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Abstract. The archaeological site from Costești-Cier is known since the interwar period but 
was almost forgotten, until the 1980’s when it drew the attention of C. Mihai and D. Boghian, 
after field researches in 1983‒'91. Starting 2012 systemathic researches were undertaken. 

The multi-layered Cucutenian site from Costești-Cier/Lângă Școală (Iași County, RO) 
provided many and important archaeological features, among which the large pits of phase 
A2-A3 occupy, due to their dimensions, characteristics and functionalities, a distinct place 
among the discoveries. In this paper the authors proposed an integrated and interdisciplinary, 
multicriterion analysis of the Pit 5/2015, from several perspectives, like: archeological, numer-
ical interpretation of the ceramic, lithic and osteologic discoveries, and archaeozoological study. 
Pit 5/2015 was a large feature, discovered in Trench S. I / 2013, 35‒37b (m. 34.45‒36.70, 
on the SSE section (mouth D=2.35 m; max. D at -1.20=2.55 m; max. depth=2.35 m, from the 
current walking level, at m. 35.20‒35.40; actual depth=1.33‒1.35 m). This feature, related to 
dwelling L4/2013, found immediately at the NNW, had a circular shape, in a horizontal plane, 
and the shape of a sack, with slightly rounded walls and a concave bottom, in section. Excavated, 
most likely, for the exploitation of the Sarmatian sandstone and clay, during the first occupa-
tional level of the site (Cucuteni A2), it served later (during Cucuteni A2 and A3 phase) for 
burning ceramic, in several stages of use, as shown by the four major layers of filling, which 
can be sub-divided (each), in at least two horizons, arranged with an concave bottom, as well 
as for the processing of clay fabric and the abandonment of some vestiges of habitation from 
the site. One can notice the successive layers made up of combustion remnants (ash and small 
coals), the "mosaic"-like upper layer of the hearth, the coarse and trichrome painted ceramic 
fragments, the polished black ceramic fragments ("black-topped"), as well as the ones with 
incised decorations associated with raw white and red painting, which could be framed in Pre-
cucuteni culture tradition (the so-called Hăbășești aspect). There were found altogether 3183 
items, worked bone artifacts (265 faunal remains - animal skeletal fragments, Helix snail shells 
and Unio shells), anthropomorphic and zoomorphic representations, some flint, stone and bone 
tools.  
 
Keywords: Chalcolithic, Cucuteni, Costești, archaeological study. 
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1. Introducere 
Semnalat și cercetat din perioada interbelică1, precum și prin investigațiile din 

ultimul deceniu2, situl pluristratificat de la Costești-Cier/Lângă Școală (Fig. 1) a ofe-
rit importante date stratigrafice și planimetrice referitoare la locuirile cucuteniene: opt 
locuințe Cucuteni A2-3 (L. 3‒5, 8‒12), gropi-cuptoare și gropi menajere; două locu-
ințe Cucuteni B1 (L. 1‒2), un șanț de apărare (utilizat și reutilizat în protoistorie), un 
foarte bogat patrimoniu arheologic mobil: o însemnată cantitate de ceramică pictată 
Cucuteni A2-3 și B1, ceramică uzuală Cucuteni A2-3, B1a și Horodiștea-Erbiceni II, 
ceramică Cucuteni C (din nivelul Cucuteni B1), plastică antropomorfă și zoomorfă 
abundentă, paraphernalia cultice3, numeroase piese litice, osteologice/cornulare, din 
argilă și piese de aramă etc. 

2. Obiective 
Deosebit de interesante sunt, pentru realitățile arheologice din nivelurile de 

locuire Cucuteni A2-A3, complexele reprezentate de gropile de mari dimensiuni, cu 
mai multe orizonturi de umplere: Gr. 5‒7, 13‒14. În prezenta lucrare, autorii și-au pro-
pus analizarea integrată și interdisciplinară, pluri-criterială: arheologică, interpretarea 
numerică a descoperirilor ceramice, litice și osteologice și studiul arheozoologic a 
conținutului gropii 5/2015, care era o amenajare de mari dimensiuni, pentru a putea 
decela, prin caracteristici, funcționalitățile acesteia. 

3. Datele arheologice 
Groapa 5/2015 a fost descoperită în secțiunea S. I/2013, 35-37b (m. 34,45‒

36,70, pe profilul de SSE, după exploatarea științifică a locuinței de suprafață L. 4/ 
2013 și a complexelor aferente. Această amenajare era circulară în plan orizontal și 
de "pungă gâtuită", cu pereții ușor rotunjiți și fundul albiat, în profil 3D.  

Groapa era de dimensiuni mari: D. gură=2,35 m; D max. la -1,20=2,55 m; 
Adâncime max.=2,35 m, de la nivelul actual de călcare, în dreptul m. 35,20‒35,40; 
Adâncimea reală=1,33‒1,35 m). Acest complex era învecinat, la nord, cu Groapa 6/ 
2016  (m. 35‒37, pe profilul de NNV) și se afla în legătură cu L4/2013, care se găsea 

                                                      
1 Ciurea, 1938; Mateescu, 1940, p. 63-70; Matasă, 1941, p. 69-84; Vulpe E., 1944, p. 37-38; 
Marin, 1951, p. 89-98; Boghian, 2009, p. 98-99. 
2 Boghian et alii, 2013, p. 199-200, 366-367; Boghian et alii, 2014b, p. 204-206, 518-525; Boghi-
an et alii, 2014a; Boghian et alii, 2014; Boghian at alii, 2015, p. 197-199, 262, 516-524; Bo-
ghian et alii, 2016, p. 224-225, 598-601; Boghian et alii, 2017, p. 229-231; Boghian et alii, 
2018; Boghian et alii, 2019; în anii 2012‒'19 a fost cercetată o suprafață de 200 m2, săpați în 
partea de S a sitului (S I/2012; S II și S III/2019). Stratigrafic, au fost decelate două niveluri 
de locuire cucuteniană din faza A: A2 și început de A3 și A3 clasic, plus un nivel Cucuteni B1; 
un nivel de locuire, destul de sărac, Horodiștea-Erbiceni II (Bordeiul B. 1/L. 6; Groapa 3 și 
posibile morminte identificate prin vechile cercetări de teren); un orizont discontinuu medieval 
timpuriu (Bordeiul 2/L. 7, sec. VIII‒X/XI, Dridu?) și unul bine reprezentat, al necropolei medi-
evale (sec. XVI‒XVII, 53 morminte de inhumație). 
3 Marin, 1948, p. 17-57; Idem, 1951, p. 93-95; Popovici, Simiciuc, 1978, p. 561-565; Popovici, 
Simiciuc, 1979-1980, p. 643-656; Monah, 1997; Idem, 2012, passim; Boghian, 2004, p. 137-
156; Boghian et alii, 2014, p. 79-86; Enea et alii, 2016, p. 533-580; Enea et alii, 2020, in press.  
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imediat către NNV. Gr. 5 a fost săpată, foarte probabil, pentru exploatarea gresiei sar-
mațiene și a argilei, în timpul primului nivel ocupațional din sit (Cucuteni A2) și a 
servit, ulterior (Cucuteni A2 și A3), ca groapă-cuptor4, pentru arderea/coacerea cera-
micii, poate a vaselor de mari dimensiuni, dovadă, în acest sens stând straturile succe-
sive de cărbuni și cenușă, care se "etajează" în cele două jumătăți stratigrafice ale sale, 
despărțite de o etapă de nivelare.  

 
Fig. 1. Costești. 1‒2. Jumătatea de NNV a Gropii 5. 

                                                      
4 Tencariu, 2015, p. 70-76. 
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Fig. 2. Costești. Groapa 5 cu nivelurile de umplere. 

Astfel, umplutura gropii 5 era compusă din patru straturi majore de depunere/ 
umplere, fiecare cu cel puțin două orizonturi, alcătuite din resturi de combustie (cenușă, 
cărbuni mărunți), lipituri "mozaicale" de vatră, numeroase fragmente ceramice uzuale 
și pictate bicrom și tricrom, unele în asociere cu decoruri incizate, canelate și alveolate 
și cu pictură crudă albă și roșie (de tradiţie Precucuteni și influență Ariușd/așa-numitul 
aspect Hăbăşeşti), materiale scheletice animale, melci Helix pomatia, valve Unio cras-
sus, plastică antropomorfă și zoomorfă, unelte din silex, piatră și os5. 

Nu excludem nici ipoteza potrivit căreia unele etape de nivelare cu lut galben 
să corespundă utilizării gropii și pentru depozitarea argilei și prepararea acesteia ca 
pastă pentru ceramică. 

4. Interpretarea numerică a descoperirilor ceramice  
Așa cum arătam, ceramica reprezintă principala componentă din umplutura Gr. 

5/2015, fiind recuperate stratigrafic și topografic și analizate un număr de 3183 fragmen-
te, încadrate în cele patru categorii determinate: ceramică fină pictată și nepictată, 
ceramică fină de tradiţie Precucuteni și influență Ariușd/așa-numitul aspect Hăbă-
şeşti, ceramică semifină pictată și nepictată și ceramică grosieră/uzuală, pictată, 
barbotinată și neornamentată, distribuite conform datelor din diagrama de mai jos 
(Fig. 3) și din Tabelul 1.  

Trecând la discutarea proporțiilor diferitelor categorii și subcategorii ceramice, 
arătăm că, în ansamblu, ceramica fină (ceramică fină pictată și nepictată, ceramică fină 
de tradiţie Precucuteni/așa-numitul aspect Hăbăşeşti și de influență Ariușd) totalizează  

                                                      
5 Boghian et alii, 2016, p. 225, 601, fig. 6.4. Din nivelurile de depunere au fost prelevate, stra-
tigrafic, 10 probe, pentru analize complexe: pedologice și sporo-polinice.  
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Fig. 3. Costești. Diagrama distribuției fragmentelor ceramice din Groapa 5 pe 

categorii. 

un număr de 1605 fragmente, reprezentând 50,42% din întregul lot supus analizei, din-
tre care au putut fi întregite un număr de cinci vase.  

Din punct de vedere stratigrafic, majoritatea fragmentelor fine, negre și/sau 
cenușii/brune-cenușii, decorate cu lustru și pictură albă, cu caneluri, striuri și motive 
spiralice adâncite, însoțite de șiruri de alveole, care bordează motivele circulare și ben-
zile, asociate cu pictură roșie crudă (403 fragmente; 12,6% din ansamblu; Fig. 5.7; 
6.1‒3) au fost recuperate din jumătatea inferioară a gropii, în jumătatea superioară a 
acesteia numărul acestora reducându-se drastic.  

Pasta din care au fost lucrate recipientele din prima categorie este de foarte 
bună calitate, prezentând atât incluziuni naturale (particule de mică), cât și antropice 
("făină" de șamotă și cioburi mărunțite fin și foarte fin), arsă reducător la negru-cenu-
șiu, brun-cenușiu și brun, dar fragmentele ceramice sunt mai friabile decât cele arse 
oxidant. Ca forme se întâlnesc, în special, pahare de diferite dimensiuni, vase-crater, 
cu sau fără torți simetrice, și recipiente amforoidale, unele prezentând evidente moște-
niri precucuteniene (Fig. 6.3), cu analogii în siturile Precucuteni III-Cucuteni A1-2 
de la Târgu Frumos-Baza Pătule (orizontul III)6, Izvoare II17, Bodești-Frumușica8, 
Târpești9, Hăbășești-Holm10. 

Din această categorie se individualizează cele câteva pahare fragmentare, neg-
re sau cafenii, atent lustruite, asemănătoare ca tehnică de realizare cu vasele black-top-
ped, lucrate dintr-o pastă de calitate superioară, lustruite, decorate cu motive unghiulare 

                                                      
6 Ursulescu et alii, 2005, p. 217-260, fig. 12-15.  
7 Vulpe R., 1957, p. 120-155, fig. 86-132 passim. 
8 Matasă, 1946, p. 53-55, pl. B și pl. VIII. 23-24, 28, XXVII.208, 210-212, 215. 
9 Marinescu-Bîlcu, 1981, p. 58-60, fig. 148-161, 163, 165 passim. 
10 Dumitrescu, 1954, p. 246-308, fig. 30, pl. LXIII-LXXIII. 
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Tab. 1. Distribuția fragmentelor ceramice pe categorii/subcategorii. 
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Fig. 4. Costești-Cier. Pahare restaurate din Groapa 5 (scări diverse). 
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pictate, trasate cu două-trei linii albe, paralele, în stilul bicromiei pe fond negru sau brun-
roșiatic (Fig. 5.1‒4), cu asemănări în ceramica de tip Foeni și Ariușd timpuriu11, con-
siderate de unii specialiști a alcătui motive florale12. 

Dimpotrivă, fragmentele fine, pictate bicrom și tricrom sau nepictate (1202 
fragmente; 37,7% din totalul lotului), erau mai puține în jumătatea inferioară a gropii, 
dar mai multe decât cele din categoria anterioară, și se găseau, în majoritate, în partea 
superioară a amenajării. Este vorba de vase lucrate într-o pastă de foarte bună calitate, 
alcătuită din argilă foarte bine epurată (aluvială) amestecată cu incluziuni ceramice sub-
milimetrice/micronice, arse/coapte într-o atmosferă oxidantă, la portocaliu-cărămiziu.  

În câteva cazuri (Fig. 4.1‒2), ceramica fină pictată prezintă nuanțe violacee, 
asemănându-se cu vasele similare din aspectul/grupul cultural Ariușd. Formele sunt 
diverse: pahare și cupe, străchini/castroane, vase amforoidale, capace, vase antropo-
morfizare, căușe/linguri (Fig. 4.1‒3; 5.5‒6; 7‒9) etc. Pictura acestora a fost realizată, 
bicrom, cel mai adesea, cu culoare roșie pe fondul natural al vasului, păstrând părți din 
registre cu motive geometrice și spiralo-meandrice. Fragmentele ceramice din această 
categorie erau în număr redus, reprezentând cca. 12% din ansamblul celor din catego-
ria fină, proporție apropiată de cea a resturilor provenite de la recipientele fine nepictate.  

Fragmentele ceramice pictate tricrom (cca. 74%, din totalul ceramicii fine picta-
te) provin de la vase la care decorul a fost aplicat fie pe fondul natural al vasului, fie pe 
o angobă albicioasă și, mult mai rar, pe fond brun, evidențiat prin lustruirea puternică 
a suprafețelor. Se observă o sensibilă diferență între ceramica pictată tricrom, recupera-
tă din jumătatea inferioară a gropii, care a fost pictată, predilect, cu motive unghiu-
lare și spiralice, realizate cu/prin benzi late, pline și/sau liniare, pictate și/sau rezervate, 
bordate cu brun-negru, și cea (fragmentară) din jumătatea superioară, pentru care este 
caracteristică tricromia/policromia exprimată/ realizată prin benzi medii (sub și până 
la 20/25 mm lățime) (Fig. 4.3; 5.5‒6).  

Dintre vasele pictate tricrom, venite/aduse din mediul Ariușd, poate odată cu 
întemeietorii așezării de olari de la Costești-Cier/Lângă Școală, se remarcă un pahar 
(Fig. 4.2), asemănător, ca manieră de realizare (pastă, ardere, culoare, pictură/precizia 
decorului), cu un picior de vas-suport descoperit la partea superioară a stratului Cucu-
teni A2  din sit (-1,80 m), care vorbește, probabil, în asociere cu alte elemente arheo-
logice (cuptoare-gropi, în special) de prezența unor meșteri veniți, în condițiile timpu-
rilor de atunci, în bazinul Bahluiețului. 

Ceramica semifină (728 fragmente, 22,8 %) diferă de categoriile anterioare 
doar prin mărimea incluziunilor antropice (șamotă milimetrică), lipsa decorării pictate 
și gradul de atenție al modelării. Discutând pe fragmente provenite de la vase folosite 
și abandonate, considerăm că, inițial, modelarea și finisarea au fost atente, dar între-
buințarea în procesul termic de preparare al hranei au condus la caracteristici (modelare 

                                                      
11 Drașovean, 2004, p. 27-36; Gligor, 2007, p. 51-63; Gligor, 2008, p. 11-18; Bințințan, Gligor, 
2016, p. 5-18; Buzea, Lazarovici, 2005, p. 25-88, pl. XXV, XXVI. 1-11, XXVIII.6-7; Lazaro-
vici Gh., Lazarovici C.-M, 2010, fig. 12b.1-2, 19, 21 a-b, 30-33; Sztáncsuj, 2015, p. 139-152, 
fig. 58-59.   
12 Buzea, 2010, p. 109-128, fig. 1-8. 
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Fig. 5. Costești-Cier. Ceramică din Groapa 5 (scări diverse). 

și decorare minimală, forme uzuale) și deteriorări (friabilitate, cracluri) care pot fi inter-
pretate, aparent, ca rezultate ale unei modelări mai puțin îngrijite. Remarcăm aceeași 
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Fig. 6. Costești-Cier. Ceramică din Groapa 5 (scări diverse). 

ardere/coacere oxidantă a vaselor, care, în timpul folosirii au căpătat nuanțe brune și 
cenușii. Unele dintre vasele semifine prezintă dovezi de pictură realizată pe suprafețele 
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Fig. 7. Costești-Cier. Ceramică pictată tricrom din Groapa 5 (scări diverse). 

exterioare, uneori și pe partea interioară a gurii, sau urme de vopsea roșie crudă prove-
nite de la coloranții minerali, care s-au păstrat în respectivele recipiente. 

Ceramica grosieră (858 fragmente, 27%) se aseamănă, parțial, cu cea din cate-
goria precedentă, diferențiindu-se prin dimensiunile și cantitatea sporită a incluziunilor 
ceramice și, uneori, ale particulelor de nisip. Prezintă o uniformitate mai accentuată, 
deosebirile dintre fragmentele descoperite în cele două etape majore de funcționare a 
gropii fiind nesemnificative.  
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Fig. 8. Costești-Cier. Ceramică pictată tricrom din Groapa 5 (scări diverse). 
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Fig. 9. Costești-Cier. Ceramică pictată bi- și tricrom din Groapa 5  

(scări diverse). 

Vasele predilecte sunt lighenele/craterele cu torți și butoni dispuse pe umăr, 
amfore și amforete și pithoi cu torți masive etc., utilizate fie pentru stocarea apei și 
alimentelor, fie pentru prepararea hranei. 

Așa cum arătam mai sus, când prezentam ceramica semifină, și în acest caz, 
modelarea este mai puțin îngrijită, suprafețele interioare fiind mai atent finisate și  
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Fig. 10. Costești-Cier. Reprezentări plastice antropomorfe și  
zoomorfe din Groapa 5 (scări diverse). 

lustruite, pentru reducerea porozității pereților. În același scop, precum și din rațiuni 
decorative, pereții exteriori ai vaselor uzuale au fost acoperiți cu barbotină organizată 
sumar, cu degetele sau cu spatula, sau netezită mai îngrijit. Arderea acestei categorii 
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ceramice a fost oxidantă, dar vasele prezintă și părți arse secundar, în urma utilizării 
casnice. Rar, unele fragmente ceramice uzuale prezintă și decorațiuni sub formă de 
benzi crestate și brâie alveolate dispuse pe umăr. 

Însumând datele, categoriile și subcategoriile ceramice din Groapa nr. 5, anali-
zate pe cele două etape de umplere, ne arată aceleași specii și proporții asemănătoare 
cu cele două niveluri ale fazei Cucuteni A din sit, sesizate și stratigrafic: Cucuteni A2 
și A3.  

5. Alte artefacte 
În acestă groapă au mai fost descoperite câteva piese litice (topoare și dălți), 

lucrate din marne și siltite, nicovale și râșnițe sparte din gresie sarmațiană locală, lame 
fragmentare și gratoare confecționate din silex de Prut, idoli conici cu modelare facială 
sumară (Fig. 10.6‒7), batoane cilindrice de lut, statuete antropomorfe (Fig. 10.1-3, 5) 
și zoomorfe fragmentare și/sau rebutate (Fig. 10.4, 8‒11) și piese de os. Remarcăm 
numărul foarte mic al acestora, în comparație cu descoperirile ceramice, ceea ce ne 
face să credem că destinația predilectă a gropii (de abandonare a resturilor din sit) a 
fost pentru depunerea deșeurilor și vaselor sparte accidental, care puteau fi reutilizate 
pentru obținerea "șamotei" (cioburile pisate), utilizată ca ingredient/adaos antropic la 
confecționarea altor recipiente.  

6. Studiu arheozoologic13 
Așa cum se cunoaște deja, până în prezent, din situl de la Costești au mai fost 

analizate resturile faunistice adunate în campaniile arheologice derulate în perioada 
2012‒'14. Este vorba de 4454 resturi faunistice de origine menajeră, care au fost gru-
pate în funcție de contextul arheologic, de multe ori bulversat, astfel: Cucuteni A3; 
Cucuteni A-B2/B1; Cucuteni A3+Cucuteni A-B2/B1; Cucuteni A3+Cucuteni A-B2/ 
B1+Horodiștea-Erbiceni II; Cucuteni A-B2/B1+Horodiștea-Erbiceni II.  

Analiza arheozoologică a evidențiat trei surse alimentare de origine animală 
pentru comunitatea calcolitică de la Costești: creșterea animalelor, vânătoarea și cule-
sul. În toate cele cinci eșantioane, predominante sunt resturile de mamifere domestice, 
speciile identificate fiind cele caracteristice neoliticului și eneoliticului de pe teritoriul 
României: Bos taurus (bovina domestică), Ovis aries (oaia), Capra hircus (capra), Sus 
domesticus (porcul) și Canis familiaris (câinele). Dintre mamiferele sălbatice pentru 
acest sit au fost deja identificate 11 specii: Cervus elaphus (cerbul), Sus scrofa (mistre-
țul), Bos primigenius (bourul), Capreolus capreolus (căpriorul), Lepus europaeus (iepu-
rele de câmp), Canis lupus (lupul), Meles meles (bursucul), Ursus arctos (ursul), Felis 
silvestris (pisica sălbatică), Vulpes vulpes (vulpea), Castor fiber (castorul). Au mai fost 
identificate resturi de Equus ferus? caballus (calul sălbatic ?/domestic), care se alătură 
speciilor deja incluse în cele doua categorii de mamifere amintite mai sus; calul a fost 
analizat separat de restul mamiferelor întrucât are un statut incert în ceea ce privește 
forma lui sălbatică sau domestică14. 

                                                      
13 Mulțumiri: Cercetarea s-a desfășurat în cadrul unui grant oferit de Ministerul Cercetării și 
Inovării din România – CNCS-UEFISCDI proiect numărul PN-III-P4-ID-PCE-2016-0852 (în 
PNCDI III). 
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Din Groapa 5/2015 de la Costești au fost adunate 265 resturi faunistice atribuite 
nivelurilor de locuire Cucuteni A2 și A3, dintre care 67 provin de la moluște, două de 
la chelonieni, un fragment de la păsări și restul de la mamifere (195 fragmente) (Tab. 2). 
Facem precizarea că materialele arheozoologice au fost recoltate, din punct de vedere 
arheologic, pe niveluri de depunere. Din 
observațiile din teren, rezultă că majo-
ritatea exoscheletelor (Helix sp., Unio 
sp.), plăcuțele de carapace (Emys orbi-
cularis) și resturile osteologice de ani-
male tinere (Ovis/Capra și Sus scrofa) 
au fost recuperate din jumătatea inferi-
oară a Gropii 5.  
            Dintre resturile de mamifere, din 
cauza gradului ridicat de fragmentare,  

 

Grup taxonomic NR % 

Moluște 67  25,28 

Rep ile 2    0,75 

Păsări 1    0,38 

Mamifere 195  73,58 

Total eșantion 265 100 

Tab. 2. Grupe faunistice identificate. 

70 nu au fost identificate până la nivel de specie. Au fost identificate două resturi de 
cal care provin de la un exemplar matur; și în prezentul studiu calul este plasat sepa-
rat de celelalte mamifere, datorită statutului incert ca formă sălbatică sau domestică. 

Culesul. În categoria speciilor culese am grupat melcii, scoicile și broaștele țes-
toase. Resturile provenite de la moluște au o pondere însemnată (25,28%) din totali-
tatea eșantionului faunistic colectat din Groapa 5 (Tab. 2). Au fost identificate 52 co-
chilii de Helix sp. (melcul de grădină) și 15 valve de Unio sp. (scoica de râu). De la 
reptile, au fost identificate două plăcuțe dermice de broască țestoasă de apă (Emys orbi-
cularis).  

Melcul de grădină, scoica de râu și broasca țestoasă de apă au fost identificate 
și în eșantioanele analizate anterior pentru situl de la Costești. Diferența constă doar 
în proporția mai mare a moluștelor în Groapa 5 comparativ cu ceea ce a fost analizat 
în anul 201415. 

Vânătoarea. De la păsări și mamiferele sălbatice provin 28 de resturi. Fragmen-
tul osos de pasăre nu a putut fi identificat specific, dar prin dimensiunea lui indică o 
pasăre de talie mare, cel mai probabil sălbatică. De la mamiferele sălbatice au fost ana-
lizate 27 resturi, care aparțin la patru specii. De la iepurele de câmp provin 12 resturi, 
care probabil au aparținut unui exemplar matur. Pentru cerb s-au identificat 10 frag-
mente de la doi indivizi maturi. De la căprior sunt numai trei fragmente, iar de la mis-
treț două fragmente, pentru fiecare dintre cele două specii fiind estimat câte un individ 
matur (Tab. 3).  

Creșterea animalelor. În Groapa 5 au fost identificate resturi de la patru specii 
de mamifere domestice: oaia, capra, bovina domestică și porcul. Față de lista speciilor 
enumerată pentru cele cinci eșantioane analizate anterior din situl de la Costești lipseș-
te câinele.  

Cele mai numeroase resturi de mamifere domestice sunt cele de ovicaprine, 
urmate de cele de porc; vita domestică se plasează pe locul al treilea. Ovicaprinelor le 

                                                                                                                                         
14 Boghian et alii, 2014, p. 104-112. 
15 Boghian et alii, 2014, p. 104-106.  
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revin 71 resturi, care provin de la trei indivizi, doi maturi și unul imatur. Pentru porc au 
fost identificate 17 fragmente, care aparțin la trei exemplare, dintre care două sacrificate 
la vârste imature și unul la maturitate. Cele opt resturi de bovină domestică provin de la 
un individ ajuns la maturitate la momentul sacrificării (Tab. 3). 

Pentru ponderea speciilor de mamifere domestice, comparativ cu ceea ce am 
întâlnit în cele cinci eșantioane studiate anterior din situl de la Costești, se observa im-
portanța mai redusă a bovinei domestice16. 

Taxon Denumire 
populară 

NISP NMI 

total imatur matur 

Ovis aries/Capra hircus Oaie/Capră   71 3 1 2 

Sus domesticus Porc   17 3 2 1 

Bos taurus 
Bovină 
domestică 

    8 1 ‒ 1 

Total mamifere domestice    96     7 

Lepus europaeus 
Iepure de 
câmp 

  12 1 ‒ 1 

Cervus elaphus Cerb   10 2 ‒ 2 

Capreolus capreolus Căprior     3 1 ‒ 1 

Sus scrofa Mistreț     2 1 ‒ 1 

Total mamifere sălbatice    27     5 

Equus ferus ? caballus 
Cal sălbatic? 
domestic 

    2 1 ‒ 1 

Total mamifere identificate  125   13 

Mamifere neidentificate 
specific 

   70    ‒ 

Total mamifere  195   13 

Tab. 3. Cuantificarea resturilor de mamifere 
(NISP – număr de specimene identificate, NMI – număr minim de indivizi). 

Osteometrie. A fost măsurat un număr redus de oase: o falangă de vită domestică (lun-
gime 76 mm), o falangă proximală de porc (lungime 37 mm), un humerus de capră 
(lungime 135,5 mm), o falangă proximală de ovicaprin (lungime 32,5 mm), un fragment 
distal de radius de ovicaprin (lățime 28,5 mm), un metatars de capră (lungime 107,5 
mm), un fragment proximal de tibie de căprior (lățime 36,5 mm) (Tab. 5).  

Pe baza humerusului și metatarsului de capră s-a estimat și talia la greabăn: 52,3 
cm și 57,4 cm (utilizând coeficienții lui Schramm, 1967). Tot pentru ovicaprine, pe 
două fragmente de mandibulă s-a măsurat dintele molar M3, pentru care dimensiunile 
sunt: lungime 21 mm și lățime 7,5 mm, respectiv lungime 19 mm și lățime 7,5 mm. 

                                                      
16 Boghian et alii, 2014, p. 104-106. 
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Element 
anatomic 

B.t. O/C S.d. L.e. C.e. C.c. S.s. E.f.?c. 

coastă 1 31 6 4   1 1 

corn  1   1    

coxal  1       

craniu 2 3 3      

cubitus  1  1 1    

dinte izolat  2 1      

falangă 1 2 1 1 1   1 

femur  7 1  1    

humerus 2 1 2      

mandibulă  6 1 1     

metapod 1 7  1 1 2 1  

omoplat  2 1  2    

radius  2 1 1 1    

tars  1       

tibie  3  1 2 1   

vertebră 1 1  2     

Total  8 71 17 12 10 3 2 2 

Tab. 4. Distribuția resturilor de mamifere pe elemente anatomice 
(B.t.-Bos taurus, O/C-Ovis aries/Capra hircus, S.d.-Sus domesticus, L.e.-Lepus 

europaeus, C.e.-Cervus elaphus, C.c.-Capreolus capreolus, S.s.-Sus scrofa,  
E.f.?c.- Equus ferus ? caballus). 

7. Concluzii 
Încheiem prezenta analiză, arătând că deși gropile, ca amenajări gospodărești, 

sunt foarte multe în așezări și în proximitatea spațiului construit, nu au făcut obiectul 
unor studii speciale, fiind tratate, cel mai adesea, nediferențiat, împreună cu celelalte 
complexe (a se vedea monografiile Hăbășești, Trusești, Cucuteni, Ruginoasa etc.), fapt 
care împiedică formarea unei viziuni integrate asupra funcționalităților acestora și a 
raporturilor dintre planimetria, stratigrafia locuirii și umplerea acestora.  

În acest sens, chiar și în absența unor studii de microsedimentologie, conchidem 
că Groapa 5/2015 de la Costești-Cier a fost săpată de la începutul primei etape de locu-
ire cucuteniană din sit (Cucuteni A2) și a servit, ulterior exploatarii argilei şi a gresiilor 
din pachetele alunecate, ca amenajare pentru arderea/coacerea rapidă a unor șarje de 
ceramică, după care a fost utilizată ca spațiu de abandon, complementar unui atelier 
de olărit. De altfel, importanta cantitate de ceramică spartă, gradul de fragmentare și 
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Specie 
Element 
anatomic 

Fragmen-
tare 

Lg. 
max. 

La. 
prox. 

La. 
dist. 

La.m. 
diaf. 

La.a. 
prox. 

La.a. 
dist. 

Bos taurus Falanga I întreagă   76 38  35   33   
Capreolus 
capreolus 

Tibie fr.proximal 
 

36,5 
    

Cervus 
elaphus 

Falanga I fr.proximal 
 

29 
    

Equus 
ferus ? 
caballus 

Falanga 
II 

întreagă   51 56  49,5   44   48 
 

Ovis/Capra Falanga I întreagă   32,5 11  10,5     9   
Capra 
hircus 

Metatars întreg 107,5 19,5  23,5   12 
  

Ovis/Capra  Radius fr.distal    28,5     26 
Capra 
hircus 

Humerus întreg 135,5 
 

 26,5   13 
 

  26 

Sus 
domesticus 

Falanga I întreagă   37 19  16   14 
  

Tab. 5. Date metrice pentru oase lungi (în mm) identificate. 
(Lg.max.=lungime maximă; La.prox.=lățime capăt proximal; La.dist.=lățime capăt 
distal; La.m.diaf.=lățime minimă diafiză; La.a.prox.=lățime capăt articular proxi-

mal; La.a.dist.=lățime capăt articular distal). 

puținele vase reîntregibile pot vorbi și de faptul că o parte din resturile vaselor rebu-
tate și deteriorate în timpul utilizării erau măcinate și reîncorporate tehnologic, poate 
și spiritual (?), în pasta altor recipiente. De asemenea, ecofactele și unele piese rezul-
tate în urma unor etape succesive de curățenie arată că această amenajare a fost utili-
zată și ca groapă menajeră, umplută în timpul celor două etape de funcționare ale locu-
irii Cucuteni A. 

Prin dimensiuni și funcționalitate, cele mai apropiate analogii găsim în gropile 
mari de la Tăcuta-Dealul Miclea/Paic (jud. Vaslui), care se caracterizează, de aseme-
nea, prin polifuncționalitate17. 

Cele două etape principale de umplere ale gropii nr. 5 repetă stratigrafia nivelu-
rilor Cucuteni A din sit, iar proporțiile speciilor și sub-categoriilor ceramice le reflec-
tă pe cele din depunerile arheologice menționate. În același timp, microstratigrafia depu-
nerilor faunistice vorbește de sezonalitatea practicării olăritului în sit. Activitatea de 
investigare integrată a materialelor din umplutura gropilor din situl de la Costești-Cier 
va continua și va contribui la înțelegerea multilaterală a acestor complexe arheologice 
polifuncționale. 

                                                      
17 Gropile 1, 4‒7, 11‒15; Boghian et alii, 2013, p. 200-202, 368; Boghian et alii, 2014, p. 136-
137, 426-429, fig. 1-4; Boghian et alii, 2016a, p. 93-94, 378-383; Boghian et alii, 2017a, p. 
137-139, fig. 1-6; Complexele din campania 2019 sunt inedite. 
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