunistic, ceea ce arată că economia
era dominată de creşterea animalelor domestice23 , iar restul de 174 aparţin mamiferelor sălbatice, adică
6,75% din fragmente, ceea ce indică faptul că vânătoarea era o ocupaţie secundară, procente neântâlnite
în nici o altă aşezare cucuteniană24 până acum. Măsurătorile efectuate relevă faptul că vitele, care deţin
dealtfel primatul cu un procent de 55,86%, aveau dimensiuni destul de mari, fragmentele osoase indică
valori mai mari comparativ cu alte staţiuni din aria culturii Cucuteni 25 . Suinele ocupă următorul loc cu un
procent de 21,71%, determinate probabil de abundenta hranei din pădurile aflate în apropiere. Pe locul
trei ca frecvenţă se situează ovicaprinele cu un procent de 14,4%, între care ovinele au o prezenţă ceva
mai ridicată. Procentul ridicat de animale domestice semnalat Ia Vomiceni ar putea sugera nu doar preocuparea pentru creşterea acestora, dar posibilitatea utilizării acestora ca marfă în cadrul schimburilor intertribale. Vânătoarea era, de asemenea, un mijloc de exploatare a resurselor naturale, dar într-un procent
redus, cum se constată din studiul resturilor faunistice. Dintre mamiferele sălbatice pe primul loc se situează Cervus Elaphus - talia acestei specii fiind mult mai mare în raport cu alte staţiuni eneolitice, şi deasemenea mai mare decât cea din neoliticul Europei Centrale, probabil datorită masivelor de pădure extinse din zonă, ce au creat un biotop favorabil acestei specii. Mistreţul - Sus scrofa ferus - găsea condiţii
foarte bune în pădurile de foiase, cu o talie destul de mare, se situează pe locul doi ca frecvenţă. Urmează
apoi Capreo/us Capreolus, Bos Primigenius, Alces Alces care preferau zonele de lizieră cu ierburi înalte.
Locuinţele trainice de lemn au asigurat confortul termic al locuitorilor mai ales în anotimpul rece,
ceea ce confirmă pe deplin procesul de sedentarizare al comunităţilor cucuteniene din această zonă. Este
evident că toate aceste activităţi au contribuit la modificări considerabile ale habitatului prin defrişări, cu
consecinţe ecologice, desigur. Abundenta alimentaţiei va fi contribuit cu siguranţă la creşterea speranţei
de viaţă a indivizilor. După cum rezultă din materialul arheologic, ocupaţiile atât de diverse pe care le
desfăşura omul presupunea foarte mult efort fizic, regăsit şi în aspectul robust al resturilor osteologice
umane (patru vertebre, un radius, trei falange, un femur) descoperite în trei gropi din aşezarea de la Pod
lbăneasa, ce aparţin unor indivizi de 40 şi 60 de ani 26 • În acţiunile întreprinse de comunitatea cucuteniană
de aici se observă preocuparea omului pentru ziua de mâine - fie pe plan material, fie pe cel spiritual.
Aceste caracteristici principale ale sitului de la Vomiceni pot să dea o imagine complexă în ideea înţele
gerii fenomenului de neolitizare din această aşezare. Regăsim aici atât aspecte regionale cât şi particulare
ale acestui proces din partea de N - E a României.
Viaţa comunităţilor preistorice a fost în mod determinant legată de mediul înconjurător, supravieţuirea şi calitatea vieţii impunând o permanentă adaptare, înnoire, schimbare în scopul exploatării resurselor
existente, a transformării mediului spre asigurarea resurselor pe o bună perioadă de timp. Complexitatea
societăţii umane poate fi descifrată prin identificarea trăsăturilor în cadrul natural în care au trăit comunităţi le preistorice, dar în mod sigur şi de o anumită tradiţie ce a avut deasemenea rol decisiv. În acest stadiu
al cercetărilor, datele arheozoologice ne permit reconstituirea vieţii comunităţilor cucuteniene, stabilirea
ponderii diferitelor ocupaţii (creşterea animalelor, agricultura, culesul, pescuitul, vânătoarea, meşteşugurile).
Totodată plecând de la aceste date putem aproxima caracteristicile climei ca fiind favorabile dezvoltării
agriculturii şi aprecia existenţa întinsă a pădurilor în această zonă. Datele arheozoologice ne permit să
reconstituim fie şi parţial imaginea vieţii comunităţii preistorice de aici, în stabilirea ponderii diferitelor
ocupaţii în cadrul sistemului economic şi de asemenea Ia conturarea mediului climatic, vegetal, în care
vieţuiau. În cadrul strategiilor de subzistenţă, aşa cum am mai precizat, vânătoarea ocupa un loc secundar.
Nu au fost amintite ca fiind prezente resturi osteologice ale unor animale sălbatice camivore, ce vor fi fost
vânate pentru a nu produce pagube, ale căror corpuri probabil au rămas pe locul unde au căzut nefiind
comestibile, în gropile menajere fiind aruncate doar resturile de la bucătărie. Nu se poate preciza dacă vânătoarea se făcea după anumite principii care să privească conservarea anumitor specii, sau o anume perioadă din an în care se desfăşura.
Agricultura a jucat şi ea un rol important în economia comunităţii. Diversitatea de micromedii, teAxioma potrivit c!!.reia de fapt nu animalele au fost domesticite, ci animalele I-au domesticit pe om se potriveşte
de la Vomiceni.
24
E. Comşa, .. Creşterea animalelor domestice in neolitic", în H, 1983, pp. 51 - 70; S. Haimovici, Qulques problemes
d'archeozoologie concernant la cu/ture de Cucuteni, La civilisation de Cucuteni en contexte europeen, Iaşi, 1987.
25
A. Ungureanu, .. Studiul materialului arheozoologic provenit din aşezarea eneolitică de la Vorniceni Pod lbăneasa ",
în CRA, 2002, Campania 2001, p. 337; idem, Arheozoologia actualului jud. Botoşani (teză de doctorat sustinutA în
anul 201 O, manuscris).
26
Determinarea apartine doamnei Georgeta Miu, c!!.reia îi multumim pe această cale.
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renurile fertile cu strat gros de cemoziom mai ales în zona de platou, apropierea de apă, confirmă practicarea sa de către comunitatea cucuteniană de aici. Dispunând de o suprafaţă de teren liber, obştea putea
practica o agricultură cu caracter ciclic. Deşi nu au fost descoperite depozite de seminţe, amprentele de
graminee probează creşterea acestor plante la Vomiceni. Pentru necesităţile curente - ca material de
construcţie, combustie, unelte, arme, lemnul a fost utilizat pe scară largă. În mod necesar lemnul era adus
din pădurea aflată în apropiere. Chiar dacă terenul era iniţial acoperit de păduri, practicarea intensivă a
agriculturii a impus defrişarea unor noi terenuri. De asemenea numărul mare de vite necesita eliberarea
unor suprafeţe pentru păşune, în detrimentul pădurilor. Un alt aspect important ce defineşte mediul acestei
aşezări este dat de diversitatea de micromedii, existenţa unei zone mlăştinoase, prielnică creşterii stufului
şi papurii, ambele utilizate la construcţii. Acest perimetru oferea comunităţii şi o zonă din care puteau
procura uşor hrană - peşte, scoici, melci, păsări de baltă, amtibieni în anotimpul cald. Aceste date sunt
indirecte şi parţiale, din studierea economiei aşezării făcută pe baza resturilor faunistice, a amprentelor de
plante şi seminţe.
În cadrul revoluţiei neolitice, omul devenit producător al mijloacelor de producţie de subzistenţă,
constatăm şi în aşezarea de la Vomiceni un inventar deosebit de bogat. Analiza uneltelor indiferent de
natura lor demonstrează o continuă evoluţie a prelucrării uneltelor, a procedeelor tehnice, factori de importanţă primordială în procesul dezvoltării societăţii omeneşti 27 • Recentele cercetări întreprinse evidenţi
ază faptul că civilizaţia Cucuteni cunoaşte o perioadă de inflorire a tehnicii de prelucrare a pietrei, silexului,
osului şi cornului. Dată fiind apropierea de carierele de silex de Prut- fumuriu, negru, brun, cenuşiu, dar
şi de culoare vineţiu închis din zona Nistrului mijlociu, majoritatea uneltelor sunt realizate din acest tip de
silex superior, într-un număr important 28 . În general materialul brut era adus şi prelucrat "în atelierele"
din aşezare, lucru dovedit de existenţa acestora, dar şi de prezenţa nucleelor de silex descoperite, de mulţimea aşchiilor rezultate de la cioplirea uneltelor de silex, diversitatea tipologică a acestora, tipurile de
unelte şi arme fiind specifice unei economii complexe. Privind în ansamblu repertoriul uneltelor de silex,
deosebim forme cu diferite întrebuinţări, de dimensiuni mari, mijlocii şi mici: lame - cuţit, străpungă
toare, vârfuri de săgeată, şi de suliţă, răzuitoare, gratoare, racloare, nuclee şi chiar topoare de silex.
Cât priveşte uneltele de piatră, material ce se găseşte mult mai uşor, constatăm şi aici o evoluţie
tehnică, mai ales în prelucrarea uneltelor şlefuite şi lustruite, utilizându-se o gamă variată de roci pentru
producerea uneltelor. Enumerăm dintre acestea: gresii silicioase, mame, granit şi chiar bazalt. În cadrul
inventarului obiectelor litice un loc de frunte îl ocupă râşniţele de mână confecţionate din pietre de râu,
prezente în toate locuinţele, în gropi, iar în L Il, o râşniţă fixă cu gardină. Din acelaşi tip de rocă de natură
sedimentară- gresii silicioase, sunt făcute frecătoarele. Din repetoriul pieselor de piatră, un loc de frunte
îl ocupă topoarele ce cuprind o gamă variată ca material, forme şi dimensiuni, confecţionate din mamă,
granit şi bazalt. Din categoria dălţilor s-au găsit doar două exemplare. Diversitatea uneltelor de silex,
piatră, deşeurile de prelucrare, tehnicile de prelucrare - retuşare, cioplire, şlefuire, dovedesc existenţa
unor meşteri specializaţi ai comunităţii.
Pentru grupul de obiecte confecţionate din os şi corn s-a utilizat material de la animale diverse:
bovidee, ovine, variate ca forme, dimensiuni, utilizare. Sunt bine documentate uneltele de os: împungă
toare, ace, spatule, unelte folosite la omat şi netezit vasele de lut şi statuetele. Cât priveşte pe cele realizate
din corn, putem afirma că acest material a cunoscut o largă utilizare, dovada în acest sens tiind diversitatea tehnică şi tipologică a uneltelor, două ateliere de prelucrare a cornului de cerb (în L8 şi L 16), deşeuri le
de prelucrare, coarnele de cerb fragmentare. Pe lângă obişnuitele unelte realizate din corn de cerb săpăligi, brăzdare de plug, s-au mai găsit batoane - retuşoare, plantatoare, mânere, instrumente de corn cu
urme de culoare utilizate Ia pictarea vaselor, recipiente, ciocane şi manşoane. Surprinde însă lipsa totală a
fusaiolelor şi a greutăţilor de lut ars, acestea putând fi suplinite însă cu succes de obiecte de acelaşi tip
realizate din materiale perisabile.
În aşezarea de Ia Vomiceni sunt prezente unelte şi arme de aramă. Fără a fi numeroase, acestea
vorbesc despre progresele tehnice înregistrate în domeniul metalurgiei aramei în cadrul civilizaţiei Cucuteni. Au fost descoperite ace cu secţiune rotundă, cu şi fără ureche, străpungătoare şi un fragment de topor. Cu siguranţă au existat unelte, recipiente şi arme din lemn, însă materialul tiind perisabil s-au distrus.
Dovada prelucrării lemnului sunt construcţiile, amprentele păstrându-se în lut. Există replici ale pieselor
de mobilier, realizate în lut - de tipul tronurilor, scăunelelor, analogiile etnografice susţinând aceasta. Cu
siguranţă din lemn se puteau face o gamă largă de unelte folosite în agricultură, arme de vânătoare, pescuit,
tors, ţesut, piese de mobilier, mijloace de transport. De asemenea s-au bucurat de atenţie şi celelalte mateAl. Păunescu, Evoluţia uneltelor şi annelor de piatră cioplită descoperite pe teritoriul României, Bucureşti, 1970, p. 53.
D. Boghian, .. Unele consideraţii asupra utilajului litic al comunităţilor Precucuteni- Cucuteni- Tripolie ", în Cucuteni
aujourd' hui, Piatra Neamţ, 1996, pp. 277- 342.
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riale existente: pieile, fibrele textile animale şi vegetale, prelucrarea acestora având beneficiul îmbunătăţirii
vieţii. La toate acestea adăugăm meşteşugul care i-a consacrat pe cucutenieni, ca fiind cei mai de seamă
ceramişti din preistoria românească şi europeană. Fără a intra în detalii, facem aprecierea asupra evoluţiei
pe care o cunoaşte tehnica deosebită în prepararea pastei, modelarea şi arderea vaselor. Cucutenienii de la
Vomiceni dovedesc un apetit aparte pentru perfecţionare şi diversificarea formelor vaselor. Toate
componentele demonstrează capacitatea ceramiştilor de aici în stăpânirea secretelor legate de prepararea
pastei, modelare, ardere, omamentare, progrese notabile faţă de faza anterioară, ce prezintă aşezarea ca
fiind un centru important de producere a ceramicii.
Inventarul bogat din unele locuinţe, în contrast cu cel al altora, construcţiile mari şi solide alături
de cele de dimensiuni modeste, prezenţa ceramicii de prestigiu de mare frumuseţe şi diversitate, sunt argumente în favoarea existenţei unei departajări sociale în cadrul acestei comunităţi. Aspectul infloritor al
aşezării rezultă din numărul mare de unelte existente în aşezare, de permanenta preocupare pentru diversificarea şi perfecţionarea lor, numărul mare de resturi osteologice (cercetate parţial)- argument în favoarea
creşterii unui număr mare de animale, şi poate o încercare de ameliorare a raselor de animale domestice,
dacă luăm în considerare faptul că resturile faunistice ale acestora sunt sensibil mai mari comparativ cu
cele din alte aşezări cucuteniene, dezvoltarea agriculturii, diversitatea manifestărilor de artă, preocupările
legate de viaţa spirituală. Stratul gros de cultură indică o aşezare de durată, firesc pentru această perioadă
de dezvoltare economică, socială, în condiţii de climă şi mediu prielnice vieţii în această zonă de N-E a
României.
Aceste succinte date referitoare la aşezarea cucuteniană de la Vomiceni, aduc în atenţie aspecte ale
unei unităţi geografice distincte, economice, menite să evidenţieze neolitizarea acestui spaţiu cu atribute
ce o diferenţiază în parte de alte aşezări cucuteniene contemporane ei. Materialul arheologic de o mare
bogăţie şi varietate relevă o aşezare prosperă ce oferă ocazia studierii complexe a manifestărilor din sfera
culturii materiale, spirituale, a evoluţiei acestei comunităţi din N - E României în eneolitic. Cu siguranţă
că factorii de ordin local determinati în parte de condiţiile de mediu, de o anume tradiţie, au avut un rol
decisiv în dezvoltarea sa. Lucrarea monografică ce-i va fi dedicată aşezării de la Pod Ibăneasa va suplimenta informaţiile referitoare la manifestările din sfera culturii materiale şi spirituale, a evoluţiei acestei
comunităţi eneolitice din jud. Botoşani.

L'HABIT AT ENEOLIQUE CUCUTENIENNE
DU VORNICENI, BOTOŞANI, ROMANIA

L'article presente aspects de ('habitat eneolique cucutenienne du Vomiceni, Botoşani, Romania en
se consentrant sur le process du neolithiasion cet espace. Avec toutes ses caracteristiques, 1' economie de
cette communaute agro-pastorale est l'un de subsistance, comme le montre l'etude paleo faunistique, axee
sur la croissance et l'exploitation des animaux domestiques, l'agriculture et, subsidiairement, sur
l'exploitation des autres ressources.
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