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CERCETĂRI ARHEOLOGICE SISTEMATICE 1 (2009-2014)

A. SITURI PREISTORICE
I. BORDUŞANI, corn, Borduşani, jud. Ialomiţa; Borduşani-Popină; MNIR, MJI, MDJ, UVT; Dragomir N.
Popovici (responsabil ştiinţific) - MNIR; Florin Vlad, Cătălina Cernea, Ioan Cernău (MJI); Valentin Pamic
(MDJ); Adrian Bălăşescu (arheozoolog), Constantin Haită (sedimentolog, micromorfolog, geolog), Valentin
Radu (ihtiolog) - MNIR; Monica Mărgărit, Loredana Niţu - UVT
PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE CERCETĂRILOR DIN CAMPANIILE 2009-2014:

• efectuarea unei cercetări pluridisciplinare de natură a evidenţia caracteristicile evoluţiei locuirilor umane
de aici şi relaţiile sale cu mediul;
• studierea structurii spaţiului aşezării şi evoluţia, respectiv a structurilor de locuire, a soluţiilor tehnice şi a
materialelor utilizate, a zonelor de pasaj;
• studierea pluridisciplinară a modelelor de gestiune a resurselor şi variaţiile acestora în timp;
• valorizarea şi valorificarea rezultatelor ştiinţifice obţinute.
PRINCIPALELE DESCOPERIRI ARHEOLOGICE EFECTUATE ÎN CAMPANIILE 2009-2014:
CAMPANIA 2009
COMPLEXE ARHELOGICE CERCETATE:

Cx. 362 reprezintă o structură de combustie (cuptor), suprafaţa fiind de 1 m2 cu trei faze constructive,
a fost cercetată parţial SL. 19, locuinţă (St. 6, 7, 11, 12, 42), pe o suprafaţă de aproximativ 33 m2
(suprafaţa păstrată în teren),
• Cx. 394 =în sp şi Sy, sectoarele 31-32-37-38. Suprafaţa maximă este de cca 74,75 m2 (11,50 x 6,50 m)
cu două faze,
• C. 332 - zonă de pasaj, amplasată între locuinţele SL. 47 şi SL. 50 (L cca 14 m x I medie de 2,20 m), cu o
suprafaţă de cca 30 m2 ,
• zona de pasaj C. 379 - această zonă a fost surprinsă parţial în principal datorită orientării şirurilor 2 şi 3
de locuinţe, respectiv SE-NV. Cercetarea sa a fost dirijată cu precădere în spaţiul de la est de SL 47 şi la sud
de SL 50, pe o lungime de cca 8 m şi o lăţime de cca 3 m.
•
•

CAMPANIA 2010
COMPLEXE ARHELOGICE CERCETATE:

• Cx. 332; s-a continuat cercetarea Cx. 332 şi Cx. 379 - zone de pasaj
• cuptor - C. 274 - SL 19; în această campanie s-a continuat cercetarea structurii de combustie - C. 274 din
camera mică a SL 19 (St. 42), s-a putut observa că această structură de combustie a cunoscut patru faze şi 11
refaceri ale părţii active şi ale bolţii
DATE ARHEOLOGICE PRELIMINARE PRIVIND TIPURILE DE SEDIMENT: Observaţiile realizate în cursul cercetării
cuptorului C. 274 - SL 19 permit deja, la un nivel preliminar, discriminarea a patru tipuri generale de US-uri
importante în vederea analizei constituenţilor antropici şi pentru definirea succesiunii temporale a diferitelor
tipuri de activităţi care le-au generat.
SEDIMENTOLOGIE: A fost cercetată pe profilul magistral, în sectoarele 39 şi 40, succesiunea sedimentară
corespunzătoare unei zone de pasaj - Cx. 332.
ANALIZĂ PETROGRAFICĂ: s-a realizat analiza materialul litic şlefuit şi a celui cioplit.
RAPORT ARHEOZOOLOGIC: s-a continuat cernerea sedimentului arheologic din urmatoarele complexe
arheologice C. 332, 379, 394. S-au cernut sub jet de apă peste 2000 litri de sediment în urma cărora au fost
descoperite resturi faunistice, de vegetale (seminţe şi cărbuni), coproliţi, ceramică, material litic etc.
Materialul faunnistic a fost triat pe teren în proporţie de I 00%, identificându-se următorii taxoni: moluşte,
crustacee, peşti, reptile, păsări şi mamifere. Resturile de peşti şi moluşte predomină, ele fiind urmate de cele
de mamifere. S-au identificat primar: şase taxoni de moluşte, 15 specii de peşte, două specii de reptile şi
peşte 14 specii de mamifere.

1

Şantierele vor fi prezentate după următoarele criterii: localizare administrativă; denumire punct/sector/denumire antică;

institutia organizatoare a cercetării, instituţii partenere (unde este cazul) - vezi supra lista prescurtărilor; membrii
colectivului de cercetare; principalele obiective ale campaniilor, principalele descoperiri, referinţe bibliografice.
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CAMPANIA 2011

S-a continuat cercetarea vestigiilor locuinţelor SL 19, SL 50, a
structurilor de combustie Cx. 274, Cx. 313, Cx. 296, a spaţiului comun Cx. 394 şi a zonei de pasaj Cx. 379.
RAPORT SEDIMENTOLOGIC: A fost analizată din punct de vedere sedimentologic locuinţa SL 50, pe profilele
martorilor stratigrafici din sectoarele 32 şi 38. În camera nordică, a fost studiată o succesiune alcătuită din
trei niveluri de podea. În sectorul 38, a fost observată, de asemenea, o succesiune alcătuită din trei niveluri de
podea de culoare brună cenuşiu şi cenuşiu deschis (US 4858--4857--4922) şi a fost continuată înregistrarea
stratigrafică a profilului magistral (sudic) în sectorul 32.
RAPORT ARHEOZOOLOGIC: S-a continuat cernerea sedimentului arheologic din urmatoarele complexe
arheologice: C. 379, 394 şi locuinţele 18, 19, 42 şi 50. S-au cernut sub jet de apă circa I OOO de litri de
sediment. Materialul faunistic a fost triat pe teren în proportie de I 00%, fapt ce a dus la identificarea
arheozoologică a numeroşi taxoni: moluşte, crustacee, peşti, reptile, păsări şi mamifere. S-au identificat
primar: cinci taxoni de moluşte, 11 specii de peşte, două specii de reptile şi peşte 14 specii de mamifere.
Toate aceste fragmente prezintă caracteristicile unor deşeuri menajere: urme de tăiere - de dezarticulare şi de
descărnare, urme de dinţi (de carnivore, probabil câini), urme de ardere etc.
COMPLEXE ARHELOGICE CERCETATE:

CAMPANIA 2012

Au fost cercetate vestigiile SL 19 (bicelulară cu o suprafaţă păstrată de
cu o suprafaţă totală de cca 50 m2 ), şi ale SL 50
2
având o suprafaţă de cca 68 m ) şi structurile de combustie (Cx. 313 şi Cx. 296) ale

COMPLEXE ARHEOLOGICE CERCETA TE:

cca 45 m2 ), ale SL 47

(locuinţă, neincendiată, bicelulară,

(neincendiată, bicelulară

acesteia din

urmă.

studiul sedimentologic a avut în vedere analiza micromorfologică a succesiunii
din exteriorul unei locuinţe neincendiate, în cadrul unei zone de activitate amenajată, şi analiza stratigrafică a
profilului de sud al sondajului estic. Au fost prelevate probe sedimentologice (granulometrie, susceptibilitate
magnetică, mineralogie), probe palinologice şi pentru Cl4. Prin sitare sau flotare au fost obţinute probe
carpologice şi malacologice.
UTILAJUL LITIC: Eşantionul include un număr de 11 piese din piatră (fragmente de râşniţă şi toporaş, dăltiţe,
galeţi şi plachetă) şi 195 piese din silex. Acestea din urmă sunt dominate de categoria uneltelor, urmată de
cea a lamelor neretuşate şi de aceea a resturilor de debitaj.
ARHEOZOOLOGIE: În eşantionul prelevat direct au fost identificate 1136 de resturi ce au apartinut peştilor.
Speciile identificate sunt comune în Dunăre şi apele dulci: sturioni, ştiucă, plătică, avat, lin, crap, somn şi
şalău. Somnul domină ca număr de resturi (56,7%) fiind urmat de crap (22,66%). Mamiferele sunt bine
reprezentate în cadrul spectrului faunistic analizat (peste 55%). Acestea sunt: domestice (vita domestică,
porc, ovicaprine şi câine) şi sălbatice (cerb, mistreţ, bour, vulpe, bursuc, vidră, pisică sălbatică, cal sălbatic şi
iepure de câmp).
DATE ARHEOBOTANICE: Identificările preliminare au evidenţiat următoarelor specii Triticum monococcum, T.
dicoccum, T. aestivum, Hordeum vulgare var. nudumLens cu/inaris subsp. microsperma Vicia ervi/ia
rNDUSTRIA MATERIILOR PRIME ANIMALE (IMDA): au fost recuperate 58 de piese, pentru confecţionarea cărora
au fost alese drept suporturi: osul (40 exemplare), cornul (16 exemplare) şi cochilia de bivalvă (două piese).
Artefactele ilustrează grade diferite de finisare, sugerând o prelucrare locală.
RAPORT SEDIMENTOLOGIC:

CAMPANIA2013

au fost descoperite resturile mai multor locuinţe dintre
care numai o treime erau incendiate, toate fiind atribuite culturii Gumelniţa. În cazul unora dintre acestea au
fost descoperite şi vestigii ale structurilor de combustie, pereţilor şi/sau podelelor.
UTILAJUL LITIC: Lotul nu este foarte numeros fiind compus din 201 piese. Cele mai multe exemplare aparţin
aşchiilor. Urmează apoi lamele, întregi sau fragmentare, gratoare şi vârfuri.
INDUSTRIA MATERIILOR DURE ANIMALE (IMDA): Lotul rezultat în campania acestui an este puţin numeros,
respectiv 21 de piese. Din punct de vedere tipologic constatăm că tipul cel mai bine reprezentat este constituit
de împungătoare, urmate apoi de vârfuri, topoare, şlefuitoare, dălţi şi un mâner.
RAPORT SEDIMENTOLOGIC: Cercetarea sedimentologică a avut în vedere continuarea analizei stratigrafice din
sondajul SI Est, ca şi eşantionarea micromorfologică a situaţiilor înregistrate în teren. Au fost observate
câteva tipuri importante de locuinţe, incendiate şi neincendiate, ce corespund unor structuri atent construite şi
riguros amenajate sau, dimpotrivă, unor structuri cu evoluţie de mai scurtă durată. În această campanie, au
COMPLEXE (CONTEXTE) ARHEOLOGICE CERCETATE:
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fost prelevate 15 eşantioane micromorfologice în scopul documentării cu informaţiile specifice analizei la
microscop a tuturor situaţiilor distincte din alcătuirea secvenţei cercetate.
PETROGRAFIA MATERIALULUI LITIC: Au fost determinate următoarele tipuri petrografice, respectiv rocă
bazaltică, gresie fină, rocă vulcanică (?), calcar fin, cenuşiu gălbui, concreţiune silicioasă fină, rocă cuarţo
feldspatică cenuşiu verzuie şi şist verde,
RAPORT ARHEOZOOLOGIC - MAMIFERE: S-au recoltat 1150 de resturi de mamifere dintre care s-au determinat
specific 874 de resturi (76 %). Au fost determinate specii domestice (cinci): Bos taurus, Ovis aries, Capra
hircus, Sus domesticus, Canis familiaris, şi salbatice: Equus ferus, Bos primigenius, Cervus elaphus ,
Capreolus capreolus, Sus sero/a, Canis lupus, Vulpes vulpes, Meles meles, Mustelidae, Felis silvestris Lepus
europaeus.
CAMPANIA 2014

S-a continuat cercetarea SL 56, locuinţă incendiată cu o
de aprox. 66 m2 • SL 56 este suprapusă în zona sudică de către SL 50 (US 7238), iar în cea
nordică de către niveluri menajere (4891, 4897, 6058, 6059) şi suprapune, la rândul ei, o locuinţă
neincendiată. În partea de nord-vest a teii-ului a fost realizat un sondaj cu scopul obţinerii de date privind
începutul locuirii în această zonă.
UTILAJUL LITIC: Din punct de vedere tipologic a fost observată prezenţa a cinci categorii de piese, respectiv
topoare, gratoare, lame, lamele şi aşchii. Din punctul de vedere al contextului arheologic, lotul cel mai
important este cel descoperit în locuinţa 56, respectiv 15 piese, celelalte 54 de piese au fost descoperite fie în
umplutura unor şanţuri de fundaţie fie în niveluri ocupaţionale exterioare. Utilajul de piatră este puţin
numeros şi puţin variat din punct de vedere tipologic. Astfel, din numărul total de opt piese, cinci sunt râşniţe
fragmentare. A mai fost descoperit un şlefuitor, un percutor şi o aşchie de piatră.
UTILAJUL IMDA: Nici această categorie de utilaje nu este numeroasă fiind descoperite numai I O piese dintre
care patru dălţi, două lustruitoare, două mânere, un împungător şi una indeterminabilă tipologic, şase fiind
lucrate din os, două din corn, iar alte două din valve de scoică.
RAPORT SEDIMENTOLOGIC: Cercetarea sedimentologică a avut în vedere două obiective, anume cercetarea
micromorfologică a SL 56 şi cercetarea sedimentologică a succesiunii stratigrafice observate pe profilul estic
al sondajului S li Vest, realizat în partea de nord-vest a aşezării, în baza teii-ului, în scopul înregistrării
primelor niveluri de locuire.
COMPLEXE (CONTEXTE) ARHEOLOGICE CERCETATE:
suprafaţă păstrată

RAPORT ARHEOZOOLOGIC
MAMIFERE: S-a studiat materialul provenit în principal de la demontarea locuintei SL 56. S-au identificat
primar: şapte taxoni de moluşte, cinci specii de peşte, o specie de reptile şi peste nouă specii de mamifere.
Toate aceste fragmente prezintă toate caracteristicile unor deşeuri menajere: urme de tăiere - de
dezarticulare, şi de descărnare, urme de dinţi (de carnivore, probabil căini), urme de ardere etc. Pentru
mamifere au fost identificate un număr de 389 de fragmente dintre care au fost determinate 268 (68%). Ca şi
în eşantionul precedent, mamiferele domestice sunt dominante, cu 97% din totalul resturilor determinate.
Dintre cele domestice ierarhia se menţine, astfel pe primul loc fiind vita domestică urmată de porc şi
ovicaprine şi în final de câine. Mamiferele sălbatice cerbul, căpriorul, mistreţul şi bursucul sunt prezente doar
cu câte un rest.
MOLUŞTE: S-au identificat 240 de cochilii de moluşte ce aparţin celor trei specii ale scoicii de râu din genul
Unio ( U. pictorum, U tumidus, U. crassus) şi scoicii de lac (Anodonta sp.), gasteropodul Viviparus sp. şi
bivalvelor Dreissena sp. şi Pseudanodonta sp.
PEŞTI: În eşantionul prelevat direct au fost identificate I 05 de resturi ce au aparţinut peştilor. Speciile
identificate sunt comune în Dunăre şi apele dulci: sturioni, ştiucă, crap, lin şi somn. Somnul domină ca număr
de resturi fiind urmat de crap şi ştiucă. Celelalte ciprinide şi sturionii sunt mai slab reprezentate.
REPTILE: Sunt prezente doar trei resturi ale ţestoasei de ap Emys orbicularis.
RAPORT CARPOLOGIC: Materialul carpologie descoperit în sit poate fi în principal grupat în câteva categorii în
funcţie de modalităţile în care apar în sedimente:
a) resturi şi reziduuri provenind din prelucrarea plantelor comestibile în vederea preparării hranei respectiv
grăunţe de cereale şi seminţe de legume carbonizate sau mineralizate (Triticeae gen. Spp, Triticum sp., T.
aestivumldurum T. cf. aestivum, T. cf. spelta, T. dicoccum, T. monococcum/dicoccum, T. monococcum
Hordeum vulgare, H. vulgare var. nudum, H. vulgare ssp. vulgare convar. Coeleste, H. vulgare ssp. vulgare
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convar. vulgar., Vicia sp. Lens culinaris ssp. Microsperm, a Vicia ervilia, Pisum/Vicia sp, Pisum sativum
Lathyrus saliva)
b) seminţe ale unor plante segetale care au infestat plantele cultivate, respectiv: Buglossoides arvensis,
Lithospermum officinale, Asperugo procumbens, Poaceae gen. spp. Setaria cf viridis, Trifolium, familia
Fabaceae, familia Polygonaceae şi seminţe de Chenopodiaceae şi Amaranthus
REFERINŢE BIBLIOGRAFICE GENERALE: CCA, 2011, p. 19-22, nr. 6; CCA, 2012, p. 20-27, nr. 4; CCA, 2013, p.
22-28, nr. 4
II. BUCŞANI, corn. Bucşani, jud. Giurgiu; MNIR; MJT A
a) Bucşani - Pădure Teii
Cătălin Bem (responsabil ştiinţific), Constantin Haită (sedimentolog, micromorfolog, geolog) - MNIR:
Vasile Opriş - MMB; Marian Tudoran, Mihai Florea (topograf), Adrian Bălăşescu (arheozoolog) - MNIR;
Andrei Asăndulesei (arheolog, cercetări geofizice) - UAIC
PRINCIPALELE OBIECTIVE: cercetarea sistemelor de delimitare ale tell-ului, inclusiv eşantionarea
micromorfologică a profilelor rezultate
PRINCIPALELE DESCOPERIRI ARHEOLOGICE EFECTUATE ÎN CAMPANIILE 2009-2014: În campaniile 2009 şi 2011, în
cadrul proiectului cu finanţare PNCDI2, Chronos (contract 92101/1.10.2008), am procedat la scanarea
magnetometrică a sitului Bucşani Pădure-Tel/. Aşa cum au relevat toate scanările similare realizate asupra
tell-urilor gumelniţene investigate în proiect, şi în acest caz a fost identificat traseul unui şanţ de delimitare.
Cercetarea arheologică s-a axat exclusiv pe identificarea propriu-zisă a acestui obstacol şi evidenţierea
legăturilor stratigrafice cu depunerile antropice. Pentru aceasta, am procedat, în primul rând, la trasarea a trei
secţiuni (S l-S3) - perpendiculare, fiecare, pe câte o latură a suprafeţei deschise anterior investigării (SA).
Cercetarea a vizat identificarea exhaustivă a nivelurilor naturale din baza grindului pe care s-a dezvoltat te/lui. În toate cele trei secţiuni au fost identificate două şanţuri de delimitare. Unul aparţine primului moment de
locuire (Gumelniţa A2), dublat la exterior de un impresionant val/dig din sedimente naturale (o parte a
acestora provenind din terasa înaltă a Neajlovului). Un al doilea şanţ de delimitare, de dimensiuni
apreciabile, identificat şi în urma scanării magnetometrice, aparţine ultimului moment de locuire (Gumelniţa
BI). O structură care păstrează aproximativ acelaşi amplasament timp de câteva secole este o succesiune de
cel puţin trei şanţuri de fundaţie pentru palisade. Două aparţin primei locuiri, Gumelniţa A2, pentru ca cel deal treilea să corespundă stratigrafic ultimului moment de locuire gumelniţean al tell-ului (Gumelniţa BI).
Situaţia arheologică a acestei staţiuni este, în mare parte, asemănătoare cu cea relevată de scanările
magnetometrice şi, mai cu seamă, de cercetările noastre din tell-ul de la Bucşani Pod. Două comunităţi,
separate temporal de un interval de câteva secole, realizează aceeaşi lucrare de delimitare. În cazul tel/-ului
de la Bucşani-Pădure - pentru ultimul moment ocupaţional, parţial, şanţul antropic de separare va fi ulterior
suprapus de un meandru al Neajlovului. Aceleaşi două comunităţi realizează pe acelaşi amplasament grosso modo - şanţuri de fundaţie pentru palisade.
b) Bucşani-Pădure Şcoală
Cătălin Bem (responsabil ştiinţific), Constantin Haită (sedimentolog, micromorfolog, geolog) - MNIR;
Vasile Opriş - MMB; Marian Tudoran, Tudor Hila, Mădălina Dimache, Mihai Florea (topograf), Marius Ilie
(antropolog) - MNIR; Gabriel Vasile (antropolog), Valentin Dumitraşcu (arheozoolog) - JAB; Andrei
Asăndulesei (arheolog, cercetări geofizice) - UAIC.
PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE CERCETĂRILOR DIN CAMPANIILE 2009-2014:

cercetarea exhaustivă a unei suprafeţe de cca 2.500 m2, în regim preventiv, în vederea obţinerii de către
Primăria Bucşani a certificatului de descărcare de sarcină arheologică, pentru realizarea de viitoare
construcţii şi amenajări cu destinaţie sportivă (2009);
• continuarea cercetării, în regim sistematic, a depunerilor antropice şi delimitarea zonală a necropolei
medievale.
PRINCIPALELE DESCOPERIRI ARHEOLOGICE EFECTUATE ÎN CAMPANIILE 2009-2014: Au fost cercetate integral
sau parţial 98 de complexe arheologice şi 335 de morminte medievale. Cele mai multe dintre complexe au
fost distruse de necropola care le suprapune stratigrafic. De aceea, informaţiile în legătură cu o parte a lor
este de calitate mediocră. O serie de fragmente ceramice pot fi puse în legătură cu o locuire Boian, probabil
faza Spanţov. Excizia largă este o tehnică utilizată de aceste comunităţi, deşi continuă să fie folosită şi în
perioada următoare. Acest fapt şi neidentificarea în întreaga Microzonă Bucşani de materiale Boian-Spanţov,

•
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ne determină să le atribuim unei faze timpurii Gumelniţa. Aceleiaşi civilizaţii îi aparţin alte câteva complexe
- două gropi şi o serie de vase fragmentare.
Epocii bronzului (Tei final) îi aparţin doar o serie de fragmente ceramice imprimate şi incizate. Nu a fost
descoperit nici un complex care să aparţină acestei perioade. Materialele recuperate sunt în legătură cu
siturile identificate anterior pe terasa inferioară sau/şi în lunca Neajlovului şi nu indică, probabil, decât
simple puncte de staţie. Perioadei sec. 1 a. Chr. - I p. Chr., dar şi din sec. II-III p. Chr., îi aparţin cele mai
multe dintre complexele care nu au un caracter funerar. În proporţie covârşitoare sunt reprezentate de gropile,
în general, tronconice în secţiune, uneori cuptorite la partea inferioară. În ceea ce priveşte Latene-ul clasic,
este prima descoperire de acest fel din Microzona Bucşani. În schimb, staţiuni din sec. II-III p. Chr., sunt
identificate trei, două la numai 1-1,20 km în linie dreaptă. Urmează o locuire din sec. VI p. Chr. Complexele
care nu sunt gropi sunt reprezentate de locuinţe semiadâncite, cele mai multe având cuptoare săpate orizontal
pe una din laturile gropii locuinţei. Locuinţele nu sunt incendiate, iar materialul nu este bogat, rar întregibil.
O vatră simplă, rară o legătură imediată cu o altă structură, prin caracteristicile materialului asociat (ceramică
şi vălătuci), poate fi datată în sec. VIII p. Chr. Locuirii medievale în zona Bucşanilor îi aparţin mai multe
momente stratigrafice. O serie de fragmente ceramice descoperite şi anterior pe terasa inferioară indică o
locuire de la sfărşitul sec. XIII-XIV. În partea vestică a suprafeţei cercetate au fost descoperite o serie de
fragmente ceramice smălţuite similare celor de la Păcuiul lui Soare sau Zimnicea databile în această perioadă.
De altfel, atât o serie de datări radiocarbon, cât şi două monede din inventarul mormintelor, indică această
datare coborâtă a primelor înhumări. Acestei perioade îi corespund, cu siguranţă şi două morminte, cu groapa
săpată pe conturul corpului uman, cu nişă pentru cap, similare celor din necropola medievală de la Feldioara.
În aproximativ 20% din morminte s-au identificat resturi de lemn carbonizat provenind cu siguranţă de la
targa (placă de lemn) defunctului. Uneori, acestea erau depuse direct pe cadavru, alteori se sprijineau pe o
treaptă cruţată spre partea inferioară a gropii, la 5-20 cm deasupra nivelului actual al resturilor osteologice
umane. Modul şi gradul de deplasare a unor părţi din schelet pot fi puse în legătură cu acoperirea sau nu a
corpului de această placă din lemn. O locuinţă de suprafaţă, care acoperă gropile a şase morminte, şi o
groapă, care secţionează un altul, sunt datate prin ceramică mai degrabă în sec. XVI, un terminus ante quem
pentru funcţionarea cimitirului. De altfel, încetarea utilizării necropolei o punem în legătură cu schimbările
drastice petrecute în regimul proprietăţii Bucşanilor, care prilejuiesc şi prima atestare documentară ( 1433).
Aşadar, grosso modo, înmormântările s-au derulat pe parcursul a două secole. Până în prezent a fost cercetată
mai puţin de jumătate din necropolă. Scanarea magnetometrică ne-a oferit posibilitatea vizualizării limitelor
de vest şi sud. Limita estică am identificat-o în cadrul suprafeţei cercetate, iar cea nordică nu poate fi la mai
mult de cca 80 m nord-vest de limita (nordică) a aceleiaşi suprafeţe. Putem, astfel, estima numărul
mormintelor la 700-800, cel al defuncţilor fiind, firesc, mai mare. Este una dintre cele mai mari necropole
săteşti din Muntenia, cu începuturi înaintea coagulării statului medieval Ţara Românească şi demonstrând
atât intensitatea locuirii, cât şi existenţa unei comunităţi însemnate, probabil, multietnice. Este prematur să ne
oprim şi asupra componenţei etnice a populaţiei înhumate la Bucşani. Amintim doar faptul că este foarte
probabil ca numele satului să aibă legătură cu termenul bulgar care desemnează fagul - 6yK, terminaţia -uw
fiind, de asemenea, generic slavă, aşadar, Bucşani putând fi corespondentul Făgetului. Faptul este important
în sine - un cuvânt compus de origine bulgară, eventual cu un sufix românesc care pluralizează şi
antroponimizează - -(a)ni - sufix care nu face parte din zestrea slavă a limbii române, devine oiconim
românesc. Bucşani se înscrie, astfel, în categoria oiconimelor româneşti de origine străină, împrumutat de la
un grup etnic vorbitor de limbă bulgară şi trăitor în zonă. Trebuie să amintim şi de faptul că Bucşaniul se află
în Câmpia Burnazului, care este intrucâtva delimitată de Teleorman la vest, Câmpia Burdea la nord şi are
Bărăganul la est. Toate patru sunt toponime turcice, cumane. Ca şi Tarcea - cartier şi curs de apă intermitent
în intravilanul satului Bucşani. De asemenea, Bărcan este un antroponim de origine cumană - un personaj cu
acest nume este menţionat ca fiind din Bucşani, la începutul sec. XVII.
REFERINŢE BIBLIOGRAFICE GENERALE: CCA, 2010, p. 36-38, nr. 8; CCA, 2012, p. 27-28, nr. 6; CCA, 2013, p.
29-30,nr.6
c) Bucşani - Pod
Cătălin Bem (responsabil ştiinţific), Constantin Haită (sedimentolog, micromorfolog, geolog) - MNIR,
Vasile Opriş - MMB; Marian Tudoran, Tudor Hila, Marius Ilie (antropolog) - MNIR; Gabriel Vasile
(antropolog) - IAB; Mihai Florea (topograf), Adrian Bălăşescu (arheozoolog) - MNIR; Valentin Dumitraşcu
(arheozoolog) - JAB; Andrei Asăndulesei (arheolog, cercetări geofizice)-UAIC
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PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE CERCETĂRILOR DIN CAMPANIILE 2009-2014:

• cercetarea sistemelor de delimitare ale teii-ului, în zona sa sudică (Gumelniţa Al, A2 şi BI) (caracter
preventiv - contract încheiat cu Consiliul Judeţean Giurgiu),
• finalizarea demontării, înregistrării şi eşantionării micromorfologice a martorului magistral cruţat în zona
centrală a teii-ului,
• continuarea cercetării nivelului intermediar (Gumelniţa A2), neincendiat,
• realizarea unei „coloane" cronologice a evoluţiei radiocarbon.
PRINCIPALELE DESCOPERIRI ARHEOLOGICE EFECTUATE ÎN CAMPANIILE 2009-2014:

Extinderea suprafaţei alfa în zona sudică a staţiunii, spre limita efectivă a locuirii Gumelniţa, a permis
cercetarea sistemelor de delimitare ale teii-ului. Nivelul superior (NI), în extinderea suprafeţei, a avut o
grosime maximă de 45 cm, fiind reprezentat, spre limitele exterioare ale movilei antropice, şi de depuneri
coluviale. Aşa cum scriam şi cu alte prilejuri, zona marginală cercetată, corespunzătoare nivelului superior nu
mai includea complexe sau structuri de locuire. Toate cele şapte construcţii fuseseră deja cercetate. În
schimb, pe un traseu general aproximativ rectangular, cu laturi şi colţuri rotunjite, au fost cercetate două
şanţuri de fundaţie pentru palisadele aşezării, ambele săpate şi utilizate în timpul ultimei ocupări a teii-ului
(Gumelniţa BI). Ambele păstrează gropi ale foştilor stâlpi ai palisadelor, fără a conserva, însă, resturi de
lemn sau cărbune. Ambele au o lărgime mai mare la gură, dar nedepăşind 80 cm, pentru ca, spre fund, să se
îngusteze brusc, numai pe o lăţime corespunzătoare diametrelor stâlpilor (maximum 35 cm). Ambele sunt
săpate în sedimente sterile (spre exterior) sau în sedimentele corespunzătoare nivelurilor N2 şi N3 (spre
interior). O serie de sedimente naturale adosate spre exteriorul zonei efectiv locuite au fost depuse în
momente diferite dar, foarte probabil, la scurt timp după ridicarea palisadei şi într-o succesiune alertă.
Acestea care au format un veritabil dig/val. Alte cel puţin două şanţuri de fundaţie, având aceeaşi structură şi
fiind săpate aproximativ pe amplasamentul viitor al celor menţionate mai sus, aparţin momentelor anterioare
de locuire. Aceleaşi complexe au fost identificate şi în campaniile anterioare, în suprafaţa gama, amplasată în
zona nordică a teii-ului, dar şi în vestul suprafeţei alfa. Spre exteriorul teii-ului au fost cercetate, în aceeaşi
zonă sudică, traseele celor două şanţuri de delimitare/separare identificate în campaniile anterioare şi în
zonele nordică şi vestică ale staţiunii. Unul dintre ele, săpat în exteriorul movilei, în luncă, aparţine
stratigrafic ultimului nivel de locuire al teii-ului, rămânând deschis cel mai probabil şi după încetarea vieţuirii
Gumelniţa. Cel de-al doilea, săpat în limitele movilei actuale, aparţine stratigrafic primului moment de
locuire (Gumelniţa A I). Ambele au fost săpate în sedimente sterile, naturale, cele mai multe datorate
depunerilor aluviale ale Neajlovului. Ambele au stat deschise mult timp, în ambele există dovezi ale băltirii
apei (de altfel, o creştere a nivelului apei râului implică o creştere a pânzei freatice şi o umplere parţială cu
apă a şanţurilor). Pe fundul primului şanţ, încastrate în sedimentul in situ, au fost descoperite o serie de
fragmente de rocă (râşniţe sparte) având o funcţionalitate precisă şi clară (uşurau traversarea şanţului).
Cercetarea nivelului intermediar de locuire s-a limitat la spaţiul adosat şanţurilor palisadelor, spre interior, în
zona sudică locuită efectiv, precum şi la spaţiul său vestic. Au fost cercetate parţial trei locuinţe neincendiate,
fiind demontat integral cel puţin nivelul de distrugere, reprezentat de un sediment nisipos cu numeroase
amprente de paie şi pleavă. Una dintre construcţii, având cel puţin 28 m2, a avut un şanţ de fundaţie pentru
pereţi, identificat şi cercetat parţial pe laturile de sud, vest şi nord. A fost descoperită o parte a gropilor de
pari, amplasaţi aproximativ spre centrul şanţurilor. Întreaga suprafaţă ocupată de locuinţă era acoperită de
resturile provenite din dărâmarea pereţilor. Chirpiciul acestora acoperea inclusiv zona umpluturii şanţului de
fundaţie, depăşindu-i uşor limitele exterioare. În cazul celei de-a doua locuinţe, dimensiunile minime ale
spaţiului construit ating 3,50 x 4,20 m, în extremitatea nordică fiind ridicată şi vatra interioară. Rectangulară,
cu colţuri rotunjite ( 1,45 x 1,20 m), aceasta a avut cel puţin trei refaceri. Spre deosebire de descoperiri
similare, gardina vetrei era impresionată termic, paradoxal dacă avem în vedere faptul că locuinţa este
neincendiată. Refacerile demontate ale podelei, cu grosimi cuprinse între 2 şi 5 cm, sunt realizate din acelaşi
sediment extrem de nisipos, cromatic, texturai şi structural cu infime diferenţe faţă de cel utilizat la
construcţia peretelui sau cel corespunzător nivelurilor ocupaţionale exterioare. Faţă de acestea, diferenţa este
dată de cvasi-absenţa materialelor arheologice macroscopice. Puţinele detalii constructive ale bazei peretelui
- cu o grosime variabilă de 40-50 cm, decelate până în prezent, induc certitudinea că, cel puţin pentru zona
estică şi nordică, peretele a fost construit în tehnica paiantei, cu împletitură orizontală de nuiele pe stâlpi cu
un diametru de cca 8 cm. Au fost demontate progresiv, integral sau parţial, sedimentele care constituiau
nivelurile ocupaţionale exterioare din zonele de sud, est şi vest ale locuinţei, punându-se în evidenţă
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momentele de început ale construcţiei. Tipul de sediment, extrem de nisipos, fără constituenţi orgamc1
macroscopici, numeroasele cruste carbonatice - rezultat al acţiunii pluviale (sau al inundaţiilor), urmată de
evaporări rapide-, dar şi diferenţele de umiditate, au făcut exterm de dificilă evidenţierea fiecărei depuneri în
parte. Zona exterioară a peretelui locuinţei a putut fi relevată mai cu seamă datorită resturilor antropice
(fragmente ceramice şi resturi osteologice) - deseori în poziţie oblică sau chiar verticală, adosate peretelui.
Ultimele niveluri ocupaţionale amintite sunt datate radiocarbon în cadrul proiectului Chronos (cca 43504250 BC).
REFERINŢE BIBLIOGRAFICE GENERALE: CCA, 201 l, p. 22-23, nr. 7; CCA, 2012, p. 27-28, nr. 6; CCA, 2014, p.
30-31,nr.18.
corn. Podgoria, jud. Buzău; Coţatcu-Cetăţuia; MNIR, MJB; George Trohani (responsabil
Radian Andreescu, Katia Moldoveanu, Constantin Haită - MNIR; Laurenţiu Grigoraş - MJB;
Eugen Paveleţ - DCPN Prahova
PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE CERCETĂRILOR DIN CAMPANIILE 2009-2010: determinarea stratigrafiei sitului
prin realizarea unui profil în jumătatea de NE a acestuia, în condiţiile în care o mare parte din zona de interes
arheologic a fost afectată de alunecări de teren.
PRINCIPALELE DESCOPERIRI ARHEOLOGICE EFECTUATE: Campaniile 2009-2010 au avut drept obiective
finalizarea profilului statigrafic, cu o lungime de cca 20 m. Cercetările au relevat existenţa a cel puţin cinci
niveluri de locuire (ultimele patru aparţinând aspectului cultural Stoicani-Aldeni şi primul, cel mai timpuriu,
culturii Stracevo-Criş). În paralel a fost continuată şi cercetarea unei locuinţe incendiate surprinse în profilul
magistral, cu detalii constructive păstrate foarte bine. Astfel, a fost documentat în detaliu modul de
construcţie al pereţilor, podelei şi vetrei locuinţei. Un element deosebit este reprezentat de descoperirea unor
urme de pictură pe mai multe fragmente de pereţi, dar şi pe pereţii exteriori ai vetrei. În perimetrul locuinţei
au fost descoperite mai multe vase întregibile sparte în loc. O descoperire interesantă aparţine nivelului
Stracevo-Criş, respectiv un schelet uman în poziţie chircită plasat în marginea aşezării.
REFERINŢE BIBLIOGRAFICE GENERALE: CCA, 2010, p. 60-61, nr. 18; CCA, 201 l, p. 42, nr. 16

III.

COŢATCU,

ştiinţific),

IV. HÎRŞOV A, jud. Constanţa; Hîrşova-tell; MNIR, Franţa: Ministere de la culture, Ministere de la culture Centre national de prehistoire (Perigueux), CNRS - Universite de Montpellier II - Paleoenvironnements,
anthracologie et actions de l'Homme, Institut national de recherches agronomiques Paris-Grignon, UFR
Dynamique des milieux et organisation spatiale, CNRS - Universite Claude Bernard Lyon I, Centre de
datation par le radiocarbone, Muse national d'histoire naturelle; România: MIJI, CMNCD, MDJ, UVT;
Dragomir N. Popovici (responsabil ştiinţific) - MNIR; Bernard Randoin - Ministerul Culturii, Franţa; Ana
Ilie - CMNCD; Florin Vlad, Cătălina Cernea, Ioan Cernău - MJI; Valentin Parnic - MDJ; Adrian Bălăşescu
(arheozoolog), Constantin Haită (sedimentolog, micromorfolog, geolog), Valentin Radu (ihtiolog) - MNIR;
Monica Mărgărit, Loredana Niţu - UVT
PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE CERCETĂRILOR DIN CAMPANIILE 2009-2014: vezi infra secţiunea Programe şi
proiecte de cercetare
PRINCIPALELE DESCOPERIRI ARHEOLOGICE EFECTUATE ÎN CAMPANIILE 2009-2014:
CAMPANIA 2009

În toamna anului 2008 în zona în care anterior se începuseră săpături arheologice (zonă codificată SC),
doi dintre proprietarii locului respectiv au încercat, ilegal, să amenajeze un gard cu această ocazie distrugând
o parte din teii. Avându-se în vedere plasarea Zonei C la partea inferioară a stratigrafiei locuirilor umane din
teii s-a decis reluarea săpăturilor în această zonă în anul 2009. Importanţa acestor cercetări este deosebită
fiind de natură să ofere informaţii privind caracterul locuirii gumelniţene în perioada de formare teii-ului dar
şi al celor atribuite culturii Boian - documentate în cursul vechilor săpături. În acest scop, s-a procedat la
curăţarea profilului magistral şi a fost practicată o secţiune de control (S I), în vederea obţinerii unor date
suplimentare privind stratigrafia acestei zone. Săpătura propriu-zisă s-a concentrat pe o mică suprafaţă, de
cca 50-60 m2 •
CAMPANIA 2010

S-a realizat analiza complexă a datelor stratigrafice obţinute, a Secvenţelor Stratigrafice pentru aceste
complexe şi analiza mobilierului arheologic în principal a ceramicii în funcţie de Diagrama Secvenţelor
Stratigrafice. Au fost cercetate: locuinţa nr. l 06, incendiată, C. 2017 şi C. 2008, ultimele fiind zone de
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deşeuri menajere. În ceea ce priveşte utilajul litic, se poate observa, la modul general, că acesta este
caracterizat de manifestarea industriei lamelare în producerea suporturilor şi respectiv a uneltelor. Utilajul
IMDA este caracterizat din punct de vedere tipologic de dăltiţe şi împungătoare, întregi sau fragmentare.
Analiza sedimentologică a avut ca principal obiectiv cercetarea succesiunii stratigrafice observate pe profilul
magistral (nordic) din suprafaţa SC/pP. S-au recoltat numeroase resturi faunistice (peste IO.OOO) care aparţin
mai multor clase de animale: crustacee (raci), moluşte (scoici şi melci), peşti, reptile, păsări şi mamifere.
Ponderea cea mai însemnată ca număr de fragmente o au scoicile şi peştii, urmaţi de mamifere. Materialul
faunistic recoltat direct este reprezentat de moluşte, peşti, reptile, păsări şi mamifere. Printre aceste resturi a
fost identificată şi o ulnă ce a aparţinut unui individ uman (Homo sapiens).
CAMPANIA 2011

În campania din anul 201 o complexul c. 2026 a fost observat în
profilul de est al sectorului ulterior (2011 ), s-a putut constata că acesta corespundea unei podele a unei
locuinţe neincendiate. S-a continuat şi cercetarea C. 2017.
RAPORT SEDIMENTOLOGIC: a fost analizată din punct de vedere sedimentologic succesiunea stratigrafică
atribuită unei zone de deşeuri menajere.
RAPORT PETROGRAFIE: Analiza petrografică a materialului litic descoperit în această campanie în sectorul
cercetat arheologic a evidenţiat faptul că, în general, sunt reprezentate aceleaşi tipuri petrografice ca şi în
secvenţa superioară a teii-ului din suprafaţa SB.
RAPORT ARHEOZOOLOGIC: Au fost studiate mai multe unităţi stratigrafice care au livrat resturi aparţinând
taxonilor Mol/usca, Crustacea, Pisces, Repti/ia, Aves şi Mammalia.
MOLLUSCA: Resturile moluştelor sunt reprezentate de scoicile din genul Unio care, de altfel, sunt şi
dominante în materialul studiat alături de Anodonta, Dreissena şi gastropodele din genul Viviparus.
PISCES: S-au identificat un număr de 5266 de resturi ce au aparţinut peştilor. Speciile identificate sunt:
sturioni, ştiucă, avat, plătică, crap, babuşcă, somn, biban şi şalău.
MAMMALIA: Toate fragmentele analizate prezintă caracteristicile unor deşeuri menajere prezentând urme de
tăiere, de dinţi şi de ardere. Spectrul faunistic ilustrează atât activitatea de creştere a animalelor, fiind
determinate resturi de vită, porc, oaie, capră şi câine, cât şi vănătoarea, ilustrată prin prezenţa următoarelor
specii: cerb, căprior, mistreţ, vulpe, vidră, bursuc şi iepure de câmp.
COMPLEXE ARHEOLOGICE CERCETATE:

CAMPANIA2012

Cele mai importante complexe cercetate au fost resturile a două
(SL I 07 şi I 08). Prima era o locuinţă de suprafată, neincendiată. A fost surprinsă o suprafaţă de cca
34,70 m2 • În cursul cercetării a fost identificată o singură cameră. Cea de a doua era o locuinţă de suprafată,
incendiată, păstrată pe o suprafaţă foarte mică, cca 3 m2 •
UTILAJUL LITIC ŞI DIN os: Din totalul de 345 de piese descoperite, un număr de 272 erau lucrate din silex (lame,
gratoare, lamele, aşchii, percutoare, persoare şi nuclee epuizate), 26 din piatră (râşniţe şi mojare, topoare, un dop
de la perforarea unui topor de şist verde, trei percutoare de calcar şi dălţi), 31 de os şi 15 de corn.
RAPORT ARHEOZOOLOGIC: Au fost studiate mai multe unităţi stratigrafice care au livrat resturi aparţinând
taxonilor Mol/usca, Pisces, Reptilia, Aves şi Mammalia. Mamiferele sunt cele mai importante, atât din punct
de vedere al numarului de resturi (55,84%) cât şi al greutăţii (77,05%), urmate de moluşte şi peşti.
MOLLUSCA: Resturile moluştelor (91 O de resturi), sunt reprezentate în principal de scoicile din genul Unio,
dominante în materialul studiat alături de speciile Anodonta, Dreissena, Cardium şi gastropodele din genul
Viviparus.
PISCES: au fost identificate 449 de resturi ce au aparţinut unor peşti (sturioni, ştiucă, plătică, crap, somn si
COMPLEXE ARHEOLOGICE CERCETATE:
locuinţe

şalău).

Toate fragmentele analizate depăşesc ca număr 1700 de resturi ( 11 taxoni), prezentând
caracteristicile unor deşeuri menajere şi anume: urme de tăiere, de descărnare, urme de dinţi şi de ardere.
Creşterea animalelor este reprezentată de resturile de vită domestică, porc, oaie, capră şi câine. Vănătoarea este
ilustrată de următoarele specii: cerb, mistreţ, vulpe, bursuc, castor şi iepure de câmp. Aceasta reprezenta o
activitate secundară de procurare a hranei, rolul său fiind relativ redus faţă de creşterea animalelor (sub 10%).
MAMMALIA:

CAMPANIA 2013

A fost cercetată o locuinţă (SL I 09),
aproximativ 37 m2 , de tip bicelular, cu o orientare generală E-V.
COMPLEXE ARHEOLOGICE CERCETA TE:
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a fost continuată analiza petrografică a materialului litic şlefuit
descoperit în suprafaţa cercetată arheologic SC/PP.
INDUSTRIA MATERIILOR DURE ANIMALE (IMDA): au fost identificate 45 de piese atribuite industriei materiilor
dure animale. Drept suport, pentru confecţionarea acestora, a fost ales osul (36 piese), cornul (şapte piese) şi
dintele (două piese).
UTILAJUL LITIC: Eşantionul recuperat, nu foarte numeros, este format din 287 de piese litice cioplite din silex
local, alcătuind câteva categorii tehno-tipologice. Aşchiile şi fragmentele de tip esquille formează, împreună,
cea mai semnificativă parte a eşantionului, respectiv 46,34%. Uneltele formale includ lame retuşate, piese de tip
grattoir complete şi distale şi lame cu troncatură, o lamelă retuşată şi o piesă de tip burin.
PETROGRAFIA MATERIALULUI LITIC:

RAPORT ARHEOZOOLOGIC:

s-au analizat materialele faunistice de mamifere care provin din secţiunea SC/PP. Au fost
studiate 25 de unităţi stratigrafice care au furnizat circa 1912 de fragmente de mamifere. Spectrul faunistic
este reprezentat de către 14 specii dintre care cinci sunt domestice (vita, oaie, capra, porc şi caine) şi nouă
sălbatice (cerb, căprior, mistreţ, lup, vulpe, vidra, pisica salbatică, castor şi iepure de câmp).
PISCES: Au fost studiate mai multe unităţi stratigrafice dintre care cele mai importante ca număr de resturi
sunt 20170 (64) şi 20247 (397). Au fost identificate 554 de resturi provenind de la peşti, ţestoase (15), păsări
(28) şi coproliţi (cinci).
CAMPANIA 2014
Cercetările au fost dirijate spre obţinerea unor date suplimentare privind evoluţia te/I-ului. În acest scop
au fost efectuate o serie de carotaje dispuse perimetral pe limita monumentului. Suplimentar au fost efectuate
şi două sondaje, respectiv S I Est şi S II Vest.
REFERINŢE BIBLIOGRAFICE GENERALE: CCA, 2011, p. 48-52, nr. 24; CCA, 2012, p. 63-68, nr. 29; CCA, 2013,
p. 66-68, nr. 26A
MAMMALIA:

V. MĂLĂIEŞTII DE JOS, corn. Dumbrăveşti, jud. Prahova; Mălăieşti-La Marnei; MNIR, MJIAP; Radian
Andreescu (responsabil ştiinţific)- MNIR; Alin Frânculeasa, Octav Negrea, Bianca Preda - MJIAP.
PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE CERCETĂRILOR DIN CAMPANIILE 2009-2014: finalizarea cercetărilor în aşezarea
eneolitică aparţinând aspectului cultural Stoicani-Aldeni de pe terasa râului Vărbilău
PRINCIPALELE DESCOPERIRI ARHEOLOGICE EFECTUATE ÎN CAMPANIILE 2009-2014: A fost finalizată cercetarea
sitului prin cercetarea ultimelor două locuinţe ale aşezării. Au fost cercetate în total şase locuinţe incendiate,
un fragment de posibilă construcţie neincendiată, câteva gropi cu umplutură menajeră, dar şi una de provizii,
două „zone menajere".
REFERINŢE BIBLIOGRAFICE GENERALE: CCA, 2011, p. 85-86, nr. 34
VI. SULTANA:, corn. Mânăstirea, jud. Călăraşi; Sultana-Ma/u Roşu; MNIR, MDJ, MMB; Radian Andreescu
(responsabil ştiinţific), Cătălin Lazăr (responsabil sector), Adrian Bălăşescu (arheozoolog), Mihai Florea
(topograf), Constantin Haită (sedimentolog, micromorfolog, geolog), Valentin Radu (ihtiolog), Katia
Molodoveanu, Emil Dumitraşcu, Mădălina Voicu, Ionela Crăciunescu - MNIR; Theodor Ignat, Vasile Opriş
- MMB; Valentin Parnic, Marian Neagu - MDJ; Cătălin Nicolae, Gabriel Vasile, Adelina Darie - IAB;
Mihaela Golea, Laura Şendrea, Roxana Sandu - FIB-UB; Mădălin Chitonu - DCCPCN Mehedinţi; Monica
Mărgărit - UVT; Andrei Soficaru, Alexandra Ion - CCA Bucureşti; Mihaela Danu - UAIC; Iulia Pârvan MJT; Ciprian Astaloş - MJSM; George Neagut - MINAC
PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE CERCETĂRILOR DIN CAMPANIILE 2009-2014:

2009 - continuarea cercetărilor din cele două sectoare deschise în anii anteriori: sectorul teii - aşezare
sectorul terasă, unde se află necropola aşezării;
• 201 O- continuarea săpăturilor arheologice şi a cercetărilor interdisciplinare din cadrul celor două sectoare
deschise anterior: sector teii şi sector terasă; de asemenea, a fost deschis şi sectorul terasă II, într-o zonă
situată la 300 m sud de aşezarea de tip teii, în care anterior Constantin Isăcescu descoperise o serie de
morminte gumelniţene;
•

gumelniţeană şi

2

Cercetările din situl arheologic de la Sultana se desfăşoară în cadrul proiectului Începuturile civilizaţiei europene. Neo-

eneoliticul la Dunărea de Jos, vezi infra p. 528.
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•

2011 -

săpăturilor

datorită resurselor financiare limitate, obiectivele cercetării s-au rezumat doar la continuarea
arheologice din cadrul sectorului terasă, în perimetrul în care se află amplasată necropola

preistorică;

• 2012 - scopul cercetării a fost reprezentat de continuarea săpăturilor arheologice şi a cercetărilor
interdisciplinare din cadrul sectorului terasă, în care se află necropola aşezării de tip teii de la Sultana-Malu
Roşu. Tot în cadrul aceluiaşi sector, au fost deschise şi cercetările din aşezarea Boian din punctul Gheţărie,
semnalată anterior în literatura de specialitate, dar necercetată sistematic. De asemenea, au fost efectuate o
serie de carotaje palinologie şi sedimentologice în zona lacului Mostiştea, în vederea reconstituirii palierului
de vegetaţie prehistoric;
• 2013 - obiectivele cercetării au fost mult diminuate datorită limitării finanţării acordate şantierului în
discuţie; astfel s-a avut în vedere continuarea săpăturilor arheologice interdisciplinare din cadrul sectorului
terasă, în care se află necropola aşezării de tip teii de la Sultana-Malu Roşu; tot în cadrul aceluiaşi sector au
continuat şi cercetările din aşezarea Boian din punctul Gheţărie;
• 2014 - pe fondul finanţării limitate doar la bugetul MNIR, în această campanie s-a vizat continuarea
săpăturilor arheologice şi a cercetărilor interdisciplinare din necropola preistorică de la Sultana-Malu Roşu şi
aşezarea plană de la Sultana-Gheţărie.
PRINCIPALELE DESCOPERIRI ARHEOLOGICE EFECTUATE ÎN CAMPANIILE 2009-2014:

• 2009 - pe teii - finalizarea locuinţei incendiate L5, cercetarea locuinţelor neincendiate L7, L9, LIO
(cultura Gumelniţa); în necropolă - patru morminte de inhumaţie (culturile Boian şi Gumelniţa);
• 2010 - pe teii - s-a continuat cercetarea primelor niveluri de locuire din partea de nord-vest a aşezării;
totodată, s-a realizat o extindere a profilului început în campania 2009, în vederea stabilirii cât mai exacte a
modului de realizare şi de evoluţie al sistemului de delimitare identificat în partea de NV a aşezării, ce consta
în trepte tăiate în terasă, anterior dezvoltării aşezării; s-a cercetat parţial locuinţa incendiată Ll4 din partea de
nord-est a aşezării; toate complexele cercetate în aşezarea de tip teii aparţin culturii Gumelniţa; în necropolă
- şapte morminte de inhumaţie (culturile Boian şi Gumelniţa);
• 2011 - 13 morminte de inhumaţie (culturile Boian şi Gumelniţa);
• 2012 - în necropolă - 15 morminte de inhumaţie (culturile Boian şi Gumelniţa), precum şi complexe
eneolitice, La Tene, sec. IV p. Chr., Dridu sau modeme; în aşezarea plană aparţinând culturii Boian, faza
Vidra - gropi aparţinând culturii Boian, faza Vidra; un mormânt gumelniţean (MI); două morminte de
inhumaţie atribuite secolelor VI-VIII p. Chr. (M2, M3); o groapă (CI) atribuită culturii Cernavodă III; 1O
gropi modeme; zona Sultana - Pupăza - Frăsinet - patru carotaje sedimentologice şi palinologice, de I O m
adâncime pentru reconstituirea paleoecologică a zonei în preistorie;
• 2013 - în necropolă - şapte morminte de inhumaţie (culturile Boian şi Gumelniţa), precum şi complexe
eneolitice, sec. IV p. Chr. şi Dridu; în aşezarea plană aparţinând culturii Boian, faza Vidra - două gropi
eneolitice (Cl3, Cl4, C20); câteva gropi modeme de extragere a lutului; un mormânt de inhumaţie atribuit
secolelor VI-VIII p. Chr. (M4);
• 2014 - în necropolă - 10 morminte de inhumaţie (culturile Boian, Gumelniţa şi Cemavoda I), precum şi
complexe atribuite eneoliticului, sfărşitului epocii bronzului şi începutul epocii fierului, complexe geto-dacice,
Dridu şi sec. IV p. Chr.; în aşezarea plană aparţinând culturii Boian, faza Vidra - două gropi eneolitice.
REFERINŢE BIBLIOGRAFICE GENERALE: CCA, 2010, p. 176-178, nr. 72; CCA, 2011, p. 133-134, nr. 64; CCA,
2012, p. 136, nr. 74; CCA, 2013, p. 163-164, nr. 63; CCA, 2014, p. 142-143, nr. 88
VI. VITĂNEŞTI , corn. Vităneşti, jud. Teleorman; Vităneşti-Măgurice; MNIR, MJT; Radian Andreescu
(responsabil ştiinţific), Katia Moldoveanu, Mihai Florea, Flavius Roaită, Adrian Bălăşescu, Valentin Radu,
Constantin Haită - MNIR; Pavel Mirea, Pompilia Zaharia, Ion Torcică, Mădălina Dumitru - MJT; Radu Pitiş
- Universitatea Cardiff, Marea Britanie
PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE CERCETĂRILOR DIN CAMPANIILE 2009-2014: au fost urmate mai multe direcţii de
cercetare. În aşezarea de tip teii numită Măgurice s-a continuat cercetarea ultimului nivel de locuire
aparţinând fazei BI a culturii Gumelniţa, prin deschiderea unei noi suprafeţe în jumătatea de nord a teii-ului.
În anul 2011 a fost finalizată decopertarea ultimei aşezări compuse din nouă construcţii şi datate în ultimul
sfert al mileniului al V-lea a. Chr. O altă direcţie de cercetare a reprezentat-o investigarea zonei din jurul teii3

3

Cercetarea sitului arheologic Vităneşti-Măgurice este realizată în contextul proiectul Începuturile civilizaţiei europene.
Neo-eneoliticul la Dunărea de Jos, vezi infra p. 528.

480

CERCETĂRI ARHEOLOGICE SISTEMATICE 2009-2014

ului în punctul Vităneşti II. Aici a fost
aflată la cca 50 m sud de aşezarea teii.

descoperită

o

altă

locuire

eneolitică, contemporană

cu cea de pe teii,

au fost cercetate patru
nou deschisă din jumătatea de nord a teii-ului. Acestea aparţin fazei B 1
a culturii Gumelniţa. Construcţiile erau destul de prost conservate, astfel că nu s-au înregistrat multe detalii
constructive, cu excepţia vetrelor şi a unui ansamblu compus dintr-o cutie de lut ars şi o râşniţă încastrată într-un
suport. În schimb, s-a descoperit un inventar foarte bogat, compus din vase întregibile, sparte pe loc şi
numeroase unelte din lut, os, corn, silex, cupru. Se remarcă o serie de figurine antropomorfe şi zoomorfe,
greutăţi de lut ars cu semne, un vas antropomorf, precum şi un mic pandantiv din aur. Cercetările sunt în curs de
defăşurare şi în aşezarea Vităneşti II, unde au fost verificate rezultatele prospecţiunilor geo-magnetice, pe o
suprafaţă de 8 x I O m. Cercetările sunt în curs de defăşurare, urmând a fi deschise şi alte sondaje de verificare.
REFERINŢE BIBLIOGRAFICE GENERALE: CCA, 2010, p. 205-206, nr. 90; CCA, 2011, p. 152, nr. 77; CCA, 2012,
p. 167-168, nr. 91; CCA, 2013, p. 137-138, nr. 74; CCA, 2014, p. 155-156, nr. 88
PRINCIPALELE DESCOPERIRI ARHEOLOGICE EFECTUATE ÎN CAMPANIILE 2009-2014:

construcţii

incendiate, aflate în

suprafaţa

B. SITURI DE EPOCĂ CLASICĂ

I. CAPIDAVA, corn. Topalu, jud. Constanţa; Sector VII (intramuros); MINAC, FIB-UB, ULB, JAB, MNIR;
Ioan Carol Opriş (responsabil ştiinţific) - UB; Alexandru Raţiu (responsabil sector) - MNIR
PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE CERCETĂRILOR: În anul 2013, a început la Capidava, sub auspiciile unui nou
protocol de colaborare, cercetarea arheologică în sectorul VII (intramuros), sector coordonat de MNIR. Acest
nou proiect de cercetare îşi propune obţinerea sistematică a informaţiei arheologice şi arhitecturale asupra
marii clădiri oficiale dotată cu absidă, de epocă romană târzie. Edificiul a fost sever afectat de alunecări de
teren înspre Dunăre în perioadă târzie şi, mai ales, prin suprapunerea sa în etapa finală de locuire a Capidavei
cu o densă distribuţie a locuirii în bordeie mediobizantine. Echipa de cercetare a fost formată din conf. univ.
dr. Ioan C. Opriş, responsabilul de şantier, dr. Alexandru Raţiu, responsabilul de sector şi Mihai Duca,
doctorand al FIB-UB şi restaurator contractual al MNIR. În aceşti primi doi ani cercetarea a fost posibilă prin
activitatea de teren a unui colectiv de studenţi şi voluntari. Planul de lucru a fost structurat, încă de la început,
pe cinci ani şi are în vedere cercetarea integrală a obiectivului arheologic amintit. Strategia de săpătură a
impus o cercetare arheologică în suprafaţă prin împărţirea edificiului în 26 de casete de câte 4 x 4 m, fără
martori stratigrafici. Deschiderea casetelor s-a făcut într-o ordine prestabilită în vederea obţinerii, într-un
moment dat al săpăturii, a unui profil magistral pe întreaga lungime a edificiului. În aceste prime două
campanii, s-a reuşit cercetarea a cinci asemenea suprafeţe, până la o adâncime de 1,65 m, corespondent în
plan stratigrafic cu podeaua edificiului, datată în sec. IV p. Chr.
PRINCIPALELE DESCOPERIRI ARHEOLOGICE EFECTUATE ÎN CAMPANIILE 2013-2014: Cercetările de la Capidava,
sectorul VII - intramuros, sunt încă în faza incipientă, iar lotul de obiecte descoperite sunt fie în curs de
restaurare, fie în cercetare. Dintre cele mai importante descoperiri pot fi amintite: mai multe amfore de tip
Chartage LR I, fragmentare, câteva amforele întregi/întregibile, o spadă din fier distrusă intenţionat (aflată în
prezent în curs de restaurare la laboratorul Muzeului Astra, Sibiu), mai multe fragmente de platouri
ştampilate de tip African Red Slip Ware ş.a. Una dintre cele mai importante rezultate a fost identificarea
limitelor edificiului cu absidă, pe latura nordică a acestuia şi întregirea astfel a planului clădirii.

II. DINOGETIA/Bisericuţa; sat Garvăn, corn. Jijila, jud. Tulcea; Bisericuţă/Sector C; JAB, FIB-UB, MNIR;
Alexandru Bamea (responsabil ştiinţific) - IAB, FIB-UB; Adriana Panait - IAB; Eugen-Marius ParaschivGrigore, Ioana Paraschiv-Grigore - MNIR
PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE CERCETĂRILOR DIN CAMPANIILE 2009-2013: au pus accentul atât pe săpătura
arheologică, cât şi pe înregistrarea şi inventarierea materialului arheologic rezultat în urma cercetărilor
arheologice din perioada 2009-2013. Ca în fiecare an, primăverile anilor 2009-2013 au fost foarte umede,
ceea ce a facilitat dezvoltarea unei vegetaţii bogate, cetatea fiind invadată de o vegetaţie abundentă, prin
urmare, o bună parte din timp a fost consacrată îndepărtării acesteia. Au fost curăţate de vegetaţie atât
termele, cât şi cele mai importante edificii din interiorul cetăţii (domus-ul, bisericuţa, praetorium-ul etc.).
Obiectivul principal al campanilor din anii 2009-2013 a fost cercetarea martorului cuprins între sectoarele B
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şi

C ale cetăţii, mai precis în zona de sud-vest a fortificaţiei. Demontarea acestui martor este necesară pentru
a se putea recupera cât mai mult din informaţia ştiinţifică şi materialul arheologic. În decursul anilor ce au
trecut de la încheierea cercetărilor arheologice intra muros, aproximativ 1,50-2 m din lăţimea totală a
martorului s-a prăbuşit, ajungându-se în prezent ca martorul cerectat să prezinte o lăţime de cca 3-3,50 m.
Concomitent cu cercetarea arheologică au fost efectuate şi o serie de periegheze: în exteriorul rezervaţiei, pe
latura de est a cetăţii şi în zona necropolei romane. Pe latura de est a cetăţii se observă o locuire extra muros
foarte consistentă prin materialul ceramic răspândit pe o suprafaţă foarte mare. Pe lângă materialul ceramic sa putut constata şi o cantitate mare de chirpici ceea ce evidenţiează existenţa mai multor locuinţe.
PRINCIPALELE DESCOPERIRI ARHEOLOGICE EFECTUATE ÎN CAMPANIILE 2009-2013: Cercetarea a scos la lumină
elemente legate de locuirea din epoca bizantină, fiind descoperită partea de sud-est a bordeiului nr. 91, ce
fusese dezvelit parţial în campaniile anterioare. La nivelul bordeiul nr. 91, precum şi în nivelul de dărâmătură
de deasupra ei, au fost descoperită o cantitate mare de material arheologic (ceramică, obiecte de fier, oase
etc.) din epoca bizantină ce confirmă datarea acestuia în perioada mai sus precizată. Pe lângă materialul
arheologic din epoca bizantină au fost scose la lumină şi mai multe materiale ceramice din epoca romană.
Stratigrafia martorului indică până acum patru nivele distincte: primul nivel este cel vegetal, cu o grosime de
cca 0,30 m, de culoare negru-brun, din care s-a recoltat un număr mare de fragmente ceramice şi de oase, cel
mai probabil răscolite de către animale. Cel de-al doilea nivel, cu o grosime de cca 0,40 m, este alcătuit dintrun strat consistent de cenuşă ce provine de la incendierea cetăţii, în repetate rânduri, în perioada cuprinsă
între secolele al X-lea şi al Xii-lea. Acest al doilea nivel conţine o cantitate impresionantă de fragmente
ceramice medievale şi resturi osteologice. Urmează un al treilea nivel, cu o grosime cuprinsă între O, 10-0,60
m, care reprezintă stratul de nivelare al cetăţii şi care cuprinde foarte multe materiale arheologice amestecate,
inclusiv materiale din epoca romană şi romano-bizantină. Acest nivel conţine o cantitate mare de piatră
provenită de la clădirile romano-bizantine dezafectate. Pe acest nivel au fost ridicate construcţiile de epocă
bizantină printre care şi bordeile nr. 91, 102 şi 129, datate în secolele X-XII. Al patrulea nivel, care până în
prezent are o grosime de cca 30 cm, reprezintă un nivel de distrugere al construcţiilor din epoca romană
alcătuit din foarte multe materiale ceramice, ţigle şi piatră de la construcţiile romane. Materialul ceramic
rezultat în aceaste campanii este bogat; pe lângă acesta se remarcă câteva fragmente de brăţări de sticlă, o
mărgică, o monedă din bronz, precum şi mai multe fragmente de ceramică smălţuită. La acestea se adaugă un
fragment de amforă cu o inscripţie din care se păstrează două litere. Concomitent cu cercetarea arheologică,
s-a continuat şi prelucrarea materialelor arheologice provenite din campaniile anterioare, prelucrare
concretizată în spălarea şi inventarierea acestora, în vederea introducerii lor în baza de date.
REFERINŢE BIBLIOGRAFICE GENERALE: CCA, 2011, p. 44, nr. 19; CCA, 2012, p. 55-56, nr. 23; CCA, 2013, p.
54-55, nr. 20; CCA, 2014, p. 51-52, nr. 32
III. ISTRIA, corn. Istria, jud. Constanţa, Histria, Sector Poarta Mare-Turnul Mare; MINAC, IAB, MNIR,
FIB-UB; Alexandru Avram, Mircea Angelescu (responsabili ştiinţifici) - IAB; Paul Damian (responsabil
sector), Adela Bâltâc, Virgil Apostol (arhitect), Ioana Paraschiv-Grigore, Eugen Paraschiv-Grigore - MNIR;
Mihai Dima (numismat) - Banca Naţională a României
PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE CERCETĂRILOR DIN CAMPANIILE 2013-2014: Obiectivele generale au fost
reluarea cercetării în suprafeţele deschise în anii precedenţi (2000-2008) pentru surprinderea unor detalii
constructive şi planimetrice ale celor două edificii, identificate anterior în acest sector la nord şi sud de strada
„de factură elenistică"; reorganizarea depozitului 2 (spaţiul destinat sectorului MNIR).
PRINCIPALELE DESCOPERIRI ARHEOLOGICE EFECTUATE ÎN CAMPANIILE 2013-2014:
• 2013 -A continuat cercetarea zidurilor cunoscute din campaniile anterioare în zona bastionului Porţii
Mari, fiind surprinse porţiuni din traseele unor ziduri noi, ceea ce reprezintă noi indicii despre planimetria
edificiului nr. 1 (în diverse etape de construcţie). A continuat investigarea unor încăperi ale edificiului nr. 2
situate la sud şi nord de turnul F.
• 2014 -Din cauze obiective, cercetarea s-a concentrat în perimetrul dintre turnul F şi Turnul Mare al
incintei romano-bizantine. Au fost descoperite noi trasee de ziduri în zona Turnului Mare care aduc în
discuţie un nou edificiu în această zonă. De asemenea, au fost obţinute date noi despre stratigrafia zonei. A
fost recoltat un bogat şi interesant material arheologic (divers). A fost reorganizată zona din depozitul de sit
destinat depozitării materialului arheologic rezultat din cercetările MNIR.
REFERINŢE BIBLIOGRAFICE GENERALE: CCA, 2014, p. 63-64, nr. 38
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IV. MĂLĂIEŞTI/Sfărleanca, corn. Dumbrăveşti, jud. Prahova, Castrul Mălăieşti; MNIR, MJIAP; Ovidiu
Ţentea (responsabil ştiinţific), Alexandru Raţiu - MNIR; Bianca Preda - MJIAP; Andrei Cîmpeanu, Szeredai
Norbert - UBB
PRINCIPALELE DESCOPERIRI ARHEOLOGICE EFECTUATE ÎN CAMPANIILE 2011-2014

Prima campanie de cercetări arheologice din cadrul acestui program s-a desfăşurat între 19 septembrie-23
octombrie 20 I I. Obiectivul acesteia a fost realizarea unui diagnostic general privitor la gradul de conservare
a castrului. În acest scop au fost urmărite în primul rând delimitarea incintelor fortificaţiei şi realizarea
conexiunii cu clădirile din interior şi sistemul defensiv. Cercetarea arheologică a sistemului defensiv a fost
realizată pe incinta nordică (S I şi S 3), pe incinta vestică (S 2) şi pe incinta sudică (S 5). În conexiune cu
elementele incintei vestice a demarat şi cercetarea unei barăci din arealul nord-estic al castrului. Înregistrarea
datelor cercetării arheologice a fost realizată în sistemul unităţilor stratigrafice (u.s.). În cadrul campaniei din
anul 20 I I au fost finalizate cercetările în unităţile de săpătură S I şi S 3, pe când în celelalte trei unităţi de
săpătură cercetarea s-a reluat în anul 2012. Coroborarea informaţiilor obţinute în cursul etapei de evaluare
teoretice şi de teren a potenţialului arheologic al castrului au condus la concluzia că gradul de conservare a
elementelor acestuia au valori diferite pe suprafaţa cercetată. Cercetarea arheologică din anul 20 I 2 a cuprins
două obiective: băile romane (lat. balinea) şi castrul de pământ. Băile au fost semnalate în partea nord-vestică
a castrului, pe o terasă aflată la o cotă de nivel inferioară cu peste I 2 m faţă de terasa pe care era amplasată
fortificaţia. Au fost deschise şi cercetate parţial un număr de şase suprafeţe cu dimensiunile standard de 5 x 5
metri, păstrându-se martori intermediari cu o grosime de 50 cm. În cele şase suprafeţe în care s-a desfăşurat
cercetarea au fost identificate cinci ziduri care delimitează parţial încăperi prevăzute cu instalaţie subterană
de încălzire. Zidurile sunt în stadii diferite de conservare, păstrându-se pe înălţimi variabile de la 20 cm la
peste 160 cm. În suprafeţele cercetate în această campanieau fost identificate cinci ziduri, în stadii diferite de
conservare, care delimitează parţial încăperi prevăzute cu instalaţie subterană de încălzire. Cercetarea
anumitor camere a fost realizată până la cotele la care s-a considerat că structurile descoperite pot fi
conservate în bune condiţii până la reluarea cercetărilor.
În castru a fost cercetată incinta sudică. Au fost surprinse parţial via sagularis, elemente din baza valului şi
douăfossae. Obiectivul campaniei 2013 a fost cercetarea detaliată a unei porţiuni cât mai mari din clădire,
dat fiind faptul că cercetarea acesteia a fost proiectată a fi exhaustivă. A fost necesară extinderea cercetării în
suprafaţă, în paralel cu continuarea cercetării în suprafeţele deschise în campania precedentă. Principalele
rezultate au fost: I) obţinerea planimetriei edificiului şi a dimensiunilor camerelor: Camera A (I O x 5,90 m),
camera B (7 x 6,25 m), camera C (8,07 x 12 m), camera D (8,40 x 6,27 m; raza absidei cca 2,40 m), camera
BI (2,82 x 3,68 m); 2) identificarea unui bazin cu dimensiunile de 4 x 3,50 m din care se păstrează patru
trepte de acces în interior, tencuiala pe o înălţime de aprox. 1,50 m, conducta de alimentare şi orificiul de
evacuare a apei; 3) descoperirea culoarului de tiraj din cuptorul care încălzea edificiul (praefurnium). Acesta
se păstrează pe o înălţime de cca 1,50 mare un aspect boltit; 1,75 m în proiecţia originală; 4) Identificarea
zidurilor perimetrale ale camerei C, precum şi acoperişul prăbuşit al acesteia. Sub acoperiş a putut fi observat
un strat consistent de arsură de cărbune provenit de la bârnele incendiate, nivelul de demolare al camerei a
fost sigilat cu un nivel continuu de ţiglă. Obiectivul campaniei arheologice din anul 2014 a fost finalizarea
cercetării arheologice a băilor în vederea studierii lor integrale şi a publicării, precum şi pentru punerea lor în
valoare prin restaurare şi integrarea în circuitul turistic. Obiectivele specifice ale cercetării au fost: finalizarea
cercetării camerei C (I O x 8 metri), zonă în care cercetarea din anul precedent a fost oprită la nivelul
acoperişului prăbuşit pe întreaga suprafaţă a camerei, cercetarea bazinului semicircular din extremitatea
vestică a camerei D şi a colţului nord-vestic al acesteia, cercetarea limitei nordice a edificiului (zona
cuptorului), respectiv identificarea şi verificarea limitelor edificiului. Cercetarea arheologică a interiorului
băilor romane a fost exhaustivă, urmând ca în campania din anul 2015 să realizăm sondarea zonei adiacente
edificiului în vederea stabilirii zonelor conexe ale acestuia, precum şi modalitatea în care se realiza
aprovizionarea cu apă, respectiv modalitatea în care se realiza drenajul apei reziduale.
REFERINŢE BIBLIOGRAFICE GENERALE: CCA, 2012, p. 127-130, nr. 70; CCA, 2013, p. I I 7-118, nr. 59; CCA,
2014, p. 126-127, nr. 80
V. MICIA/Mintia, corn. Veţel, jud. Hunedoara; Sector NE amfiteatru; MCDR, MNIR; Paul Damian
(responsabil ştiinţific), Mihaela Simion (responsabil sector), Decebal Vleja, Ionuţ Bocan - MNIR; Marius
Barbu-MCDR
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PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE CERCETĂRILOR DIN CAMPANIILE 2013-2014.

Reluarea cercetărilor sistematice s-a petrecut începând cu campania 2013. Obiectivele proiectului de
cercetare pentru perioada 2013-2017 în ceea ce priveşte sectorul MNIR sunt:
• rafinarea informaţiilor referitoare la topografia istorico-arheologică a Miciei (realizarea unei noi ridicări
topografice mai acurate, inclusiv cu localizarea şi cartarea vechilor cercetări);
• rafinarea informaţiilor pentru stabilirea unui model stratigrafic al sitului;
• continuarea investigaţiei arheologice în Sectorul Est Amfiteatru;
• începerea unui sector în partea de vest a castrului;
• sondaje pentru stabilirea stratigrafiei în interiorul castrului, inclusiv în zona de fortificare;
• evaluarea stării monumentelor deja cercetate în vederea stabilirii priorităţilor pentru conservare,
restaurare şi punere în valoare;
• identificare vestigiilor miniere din zona imediat învecinată sitului.
PRINCIPALELE DESCOPERIRI ARHEOLOGICE EFECTUATE ÎN CAMPANIILE 2013-2014:

2013 - A fost deschis un nou sector de cercetare denumit convenţional NE Amfiteatru, în funcţie de
poziţionarea sa faţă de amfiteatrul de la Micia. Au fost identificate şi cercetate un număr de 30 de complexe
arheologice datate în epocă romană, precum şi un nivel corespunzator amenajării zonei în perioadă modernă
- contemporană constând într-un drum de deservire agricol. Pe baza rezultatelor cercetării din această
campanie se pot formula o serie de consideraţii stratigrafice care vin să îmbogăţească şi să rafineze
cunoştinţele actuale despre evoluţia aşezării civile de la Micia de-a lungul epocii romane. Astfel, a fost
identificat un nivel corespunzător celei de-a doua jumătăţi a sec. III p. Chr., cu două faze disticte. Cercetarea
s-a oprit pe un nivel de distrugere ce suprapune nivelul corespunzător sec. II p. Chr., semnalat şi de
cercetările anterioare şi pus în legătură cu distrugerea Miciei în timpul războaielor marcomanice. Complexele
cercetate constau în două locuinţe, surprinse parţial, cu podele din mortar, suprapuse de nivelul de distrugere,
o serie de gropi, o vatră, elemente constitutive ale unui edificiu de mari dimensiuni aflat în imediata
vecinătate, precum şi o structură, delimitată de un şanţ sigilat în antichitate, peste care au fost depuse capete
de ierbibore.
• 2014 - A continuat investigaţia arheologică în sectorul NE Amfiteatru, finalizandu-se cercetarea celor 30
de complexe identificate anul anterior. S-a extins aria de cercetare către est, prin două casete de 4 x 4 m. În
zona cercetată anterior, a fost identificat primul nivel de ocupare a spaţiului în epocă romană, constând în
locuinţe şi amenajări realizate din lemn, fiind identificată o structură din perioada anterioară (preistorie). Au
fost puse în evidenţă complexe şi amenajări datate în următoarele perioade istorice: perioada sec. VII-IX p.
Chr., perioada sec. IV-V p. Chr., perioada romană şi au fost identificate doar indicii ale prezenţei unei
structuri anterioare epocii romane (preistorie).
REFERINŢE BIBLIOGRAFICE GENERALE: CCA, 2014, p. 87, nr. 55
•

VI. OSTROV, jud. Constanţa, Ostrov (Durostorum) - Ferma 4; MNIR; Paul Damian (responsabil ştiinţific),
Adela Bâltâc, Christina Ştirbulescu Virgil Apostol (arhitect), Eugen Paraschiv, Ioana Grigore - MNIR; Mihai
Dima (numismat) - Banca Naţională a României; Dragomira Boeva-Kancheva
PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE CERCETĂRILOR DIN CAMPANIILE 2009-2014: Din anul 1997 a început cercetarea
exhaustivă a aşezării romane localizată în punctul Ferma 4, fiind identificate până acum trei clădiri de
dimensiuni mari, dintre care una cu funcţionalitate termală. Obiectivele campaniilor arheologice 2009-2014
au fost: continuarea investigaţiilor la două dintre clădiri, edificiul termal şi edificiul nr. 3, urmărindu-se
problemele legate de planimetria acestora, dar şi relaţia stratigrafică dintre cele trei obiective. Cele mai
importante elemente urmărite au fost identificarea limitei de est a edificiului termal şi a limitelor de nord şi
est ale edificiului nr. 3. De asemenea, a continuat cercetarea unor complexe identificate anterior (traseul unor
conducte, gropi de extragere a lutului etc.) sau a unora noi (rigole, locuinţe medievale etc.).
PRINCIPALELE DESCOPERIRI ARHEOLOGICE EFECTUATE ÎN CAMPANIILE 2009-2014:
2009 - Edificiul termal: investigaţiile din zona estică au adus noi indicii despre limita de est şi nord a
edificiului. Au fost surprinse noi detalii constructive ale cele două conducte din tuburi ceramice (identificate
anterior) şi a fost descoperit un nou traseu de conductă. Edificiul nr. 3: investigaţiile au adus noi detalii legate
de limita de est a clădirii, precum şi noi evidenţe despre porticul identificat la nord.
• 20 IO- Edificiul termal: a fost surprinsă joncţiunea dintre zidurile limită de sud şi est; s-a constatat că parte
estică a edificiului este demantelată la un moment dat, apoi „nivelată" cu pământ galben şi reutilizată în alte
•
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scopuri constructive (rigole, conducte de apă etc.). Edificiul nr. 3: noi evidenţe despre planimetria porticului
identificat în zona nordică a edificiului, printre care traseul zidului limită de est (Z40), noi trasee de ziduri,
care indică existenţa unei anexe pe latura estică, o nouă bază de coloană din portic, un bazin rectangular
adosat zidului Z40, construit din cărămizi legate cu mortar şi finisat la interior cu mortar hidrofug. Evidenţele
indică o datare a edificiului din urmă la sfărşitul sec. III şi începutul sec. IV şi, totodată, dezafectarea unei
părţi din edificiul termal pentru construirea lui.
• 2011 - Edificiul termal: au fost obţinute noi detalii constructive despre limita de est şi despre zidurile care
compartimentează zona estică a edificiului, precum şi despre stratigrafia zonei. A continuat investigarea
traseului conductelor, unele dintre ele purtând ştampila legiunii XI Claudia. Edificiul nr. 3: din porticul ce se
întinde la nord, a mai fost surprinsă o bază de coloană, ridicând numărul bazelor identificate la cinci (trei în
zona estică şi două în zona centrală). Au fost surprinse elementele constructive ale substrucţiei nivelului de
funcţionare a porticului. Din anexa estică a mai fost cercetată o porţiune dintr-un nou zid.
• 2012 - Edificiul termal: a continuat cercetarea complexelor apărute în zonă după dezafectarea acestei părţi
a clădirii, cum ar fi traseul conductelor (care continuă spre nord) şi o groapă menajeră, apărută, cel mai
probabil, odată cu demantelarea zidurilor edificiului termal. Edificiul nr. 3: cercetările au pus în evidenţă
faptul că atât porticul, cât şi anexa de est continuă spre nord, nefiind surprinsă încă limita nordică a acestei
clădirii. A mai fost surprinsă o porţiune dintr-o nouă bază de coloană şi a continuat cercetarea gropilor
identificate la est de edificiu.
• 2013 - Edificiul nr. 3: cercetările s-au concentrat în zona porticului şi a anexei, ambele continuând spre
nord. Prin desfiinţarea unor martori au fost cercetate în întregime două baze de coloană identificate în
campaniile precedente, de asemenea în profilul de vest al casetei C22 se mai observă o nouă bază, ceea ce
ridică numărul total al bazelor de coloană cercetate din întreg porticul la şapte. A mai fost identificat şi
cercetat un nou bazin, aflat într-o stare de conservare foarte precară, fiind dezafectat încă din antichitate. Au
mai fost făcute observaţii asupra nivelului de călcare din zona porticului. La est de edificiu a continuat
cercetarea unor complexe care continuă din zona estică a edificiului termal, printre acestea se numără traseul
unei conducte, câteva gropi menajere, fiind identificată o rigolă şi un fragment dintr-un pavaj din cărămizi, a
căror funcţionalitate nu este cunoscută încă.
• 2014 - Edificiul nr. 3: cercetările s-au concentrat tot în zona porticului, fiind identificate şi cercetate încă
două bazine, situate între bazinele nr. I şi 2, construite în aceeaşi manieră cu precedentele. Au fost surprinse
noi detalii legate de nivelul de funcţionare a porticului (atât substructura sa, cât şi cărămizi din pavaj). A
continuat cercetarea unor gropi din zona celor două edificii.
Este de menţionat faptul că pe parcursul campaniilor 2009-2014 a fost recoltat un bogat şi variat
material arheologic (material numismatic, obiecte de podoabă, material ceramic divers, obiecte din sticlă,
teracote, materiale din bronz şi fier etc.) care contribuie la cunoaşterea nivelului de dezvoltare a aşezării şi,
totodată, reprezintă un bogat material de patrimoniu. Bazinele au fost protejate cu burete, folie şi pământ, iar
celelalte complexe cu folie, saci cu pământ şi pământ rezultat din săpătură.
REFERINŢE BIBLIOGRAFICE GENERALE: CCA, 2010, p. 132, nr. 49; CCA, 2011, p. 93-94, nr. 42; CCA, 2012, p.
93-94, nr. 51; CCA, 2013, p. 96-97, nr. 45; CCA, 2014, p. 98-99, nr. 61
VI. ULPIA TRAIANA SARMIZEGETUSA/Sarmizegetusa, corn. Sarmizegetusa, jud. Hunedoara; Capitoliu,
Templul zeilor palmyreni; UBB, MNIT, MCDR, MNIR; Ioan Piso (responsabil ştiinţific) - UBB; Ovidiu
Ţentea (responsabil de sector) - MNIR
PRINCIPALELE OBIECTIVE ŞI REZULTATE ALE CERCETĂRILOR DIN CAMPANIILE 2010-2011: Principalele obiective
cercetate în aceşti ani au fost capitoliul şi templul zeilor palmyreni. Ambele clădiri sunt situate în centru
oraşului roman: prima pe latura vestică a Forum novum. iar edificiul de cult al zeilor palmyreni, în
proximitatea vestică a Forului lui Traian (Forum vetus). Capitoliul a fost cercetat integral în trei campanii
(2007, 2008, respectiv 20 I O), fiind puse în valoare principalele elemente constructive. Edificiul de cult al
zeilor palmyreni (denumit convenţional templum) a fost cercetat parţial în campaniile din 2007, 2008, 2010,
respectiv 2011. Cele mai importante descoperiri sunt cele epigrafice, prin care a putut fi făcută legătura dintre
edificiu şi comunitatea palmyriană de la Sarmizegetusa, respectiv a unui domus cu pereţi acoperiţi cufresca,
suprapus de clădirea construită de palmyreni. Cercetări arheologice recente în cadrul sitului de la Ulpia
Traiana Sarmizegetusa, începute în anul 2007, au dus la descoperirea unui edificiu de cult care mărginea spre
vest forul lui Traian şi spre nord forul lui Antoninus Pius. Templul propriu-zis constă dintr-un podium (o

485

CERCETĂRI ARHEOLOG/CE SISTEMATICE 2009-2014

platformă

extrem de solidă) din piatră de râu legată cu mortar şi praf de cărămidă. Acest podium este un
patrulater cu latura de 8,50 m, având o diferenţă de nivel faţă de curtea din faţă de circa 2 m. Intrarea se făcea
pe latura estică, printr-o serie de trepte de marmură, iar în faţa acestora se afla altarul. Templul era construit
pe podium şi avea în faţă patru coloane corintice (tetrasty/os). Au fost identificate cantităţi impresionante de
marmură - trepte, plăci pentru placarea pereţilor, fragmente de fusuri de coloană şi de capiteluri corintice,
reliefuri votive - şi o mulţime de fragmente de inscripţii. Inscripţia de pe o placă de marmură atestă un
monument închinat probabil triadei Bel, Malagbel şi larhibol în sănătatea împăratului Alexander Severus
(222-235). O altă inscripţie atestă un colegiu de adoratori ai zeului Malagbel, iar o a treia atestă o altă
divinitate palmyriană, numita larhibol.
Pentru perioada 2014-2016 sunt preconizate activităţi de cercetare de teren non-invazive în cadrul proiectului
CERES - Centru pentru valorizarea proiectelor cultural-ştiinţifice în arheologie, PN-ll-PT-PCCA-2013-40495.
REFERINŢE BIBLIOGRAFICE GENERALE: CCA, 2011, p. 120-124, nr. 58; CCA, 2012, p. 118-126, nr. 67

C. SITURI MEDIE VALE
I. ORAŞUL DE FLOCl/Giurgeni, jud. Ialomiţa; MNlR; MJl, Institutul Naţional al Monumentelor Istorice,
Bucureşti; Anca Păunescu (responsabil ştiinţific), Irina Ene - MNIR; Gheorghe Matei - MJI; Dana Mihai INMI
PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE CERCETĂRILOR DIN CAMPANIILE 2009:

dezvelirea şi conservarea fundaţiilor Bisericii nr. 2 de pe grindul I;
continuarea cercetării grindului 6 între Biserica nr. I şi edificiul cu contraforţi.
PRINCIPALELE DESCOPERIRI ARHEOLOGICE EFECTUATE: Anul 2009 a fost ultimul în care cercetarea
arheologică sistematică a fost coordonată de către MNIR. După această campanie arheologică, MNIR nu a
mai participat la cercetarea de teren. În această campanie, pe grindul I au fost puse în evidenţă fundaţiile
Bisericii nr. 2, cu plan treflat, care au fost conservate. Pe grindul 6 a fost descoperită o locuinţă incendiată cu
podea din lut, şanţ de bârne, gropi de par, o amenajare de vatră şi gropi menajere. Materialul arheologic
recoltat a constat în: monede turceşti din sec. XVI, pipe din lut, fragmente ceramice şi fragmente osteologice.
REFERINŢE BIBLIOGRAFICE GENERALE: CCA, 20 I 0, p. 68, nr. 25

•
•

II. HUNEDOARA, jud. Hunedoara, Dealul Sânpetru; MNIR, Muzeul Castelul Corvinilor (Hunedoara), MB;
Silviu Oţa (responsabil ştiinţific) - MNIR; Cristian Roman - Muzeul Castelul Corvinilor; Valeriu Sîrbu MB
PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE CERCETĂRILOR DIN CAMPANIA 2013: S-a urmărit cercetarea traseului incintei
dacice, spre vest, precum şi a locuirii din interiorul fortificaţiei din perioadele: modernă, medievală, dacică şi
epoca bronzului.
PRINCIPALELE DESCOPERIRI ARHEOLOGICE EFECTUATE CAMPANIA 2013: Din lipsa finanţării nu am reuşit decât
să identificăm cu aproximaţie traseul incintei dacice şi câteva gropi săpate în stâncă, care conţineau artefacte
dacice. De asemenea, a fost descoperită ceramică de epoca bronzului, medievală şi modernă. Se adaugă
câteva piese de metal şi pastă de sticlă.
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CERCETĂRI ARHEOLOGICE PREVENTIVE 1 (2009-2014)
CERCETĂRI ARHEOLOGICE PREVENTIVE OCAZIONATE DE DEMAREAREA UNOR MARI PROIECTE
DE INFRASTRUCTURĂ

A.

I. AUTOSTRADA AJ: BUCUREŞTI - BRAŞOV, Tronson Bucureşti - Moara Vlăsiei (km 0--19+500); 20092011; Creţuleasca, corn. Ştetăneştii de Jos, jud. Ilfov, punct: Valea Pasărea (km 7+900-8+ 175); MNIR; Paul
Damian (responsabil ştiinţific), Adela Bâltâc, Ionuţ Bocan, Corina Borş, Sorin Cleşiu, Emil Dumitraşcu, Irina
Ene, Cătălin Lazăr, Cătălina Neagu, Sorin Oanţă-Marghitu, Alexandru Raţiu, Andra Samson, Ovidiu Ţentea,
Decebal Vleja, Gabriel Vasile (antropolog), Maria Beldiman, Alexandru Ciornei, Silviu Edmond Ene, Ioana
Grigore, Vasile Opriş, Laura Şendrea, Alis Ştetănescu - MNIR
PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE CERCETĂRII: Obiectivul principal l-a constituit cercetarea preventivă a terenului
aflat pe traseul autostrăzii A3, Bucureşti - Braşov (tronson Bucureşti - Moara Vlăsiei), în scopul întocmirii
documentaţiilor necesare pentru derularea procedurii de descărcare de sarcină arheologică.
PRINCIPALELE DESCOPERIRI ARHEOLOGICE: Situl arheologic Creţuleasca era cunoscut anterior dintr-o serie de
semnalări succinte în diverse surse documentare. Lucrările de construire a autostrăzii A3, Bucureşti - Braşov
(tronson Bucureşti - Moara Vlăsiei) au afectat parţial zona extrem estică a sitului, situat pe terasa dreaptă a
văii Pasărea, la circa I 00-150 m V-NV de cimitirul actual al satului Creţuleasca. Cercetările arheologice
preventive, efectuate începând cu primăvara anului 2009, de-a lungul a trei campanii, au confirmat prezenţa
substanţială a vestigiilor arheologice în acest areal, de vreme ce în total au fost identificate şi investigate
exhaustiv peste 400 de complexe de locuire din diverse epoci istorice, dar şi o necropolă medievală cu 275 de
morminte distribuite pe o suprafaţă de circa 2,50 ha, între km 7+900 şi km 8+250 ai autostrăzi A3. Pentru
cercetarea în integralitate a vestigiilor din zona estică a sitului amintit au fost deschise opt mari unităţi de
cercetare în suprafaţă, iniţial păstrându-se martori stratigrafici care ulterior au fost demontaţi. Pe întreaga
porţiune cercetată, datorită termenelor contractuale, dar ţinând seama şi de observaţiile stratigrafice,
decaparea s-a efectuat mecanic utilizând două tipuri de excavatoare, ambele având cupă lisă (de taluz), fapt
care a permis obţinerea unor răzuieli cu acurateţe suficientă pentru a identifica şi delimita complexele. A fost
investigată întreaga suprafaţă cu vestigii arheologice afectată de construirea autostrăzi, epuizând întreaga
zonă de est a sitului arheologic inclus în Lista Monumentelor Istorice şi Repertoriul Arheologic Naţional. Au
fost descoperite complexe din diferite perioade: neolitic, sfârşitul epocii bronzului şi începutul epocii fierului,
Hallstatt timpuriu, Latene, perioada medievală timpurie (complexe datate în perioada Dridu), medieval târziu
(aşezare şi necropolă), complexe din perioada contemporană, respectiv 117 complexe a căror datare este încă
incertă. Complexele arheologice au avut funcţiuni diverse (gropi, vetre, locuinţe de suprafaţă, construcţii
adâncite cu cuptor cruţat sau săpat în peretele gropii, cuptoare cu groapă de acces, gropi de extragere a
lutului, transformate ulterior în gropi menajere etc.). Este de remarcat faptul că toate complexele de locuire
cercetate sunt distribuite aproape uniform pe întreaga suprafaţă a traseului viitoarei autostrăzi. Putem, astfel,
considera că săpătura efectuată în cele trei campanii reprezintă în fapt o secţiune {„magistrală") N-S,
reprezentativă, printr-un sit care ocupă o suprafaţă impresionantă atât spre est (pe terasă, către sat, unde în
2009 au fost găsite schelete care aparţin unei alte necropole medievale sau, poate, unei alte porţiuni din
necropola cercetată exact pe traseul viitoarei autostrăzi), cât şi spre vest, de-a lungul întregului mal către
Tunari şi terasa râului Pasărea fiind identificate cuptoare (cum a arătat supravegherea arheologică realizată în
vara anului 2009, cu prilejul săpării unui şanţ pentru o conductă de gaze) şi de fragmente ceramice de tip
Dridu (descoperite în 2009 pe o suprafaţă mare de teren proaspăt arată, situată imediat la vest de traseul
viitoarei autostrăzi). Prin urmare, rezultatele cercetării de faţă pot constitui un punct de plecare pentru
viitoare săpături arheologice în cadrul cărora, sperăm, se va putea acorda o atenţie sporită stratului cenuşiu
decapat cu mijloace mecanice şi care, în consecinţă, vor completa imaginea „biografiei" acestui important sit.
REFERINŢE BIBLIOGRAFICE GENERALE: CCA, 201 O, p. 252-253, nr. 116; CCA, 2011, p. 179-183, nr. 96;
CCA 2012, p. 283-284, nr. 161

1

Şantierele vor fi prezentate după următoarele criterii: denumire proiect; perioada în care s-a desfăşurat cercetarea;
localizare administrativă, denumire punct; instituţie organizatoare, instituţii partenere (unde este cazul); membrii
colectivului de cercetare şi instituţia de care aparţin; principalele descoperiri, referinţe bibliografice generale.
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II. AUTOSTRADA A2: BUCUREŞTI - CONSTANŢA I tronson Cernavodă - Constanţa (km 159+000-km

159+150); 2011-2012; Făclia, corn. Saligny, jud. Constanţa, punct: Valul mare de pământ (km 159+000159+150); MNIR, IAB; Oana Damian (responsabil ştiinţific)- IAB; Eugen Paraschiv-Grigore, Mihai Vasile,
Andra Samson, Ioana Paraschiv-Grigore, Daniel Ene, Florentin Munteanu - MNIR
PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE CERCETĂRII: Construirea autostrăzii Bucureşti - Constanţa, în special a
tronsonului Cernavodă - Medgidia, km l 59+000-159+ 150, a afectat traseul fortificaţiei liniare valul mare de
pământ pe un segment de circa 100 m, situat la sud-vest de localitatea Făclia şi la vest de punctul Gura
Ghermelelor, în primii 7 km vestici ai valului, amplasat într-o zonă mărginită la nord de o râpă naturală
adâncă, ce pare să fi completat complexul din punctul de vedere al fortificării. Cercetarea arheologică
preventivă, desfăşurată în campaniile 2011-2012, şi-a propus punerea în evidenţă a părţilor constitutive ale
complexului fortificat reprezentat de valul mare de pământ, precum şi identificarea unor elemente care să
poată contribui la încadrarea sa cronologică strictă şi, implicit, la atribuirea sa unei forţe politico-militare.
PRINCIPALELE DESCOPERIRI ARHEOLOGICE: Prin însumarea datelor oferite de cercetările din campaniile 20112012 la sud de localitatea Făclia, corn. Saligny, jud. Constanţa, au fost obţinute următoarele informaţii
referitoare la structura fortificaţiei liniare valul mare de pământ: lăţimea întregului complex în momentul
construcţiei era cuprinsă între 30 şi 36 m, din care şanţul nordic are deschiderea cuprinsă între 4 şi 6,70 m,
adâncimea fiind de 3-3,60 m, iar şanţul sudic, săpat la 5-7 m distanţă de val, are lăţimea cuprinsă între 3,60
şi 6,50 m, iar adâncimea sa variază între 2 şi 3,90 m; înălţimea actuală a valului este cuprinsă între 2 şi 2,90
m; adâncimea iniţială a şanţului din faţa valului, deci nordic, şi înălţimea păstrată a valului totalizează între 8
şi 10,40 m. Se remarcă adaptarea constructorilor la particularităţile terenului în zona respectivă a traseului
valului, în sensul opţiunii lor pentru o lărgime şi o adâncime mai mici ale şanţului nordic, calitatea de
obstacol în faţa atacatorilor fiind suplinită în cazul acesta de râpa naturală adâncă şi abruptă aflată la nord de
val, iar rolul şanţului nordic devenind, în cazul de faţă, în mai mică măsură defensiv, cât dictat de necesitatea
obţinerii de pământ pentru înălţarea rambleului, ceea ce explică şi adâncimea mult mai mare a şanţului sudic.
Datele tehnice (lăţimea şi adâncimea şanţurilor, varietatea aspectului lor - forma de „U'', de „V'', de trapez cu
baza mică în partea inferioară), oarecum deosebite de cele deja cunoscute privind maniera de edificare a
fortificaţiei liniare reprezentate de valul mare de pământ, date tehnice diferite inclusiv la nivelul cercetării de
teren în cauză, dar variind între anumite limite, reprezintă un argument în favoarea ideii unui act de
fortificare fără un proiect prestabilit, urmând o configuraţie a terenului variată, la care s-a adaptat, în care
rolul elementului uman care a contribuit la punerea în operă a lucrării a fost extrem de important. În privinţa
încadrării cronologice, elementele descoperite, ceramica din nivelul vegetalului antic, reprezentând nivelul de
construcţie al valului, ca şi descoperirile ceramice şi de armament din şanţurile fortificaţiei, pledează pentru
atribuirea valului epocii medievale, respectiv sec. IX-X, cu accent pe primul veac amintit. Din punctul de
vedere al atribuirii fortificaţiei, ne situăm, prin raportare la teoriile istorice vehiculate, pe poziţia apartenenţei
complexului fortificat, reprezentat de valul mare de pământ, la realităţile istorice, politice şi militare ale
primului ţarat bulgar.
REFERINŢE BIBLIOGRAFICE GENERALE: CCA, 2013, p. 216-217, nr. 121
III. CENTURA DE OCOLIRE DEVA - ORĂŞTIE; 2011
a) Diagnostic arheologic pe traseul centurii de ocolire Deva - Orăştie (km 0+000-32+500), traseul centurii
de ocolire Deva - Orăştie (km 0+000-32+500), jud. Hunedoara; MNIR, Directia Judeţeană pentru Cultură şi
Patrimoniu Naţional Hunedoara; Paul Damian (responsabil ştiinţific), Ionuţ Bocan, Emil Dumitraşcu,
Cătălina Neagu, Eugen Marius Paraschiv-Grigore, Decebal Vleja, Silviu Edmond Ene, Ioana ParaschivGrigore - MNIR; Angelica Bălos - DJCPN Hunedoara
PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE CERCETĂRII: Principalele obiective ale lucrărilor de diagnostic arheologic
intrusive efectuate, în perioada aprilie - iunie 2011, între km 0+000-32+500, pe traseul centurii ocolitoare
Deva - Orăştie (parte a Autostrăzii A 1), au fost identificarea şi delimitarea zonelor cu potenţial archeologic.
Pornind de la rezultatele acestora, a fost realizată estimarea privind colectivele de cercetare ştiinţifică şi
numărul de muncitori necalificaţi, precum şi utilajele şi timpul necesare pentru efectuarea viitoarelor
cercetări arheologice preventive pe traseul acestui tronson de autostradă.
PRINCIPALELE DESCOPERIRI ARHEOLOGICE: În perioada aprilie - iunie 2011, pe tronsonul Deva - Orăştie au
fost realizate cu utilaje mecanice (patru buldoexcavatoare, dotate cu lamă de taluz), 650 de secţiuni de
sondaj, cu dimensiuni (cuprinse între 6-1 O x 2 m) şi orientări variabile, în funcţie de configuraţia terenului.
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Fiecare secţiune de sondaj a fost înregistrată într-un format standard (fisă descriptivă, fotografie digitală,
ridicare topografică în coordonate STEREO 70). În cazul secţiunilor de sondaj unde au fost descoperite
complexe arheologice au fost realizate desene arheologice (plan/profil) şi fotografii, fiind prelevat materialul
arheologic. Astfel, pentru tronsonul cuprins între km 0+000-32+500, pe baza observaţiilor obţinute, au fost
identificate şi delimitate 13 situri arheologice, după cum urmează:
•
Romos - bretea Orăştie (km O): au fost identificate complexe arheologice încadrate din punct de vedere
cronologic în epoca bronzului (culturile Wietenberg şi Noua);
•
Gelmar I - Barcsi (km I +580-1 +650): au fost identificate complexe arheologice încadrate din punct de
vedere cronologic în prima epocă a fierului (Hallstatt);
•
Gelmar II (km I +850-2+050): au fost identificate complexe arheologice încadrate din punct de vedere
cronologic în cea de-a doua epocă a fierului (Latene) şi epoca romană;
•
Pricaz - Dig (km 4+600-5+ 150): au fost identificate complexe arheologice încadrate din punct de
vedere cronologic în a doua epocă a fierului (Latene);
•
Pricaz (km 6+700-7+100): au fost identificate complexe arheologice încadrate din punct de vedere
cronologic în perioada medievală (sec. IX-XII) şi epoca modernă;
•
Pricaz - Valea Siteşului (km 8+350-8+780): au fost identificate complexe arheologice încadrate din
punct de vedere cronologic în epoca bronzului (cultura Wietenberg) şi perioada medievală (sec. IX-XII);
•
Turdaş - la luncă I la Gară (Turdaş I - Turdaş II) (km I 1+060-12+450): au fost identificate
complexe arheologice încadrate din punct de vedere cronologic în perioada neolitică şi eneolitică (cultura
Starcevo-Criş, Turdaş, Petreşti, Coţofeni), a doua epocă a fierului (Latene) şi perioada romană;
•
Spini (km 12+450-13+200): au fost identificate complexe arheologice încadrate din punct de vedere
cronologic în perioada neolitică, a doua epocă a fierului (Latene) şi perioada romană;
•
Simeria Veche - Ferma /AS (km 16+150-16+500): au fost identificate complexe arheologice încadrate
cronologic în epoca bronzului, epoca romană şi perioada medievală timpurie;
•
Uroi - Pod Mureş (km 18+800-19+380): au fost identificate complexe arheologice încadrate din punct
de vedere cronologic în cea de-a doua epocă a fierului (Latene), epoca romană, perioada post-romană (epoca
migraţiilor) şi perioada medievală timpurie;
•
Uroi - Sigheti (km 20+293-20+506): au fost identificate complexe arheologice încadrate din punct de
vedere cronologic în epoca bronzului, prima epocă a fierului (Hallstatt) şi perioada medievală timpurie;
•
Şoimuş I (km 29+ 750-30+ 300): au fost identificate complexe arheologice încadrate din punct de vedere
cronologic în perioada neolitică, epoca bronzului, epoca fierului (Hallstatt şi Latene), epoca romană, perioada
post-romană (epoca migraţiilor) şi perioada medievală timpurie;
•
Şoimuş II (km 3 I +850-32+200): au fost identificate complexe arheologice încadrate din punct de
vedere cronologic în perioada neolitică, epoca bronzului, cea de-a doua epocă a fierului (Latene), perioada
post-romană (epoca migraţiilor) şi perioada medievală timpurie.
REFERINŢE BIBLIOGRAFICE GENERALE: CCA, 2012, p. 278-279, nr. 155
b) Gelmar, oraş Geoagiu, jud. Hunedoara, punct Gelmar II (km I +850-2+050); 2011; MNIR; Paul Damian
(responsabil ştiinţific), Ionuţ Bocan, Emil Dumitraşcu, Cătălina Neagu, Eugen Marius Paraschiv-Grigore,
Decebal Vleja, Ioana Paraschiv-Grigore - MNIR.
PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE CERCETĂRII: Obiectivele campaniei de cercetare arheologică preventivă au
constat atât în identificarea şi cercetarea integrală a complexelor arheologice de pe terenul pe care se va
realiza investiţia, cât şi prelevarea tuturor artefactelor descoperite. Astfel, obiectivul principal al echipei de
specialişti a constat în cercetarea exhaustivă a tuturor vestigiilor situate în zona afectată direct de lucrările de
construire a autostrăzii, dar şi identificarea altor zone cu potenţial arheologic situate în imediata vecinătate dar în afara - traseului acesteia.
PRINCIPALELE DESCOPERIRI ARHEOLOGICE: Situl de la Gelmar, punct Gelmar II este amplasat în lunca
inundabilă a râului Mureş, la aproximativ 2 km nord de DN 7 (E 68) şi 500 m vest de DJ 705. Situl a fost
identificat şi delimitat în urma diagnosticului intrusiv realizat în primăvara anului 2011 de către o echipă a
MNIR, pe traseul viitoarei Autostrăzi A I, tronson Orăştie - Deva. În perioada 6 iunie - 8 iulie 2011, între
km I +850-2+050 ai autostrăzii amintite, a fost cercetată exhaustiv zona afectată de construirea acesteia în
raport cu situl arheologic Gelmar II. Pentru cercetarea acestui sit arheologic au fost deschise 19 suprafeţe, cu
dimensiuni şi orientări variabile, fiind decapată cu utilaje mecanice o suprafaţă de 9535 m2. Au fost

495

CERCETĂRI ARHEOLOGICE PREVENTIVE 2009-2014

identificate şi cercetate integral 35 de complexe arheologice, încadrabile din punct de vedere cronologic în
perioada Latene şi epoca romană. Complexele arheologice încadrabile din punct de vedere cronologic în
perioada Latene sunt reprezentate de o locuinţă adâncită şi diverse gropi. De asemenea, a fost cercetată o
clădire din perioada romană (sec. II p. Chr.), de formă rectangulară (E 1), care suprapune locuinţa (Cx 17)
din perioada Latene.
REFERINŢE BIBLIOGRAFICE GENERALE: CCA, 2012, p. 286-287, nr. 165
IV.I. AUTOSTRADA Al, Orăştie- Sibiu, km o+000--82+100, loturile 1-4; etapa de diagnostic arheologic; 2011.
PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE CERCETĂRII: Obiectivele diagnosticul arheologic efectuat în perioada august-

decembrie 2011, între km 00+000-82+ I 00 ai autostrăzii A 1, Orăştie - Sibiu, tronsoanele Orăştie - Sebeş,
Sebeş - Cunţa, Cunţa - Sălişte, Sălişte - Sibiu, au constat în identificarea şi delimitarea zonelor cu potenţial
arheologic.
a) Autostrada A I, Orăştie - Sibiu, Lot I (Orăştie - Sebeş), km 0+000-24+110,jud. Alba, jud. Hunedoara;
MNIR; Paul Damian (responsabil ştiinţific), Ionuţ Bocan, Emil Dumitraşcu, Daniel-Lucian Ene, Silviu Ene,
Marius Streinu - MNIR.
PRINCIPALELE DESCOPERIRI ARHEOLOGICE: În perioada octombrie-decembrie 2011, au fost realizate 663 de
sondaje arheologice pe întreaga suprafaţă de teren accesibil, în perimetrul ce urma să fie afectat de
construcţia Lotului 1 al Autostrăzii A 1, Orăştie-Sibiu. Sondajele au avut dimensiuni şi orientări variabile, în
funcţie de configuraţia terenului, fiind utilizate două utilaje de tip buldoexcavator, dotate cu lamă de taluz.
Amplasarea secţiunilor de sondaj a fost realizată în funcţie de relief, fiind dispuse atât perpendicular, cât şi
paralel faţă de axul autostrăzii. Sondajele arheologice au pus în evidenţă existenţa a 11 situri arheologice şi
anume:
• Sit I - Romos, corn. Romos, jud. Hunedoara, punct Sârba I Valea Vaideilor (km 3+750-3+950) - zonă de
habitat datând (probabil) din epoca bronzului;
• Sit 2 - Aurel Vlaicu, oraş Geoagiu, jud. Hunedoara, punct Obreza (km 4+900-5+ 150) - zonă de habitat
datând din epoca bronzului;
• Sit 3 - Şibot 1, corn. Şibot, jud. Alba (km 8+450-8+600) - zonă de habitat datând (probabil) din epoca
bronzului;
• Sit 4 - Şiboi 2, corn. Şibot, jud. Alba, punct Cânepişte (km 8+650-8+950) - zonă de habitat datând din
perioada medievală;
• Sit 5 - Şiboi 3, corn Şibot, jud. Alba, punct În Obrej (km 9+650-1O+150) - posibile urme de locuire din
epoca Latene şi o zonă de habitat datând din epoca romană;
• Sit 6 - Balomiru de Câmp, corn. Şibot, jud. Alba, punct Pârâul Sărăţii (km 11+250-11+600) - zonă de
habitat datând din perioada romană;
• Sit 7 - Tărtăria 1, corn. Sălişte, corn. Alba, punct Podul Tărtăriei vest/Valea Rea (km 14+100-14+500)zonă de habitat datând (probabil) din epoca bronzului;
• Sit 8 - Tărtăria 2, corn. Sălişte, corn. Alba, punct Podul Tărtăriei est (km 15+100-15+300) - urme de
locuire din perioada Latene şi epoca romană;
• Sit 9 - Pianu de Jos 1, corn. Pianu, jud. Alba, punct Lunca Pârâului (km 20+550--20+870) - vestigii de
locuire datând din perioada neolitică, epoca bronzului şi epoca medievală;
• Sit 10 - Pianu de Jos 2, corn. Pianu, jud. Alba, punct Podei (km 21 +200-21 +400) - zonă de habitat
datând perioada neolitică;
• Sit 11 - Pianu de Jos 3, corn. Pianu, jud. Alba, punct Sibişeni - Dealul Liştii (km 21 +500-21 +800) vestigii de locuire datând din epoca bronzului.
REFERINŢE BIBLIOGRAFICE GENERALE: CCA, 2012, p. 280, nr. 156
b) Autostrada A I, Orăştie - Sibiu, Lot 2 (Sebeş - Cunţa), km 24+ 110-43+855, jud. Alba; MNIR, MNUAI;
Paul Damian (responsabil ştiinţific), Alexandru Bădescu, Eugen Paraschiv-Grigore, Marius Streinu - MNIR;
Constantin Inel - MNUAI; Matei Drâmbăreanu -DCPN Alba.
PRINCIPALELE DESCOPERIRI ARHEOLOGICE: Diagnosticul pe lotul 2 (Sebeş - Cunţa) km 24+ 110-43+855 s-a
desfăşurat în perioada septembrie-noiembrie. Au fost executate 695 de sondaje arheologice pe întreaga
suprafaţă de teren accesibil, în perimetrul ce urma să fie construită secţiunea 2 din Autostrada A I, Orăştie Sebeş. Sondajele au avut dimensiuni variabile (3-8 x 1,80 m), în funcţie de relief, fiind dispuse perpendicular
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pe margini şi longitudinal pe axul autostrăzii. În urma efectuării sondajelor s-a constatat existenţa a patru
situri arheologice după cum urmează:
• Sit I - Glod Sebeş, mun. Sebeş, jud. Alba (km 26+990-27+ 120), la ieşirea din municipiul Sebeş şi
intrarea în sat Lancrăm - zonă de habitat datând din epoca bronzului;
• Sit 2 - Sebeş, mun. Sebeş, jud. Alba (km 29+850-30+090) - necropolă de incineraţie, cu resturile
cinerare depuse în urnă, datată preliminar în epoca bronzului, aparţinând cel mai probabil culturii
Wittemberg;
• Sit 3 - Pasul Pricopului, mun. Sebeş, jud. Alba (km 32+250-32+550) - zonă de habitat datând (probabil)
din epoca romană.
• Sit 4 - Rahău, sat Rahău, mun. Sebeş, jud. Alba (km 35+ 150-35+500) - zonă de habitat datând (probabil)
din perioada romană (sec. 11-lll), dar mai ales din perioada medievală.
REFERINŢE BIBLIOGRAFICE GENERALE: CCA, 2012, p. 280-281, nr. 157
c) Autostrada A I, Orăştie - Sibiu, Lot 3 (Cunţa - Sălişte), km 43+800-65+965, jud. Alba, jud. Sibiu; MNIR,
ULB, MNB Sibiu; Paul Damian (responsabil ştiinţific), Adela Bâltâc, Irina Ene, Mihai Gabriel Vasile, Daniel
Ene, Silviu Edmon Ene - MNIR; Zeno Karl Pinter - ULBS; Claudia Urduzia - MNB Sibiu
PRINCIPALELE DESCOPERIRI ARHEOLOGICE: Evaluarea potenţialului arheologic a constat, pe lângă studiul
documentelor de arhivă şi a cercetării arheologice de tip perieghetic, şi în efectuarea a 496 de secţiuni de
sondaje, cu dimensiuni variabile (3-8 x 1,20 m), executate cu un utilaj de tip buldoxcavator cu lamă de taluz
(perioada septembrie-octombrie 2011). Trasarea secţiunilor s-a realizat în funcţie de relief acestea fiind
dispuse perpendicular pe margini şi longitudinal pe axul autostrăzii. Sondajele arheologice au pus în evidenţă
existenţa a cinci situri arheologice, după cum urmează:
• Sit I - Miercurea Băi, corn. Cunţa, jud. Alba (km 44+ 750--45+ I 00) - zonă de habitat datând din epoca
neolitică şi din epoca romană;
• Sit 2 - Valea Gârbovei, corn. Miercurea Sibiului, jud. Sibiu (km 49+400-49+550) - zonă de habitat
datând (probabil) din epoca Hallstattiană,
• Sit 3 - Mirecurea Sibiului 1, corn Miercurea Sibiului, jud. Sibiu (km 50+000-50+ 150) - zonă de habitat
datând din epoca neolitică,
• Sit 4 - Mirecurea Sibiului 2, corn Miercurea Sibiului, jud. Sibiu (km 51 +050-52+000) - zone de habitat
databile în epoca Hallstattiană şi medievală timpurie,
• Sit 4 - Apo/du de Jos, corn. Apoldu de jos, jud. Sibiu (km 53+930-54+ 150) - zonă de habitat datând din
epoca medievală timpurie.
REFERINŢE BIBLIOGRAFICE GENERALE: CCA, 2012, p. 281, nr. 158
d) Autostrada A I, Orăştie - Sibiu, Lot 4 (Sălişte - Sibiu), km 65+965-82+ 100, jud. Sibiu; MNB Sibiu,
MNIR; Sabin Adrian Luca (responsabil ştiinţific), Anca Niţoi, Adrian Georgescu, Claudiu Munteanu - MNB
Sibiu; Florentina Marţiş - MBT; Cătălina Mihaela Neagu, Ionuţ Bocan - MNIR
PRINCIPALELE DESCOPERIRI ARHEOLOGICE: În perioada 8-23 august 2011 au fost efectuate mecanic (cu un
utilaj de tip buldoexcavtor cu lamă de taluz), 614 unităţi de săpătură cu dimensiuni şi orientări variabile, în
funcţie de configuraţia terenului. Dintre aceste unităţi de cercetare, 245 au fost realizate şi documentate (fişe
şi fotografii digitale) de către o echipă a MNIR. Sondajele arheologice au evidenţiat trei situri aheologice (A)
şi trei zone cu potenţial arheologic (8) după cum urmează:
Situri arheologice (A):
• Sit I - Cristian I, corn. Cristian, jud. Sibiu, punct Cristian (km 76+450-76+900) - structuri de habitat
încadrate cronologic în perioada neoliticului timpuriu (cultura Starcevo-Criş ),
• Sit 2 - Cristian li, corn. Cristian, jud. Sibiu, punct Cristian (km 76+ 150-76+325) - structuri de habitat
încadrate cronologic în două perioade: epoca fierului (Hallstatt/cultura Basarabi) şi perioada romană,
• Sit 3 - Cristian 111, corn. Cristian, jud. Sibiu, punct Cristian (km 74+ 150-74+600) - structuri de habitat
încadrate cronologic în două perioade: neolitic timpuriu (cultura Starcevo-Criş), epoca bronzului (cultura Noua).
Zone cu potenţial arheologic (8)
• Rusciori I, corn. Şura Mică, sat. Rusciori, jud. Sibiu, punct Rusciori (km 81+200-81+350). Au fost
descoperite fragmente ceramice, fără elemente certe de datare; cel mai probabil aparţin epocii bronzului sau
primei epoci a fierului.
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• Rusciori II, corn. Şura Mică, sat. Rusciori, jud. Sibiu, punct Rusciori (km 80+500-80+700). Au fost
descoperite fragmente ceramice, fără elemente certe de datare; cel mai probabil aparţin epocii bronzului.
• Sector Sălişte, corn Sălişte, jud. Sibiu (km 67+550-67+650)
REFERINŢE BIBLIOGRAFICE GENERALE: CCA, 2012, p. 282, nr. 159; Muzeul Naţional Brukenthal, Bibliotheca
Brukenthal, nr. LX, Cercetările arheologice preventive de la Cristian (jud. Sibiu). Campania 2011. Raport de
cercetare preventivă. Diagnostic, p. 7-54
IV .2. AUTOSTRADA A I Orăştie - Sibiu, Lot I: Orăştie - Sebeş (km 00+000-24+ 11 O); etapa de cercetare
arheologică preventivă 2012.
a) Sit I: Romos, corn. Romos, jud. Hunedoara, punct Sârba/Valea Vaideilor, km 3+750-4+ 120; MNIR,
MCDR; Paul Damian (responsabil ştiinţific), Corina Borş, Emil Dumitraşcu, Marius Streinu, Florentin
Munteanu, Nico lae Stoica, Mihai Duca - MNIR; Cătălin Cristescu, Costin Ţuţuianu - MCDR
PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE CERCETĂRII: Cercetarea arheologică s-a desfăşurat în vara anului 2012, de-a
lungul a şase săptămâni. Investigaţiile arheologice au avut drept scop cercetarea integrală a vestigiilor
arheologice descoperite. Utilizând mijloace mecanice pentru decaparea în suprafaţă a zonei de interes
arheologic au fost identificate şi cercetate 70 de complexe arheologice, datând din perioada eneoliticului
târziu (eventual bronz timpuriu) şi a primei epoci a fierului (Hallstatt mijlociu).
PRINCIPALELE DESCOPERIRI ARHEOLOGICE: Au fost deschise 45 de unităţi de cercetare (secţiuni şi suprafeţe
de cercetare) de aproximativ 20 x 20 m pe toată lungimea şi lăţimea autostrăzii, fiind identificate şi cercetare
70 de complexe arheologice, între km 3+ 750-4+ 120. Între km 3+800-3+920 au fost cercetate 38 de
complexe arheologice din perioada eneoliticului târziu. 25 de complexe arheologice, încadrabile din punct de
vedere cronologic în perioada Hallstatt-ului mijlociu, au fost cercetate între km 3+920-4+ 120. Complexele
identifcate reprezintă urme ale unor locuiri preistorice, încadrabile în mai multe epoci. Astfel primul context
de locuire, din punct de vedere cronologic, este cel al locuinţelor semi-îngropate şi al gropilor din perioada
eneoliticului târziu. Acestea au fost identificate în zona de sud-vest a ariei cercetate. Al doilea context de
locuire este cel al locuinţelor semi-îngropate şi al gropilor de epocă hallstattiană. Locuinţele semi-adâncite au
fost încadrate tipologic pe baza formei şi a elementelor constructive (cuptoare de interior), iar cronologic au
fost încadrate pe baza materialului ceramic descoperit. Complexele arheologice erau grupate în zona de nordest a suprafeţei afectate de construcţia autostrăzii.
REFERINŢE BIBLIOGRAFICE GENERALE: CCA, 2013, p. 228, nr. 135
b) Sit 2: Aurel Vlaicu, oraş Geoagiu, jud. Hunedoara, punct Obreza, km 4+900-5+ 150; MNIR, MCDR;
Corina Borş (responsabil ştiinţific), Sebastian Dobrotă, Luciana Irimuş, Vlad Rumega - MNIR; Cătălin
Rişcuţa, Costin Ţuţuianu - MCDR
PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE CERCETĂRII: Obiectivele campaniei de cercetare arheologică preventivă, în
teren, au constat în stabilirea limitelor sitului (în special spre vest şi est), identificarea distribuţiei spaţiale, a
caracteristicilor şi elementelor constitutive ale structurilor arheologice, cât şi prelevarea tuturor artefactelor
şi ecofactelor descoperite, în raport cu natura sitului cercetat, afectat în partea superioară a depunerilor
arheologice de intervenţii antropice modeme. Astfel, prioritatea echipei de arheologi a constat în cercetarea
exhaustivă a tuturor vestigiilor delimitate în zona afectată direct de lucrările de construire a autostrăzii, dar şi
identificarea altor zone cu potenţial arheologic situate în imediata vecinătate - dar în afara - traseului
acesteia. Cercetările arheologice cu caracter preventiv, efectuate în vara anului 2012, de-a lungul a şase
săptămâni (iulie-august), au confirmat prezenţa substanţială a potenţialului arheologic semnalat anterior,
fiind identificate şi investigate exhaustiv 133 de complexe arheologice distribuite pe o suprafaţă de circa
1,75 ha, între km 4+900 şi km 5+ 150 ai traseului autostrăzii Al: Orăştie-Sibiu, tronson I (km O-km
24+000). În acest context a fost investigată exhaustiv - printr-o săpătură arheologică de tip „ open area
excava/ion" - o suprafaţă de 9521 m2, situată între reperele amintite, anume în ampriza acesteia cu o
deschidere de circa 70-75 m. Prin deschiderea a şapte secţiuni magistrale (S 001 -S 007 ) s-a putut observa
preliminar faptul că vestigiile arheologice se concentrau preponderent în zona cuprinsă între km 5+020 şi km
5+ 150; odată cu deschiderea suprafeţelor de cercetare (S 1-Sx 1) acest fapt a fost clar confirmat. Date fiind
caracteristicile şi distribuţia complexelor arheologice identificate a fost posibilă extinderea săpăturii
arheologice spre nord cu circa 15-20 m, dincolo de zona de impact propriu-zis a traseului viitoarei
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autostrăzi,

între km 5+020 şi km 5+ 150
construirea acestei căi rutiere.

până

la limita de proprietate

rezultată

din exproprierile pentru

PRINCIPALELE DESCOPERIRI ARHEOLOGICE: Au fost identificate şi cercetate 133 de complexe arheologice
(bordeie, gropi menajere, gropi de extracţie, resturi de strat de cultură). Aceste descoperiri indică existenţa
unei aşezări preistorice, cu un singur nivel de locuire, datând din perioada de tranziţie de la sfărşitul epocii
bronzului şi începutul epocii fierului. Este de remarcat numărul relativ mic de fragmente şi vase ceramice
descoperite şi gradul ridicat de fragmentaritate al acestora (cu excepţia a şase vase sparte pe loc), în
comparaţie cu o mare cantitate de fragmente osteologice animale (descoperite în inventarul a 2/3 din
complexele cercetate). Au mai fost descoperite câteva obiecte de bronz şi os, obiecte litice fragmentare
(unele dintre acestea utilizate pentru prelucrarea metalului). Între descoperirile ceramice sunt de notat o serie
de fragmente tipice culturii Noua (torţi cu buton), precum şi cele de ceramică neagră canelată, caracteristică
Hallstatt-ului timpuriu (cultura Găva), dar şi pentru grupul Band-Cugir.
REFERINŢE BIBLIOGRAFICE GENERALE: CCA, 2013, p. 211-212, nr. 115

c) Sit 4: Şibot, corn. Şibot, jud. Alba, punct Cânepişte, km 8+650-8+950; MNIR, MCDR; Paul Damian
(responsabil ştiinţific), Irina Ene, Andra Samson, Mihai Gabriel Vasile, Marius Streinu, Silviu Edmond Ene,
Mihai Duca - MNIR; Cristina Bodo, Gică Băeştean - MCDR
PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE CERCETĂRII: Lucrările de construire a autostrăzii au afectat zona nordică,
vestică şi sudică a sitului, ce se întinde pe malul stâng al râului Cugir, fiind intersectat de actualul drum DN7.
Cercetările arheologice preventive, efectuate începând cu primăvara anului 2012, şi-au propus să identifice
vestigiile arheologice medievale din acest areal, precum şi a unor elemente care să poată contribui la
încadrarea cronologică mai precisă a sitului.
PRINCIPALELE DESCOPERIRI ARHEOLOGICE: În cadrul aşezării medievale, din totalul de 300 de complexe
arheologice cercetate exhaustiv, au fost conturate şi cercetate, printre altele: 56 de locuinţe, patru gropi de
provizii, 144 de gropi menajere, 21 de făntâni, 32 de instalaţii de foc, patru morminte de inhumaţie şi un
drum medieval. Într-o descriere preliminară sumară putem spune că descoperirile din cadrul sitului medieval
de la Şibot-Cânepişte se încadrează în categoria structurilor de habitat rural, databile în trei perioade
cronologice. Astfel, primul context de locuire al aşezării, din punct de vedere cronologic, este cel al sec. XII.
Aceasta este reprezentat de o serie de gropi menajere şi locuinţe adâncite, specifice perioadei. Materialul
arheologic descoperit în acest context este abundent, constând din fragmente ceramice cu decor în valuri
(realizat cu pieptenele), precum şi din numeroase fragmente ceramice de căldări de lut. Al doilea context de
locuire este reprezentat de aşezarea databilă în sec. XV, precum şi de nivelul de incendiere atribuit bătăliei
din anul 1479 (bătălia de la Câmpul Pâinii); acest nivel este reprezentat prin locuinţe semiadâncite, locuinţe
cu bază de piatră, cuptoare menajere numeroase şi gropi menajere, precum şi drumul aşezării ce străbate pe
lungime întregul sat medieval. Artefactele descoperite asociate acestui nivel sunt extrem de numeroase, de la
o bogată varietate de fragmente ceramice, până la numeroase unelte de agricole (seceri, brăzdare de plug,
topoare), cuţite de uz casnic, cuie şi piroane, fusaiole, oase de animale prelucrate. În acest nivel au fost
descoperiţi şi o mulţime de pinteni de călărie, precum şi vârfuri de săgeată, săbii de luptă etc. Tot în acest
nivel au fost găsite şi numeroase oase umane răvăşite, având urme de violenţă. Cel de al treilea nivel de
locuire se referă la câteva urme de locuinţe (lutuielile unor podele), atribuite etapei post bătălie, fiind
surprinse în nivelul situat imediat sub stratul vegetal, acestea fiind puternic afectate de lucrările agricole.
Materialele arheologice din acest context sunt reprezentate de fragmente ceramice.
REFERINŢE BIBLIOGRAFICE GENERALE: CCA, 2013, p. 229, nr. 136
d) Sit 5: Şibot, corn. Şibot, jud. Alba, punct În Obrej, km 9+650-10+150; MNIR, MCDR; Adela Bâltâc
(responsabil ştiinţific), Paul Damian, Cătălina Neagu, Corina Nicolae, Alina Muşat, Alexandra Dolea, Ionuţ
Bocan, Ioana Paraschiv-Grigore, Eugen Paraschiv-Grigore, Bogdan Voicu, Virgil Apostol, Alexandru Raţiu,
Mihai Vasile, Irina Ene, Emil Dumitraşcu, Marius Streinu, Andra Samson, Daniel Ene, Mihai Duca, Edmond
Ene, Sebastian Dobotă, Florentin Munteanu, Nicolae Stoica - MNIR; Gică Băeştean - MCDR
PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE CERCETĂRII: Dat fiind caracterul preventiv al cercetării, obiectivele generale au
constat în cercetarea exhaustivă a tuturor vestigiilor identificate în zona afectată direct de lucrările de
construire a autostrăzii.
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PRINCIPALELE DESCOPERIRI ARHEOLOGICE: Situl arheologic Şibot, punctul ,,În Obrej", a fost semnalat, pentru

în cadrul etapei de evaluare arheologică de teren a Programului Naţional de Cercetare
„Autostrada", realizată de către o echipă de specialişti din MNlR. Cercetările arheologice cu
caracter preventiv, efectuate în primăvara-toamna anului 2012, au confirmat prezenţa potenţialului
arheologic semnalat anterior, fiind identificate şi investigate exhaustiv peste 300 de complexe arheologice,
distribuite pe o suprafaţă de cca 28.000 m2 din cei peste 39.000 m2 investigaţi, între km 9+650-1O+150 ai
autostrăzii. Cercetările arheologice preventive au pus în evidenţă un habitat din epoca romană, atât prin zona
locuită, aşezarea (km 9+650-9+91 O), cât şi zona funerară aferentă acesteia, necropola (9+920-10+054 ).
Aşezarea (km 9+910-9+650, la sud şi nord de DN7): cercetările arheologice de teren au pus în evidenţă
limitele de est, sud şi vest ale aşezării. Limita de nord se află în afara traseului autostrăzii. Aşezarea era
străbătură de la E la V de un drum (orientat NNE-SSV), al cărui traseu trecea, cel mai probabil, prin partea
de nord a necropolei, având, în cea mai mare parte, acelaşi traseu cu cel al DN7. Din acest drum porneau cel
puţin două străzi (orientate NNV-SSE), la care erau adosate unele dintre locuinţe. De asemenea, unele dinte
locuinţe aveau accesul direct dinspre drum. Au fost identificate şi cercetate un număr de 17 clădiri, cu
dimensiuni şi planimetrie individuală, surprinse parţial sau în întregime. Toate clădirile sunt orientate NNVSSE, au forme rectangulare sau dreptunghiulare şi sunt compartimentate în mai multe încăperi. Una dintre
clădiri era prevăzută cu instalaţie de încălzire de tip hipocaust, putând avea funcţionalitate termală. De
asemenea, o zonă pavată şi delimitată de ziduri ar putea reprezenta un spaţiu public al aşezării. Au mai fost
cercetate 15 cuptoare de ars material ceramic. Materialul arheologic este foarte variat şi se datează între sec.
II - mijlocul sec. III p. Chr. Necropola (km 9+920-10+054, la sud de DN7): au fost surprinse limitele de
vest şi est, parţial de sud şi nord şi au fost identificate şi cercetate 228 de complexe cu caracter funerar, dintre
care 21 O morminte de incineraţie, 200 dintre acestea fiind morminte de incineraţie cu ardere pe loc, iar pentru
1O morminte nu s-a putut stabilii varianta de ritual, datorită stării precare de conservare. De asemenea, au fost
identificate mai multe elemente de arhitectură funerară şi o incintă funerară. Inventarul mormintelor este
constituit, preponderent, din material ceramic, obiecte din metal, obiecte din sticlă şi varia (os, silex).
Analiza preliminară a complexelor relevă faptul că, din cele 21 O morminte de incineraţie cercetate, 164 sunt
morminte cu gropi rectangulare, trapezoidale sau albiate în secţiune, iar 46 sunt morminte de incineraţie
prevăzute cu treaptă. Datarea preliminară a necropolei este sec II - mijlocul sec. III p. Chr.
REFERINŢE BIBLIOGRAFICE GENERALE: CCA, 2013, p. 230-232, nr. 137
prima

oară,

arheologică

e) Sit 6: Balomiru de Câmp, corn. Şibot, jud. Alba, punct Pârâul Sărăţii, km l 1+250-11+600; MNIR,
MCDR; Adela Bâltâc (responsabil ştiinţific), Emil Dumitraşcu, Alexandru Raţiu, Alexandra Dolea - MNIR;
Gică Băeştean - MCDR
PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE CERCETĂRII: Cercetarea arheologică preventivă s-a desfăşurat în perioada 22
martie - 4 mai 2012. Investigaţiile arheologice au avut drept scop cercetarea integrală a structurilor
arheologice identificate. În acest context au fost identificate şi cercetate o clădire din epoca romană, opt
locuinţe şi două cuptoare din epoca medievală (sec. XII-XIII).
PRINCIPALELE DESCOPERIRI ARHEOLOGICE: Clădirea din epoca romană are formă dreptunghiulară (dimensiuni
20 x 11 m), zidul fiind păstrat în elevaţie pe o singură asiză, cu o grosime de cca 0,70 m; orientarea clădirii
este N-S. În interior s-a descoperit un nivel de dărâmătură compus din ţigle de acoperiş, fragmentare şi
resturi de bârne carbonizate. Materialul arheologic descoperit: fragmente tegulare (ţigle şi olane), puţine
fragmente ceramice şi obiecte din fier (piroane şi cuie). Complexele din epoca medievală: au fost cercetate
opt locuinţe, două cuptoare de tip „gospodăresc", de exterior. Au fost datate cronologic în sec. XII-XIII, în
principal datorită căldărilor de lut. Pe lângă acestea, materialul arheologic a fost compus din: ceramică
(castroane, oale), obiecte din metal (vârf de săgeată, vârf de suliţă, pinteni, un fragment de foarfece, două
cuţite şi piroane).
REFERINŢE BIBLIOGRAFICE GENERALE: CCA, 2013, p. 212-213, nr. 116
t) Sit 7: Tărtăria, corn. Sălişte, jud. Alba, punct Podu Tărtăriei vest I Valea Rea - Tărtăria 1, km 14+ 10014+540; MNIR, MCDR; Corina Borş (responsabil ştiinţific), Sebastian Dobrotă, Luciana Irimuş, Vlad
Rumega - MNIR; Cătălin Rişcuţa - MCDR
PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE CERCETĂRII: Obiectivele campaniei de cercetare arheologică preventivă,
în teren, au constat în stabilirea limitelor sitului (în special spre vest şi est), identificarea distribuţiei spaţiale,
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a caracteristicilor şi elementelor constitutive ale structurilor arheologice, cât şi prelevarea tuturor artefactelor
şi ecofactelor descoperite, în raport cu natura sitului cercetat, afectat în partea superioară a depunerilor
arheologice de lucrări agricole contemporane. Astfel, prioritatea echipei de arheologi a constat în cercetarea
exhaustivă a tuturor vestigiilor delimitate în zona afectată direct de lucrările de construire a autostrăzii şi a
infrastructurii adiacente, dar şi identificarea altor zone cu potenţial arheologic situate în imediata vecinătate
- dar în afara - traseului propriu-zis al viitoarei căi rutiere. Cercetările arheologice cu caracter preventiv,
efectuate în primăvara şi vara anului 2012, de-a lungul a circa 18 săptămâni, în perioada martie-iulie 2012,
au confirmat - pe de-o parte - prezenţa substanţială a potenţialului arheologic semnalat anterior (prin
diagnosticul de teren din toamna 2011) în ceea ce priveşte descoperirile preistorice, dar aducând date noi
privind încadrarea cronologică, respectiv au condus la descoperirea unei fortificaţii (val cu palisadă),
databilă preliminar în perioada evului mediu timpuriu (sec. X-XII?), vestigiu arheologic necunoscut
anterior. În acest context a fost investigată, printr-o serie de secţiuni stratigrafice magistrale (31 de secţiuni
magistrale) şi săpătură arheologică de tip „ open area excavation" ( 12 suprafeţe de cercetare), o arie de
aproximativ 5 ha, situată între km 14+ I 00 şi km I 4+540 ai autostrăzii, anume în ampriza acesteia cu o
deschidere de circa 90-100 m şi în partea nordică a zonei de relocare a DC705E (o suprafaţă adiţională de
cercetare având dimensiuni de circa 120 m lungime şi 35--40 m lăţime, afectată în extremitatea sa nordică de
existenţa unor magistrale de gaze).
PRINCIPALELE DESCOPERIRI ARHEOLOGICE: Pornind de la datele fumizate de sondajele arheologice efectuate
în toamna anului 2011, în zona iniţială de delimitare a sitului (km 14+ I 00-14+500) au fost deschise o serie
de secţiuni magistrale pentru a clarifica stratigrafia generală a acestuia şi pentru a obţine informaţii mai
detaliate referitoare la natura şi densitatea vestigiilor arheologice. Astfel s-a putut observa preliminar faptul
că vestigiile arheologice se concentrau preponderent în zona cuprinsă între km 14+240/250 şi km 14+500;
odată cu deschiderea suprafeţelor de cercetare acest fapt a fost clar confirmat. Date fiind modificările
succesive ale proiectului de construire a autostrăzii, limita nordică a perimetrului de cercetare a fost
reamplasată de trei ori. Una dintre cele mai importante observaţii efectuate în prima etapă a săpăturii a fost
cea referitoare la existenţa unei viroage în partea sudică a ariei de cercetare, o structură naturală cu urme de
intervenţie antropică care a fost interpretată (preliminar) ca fiind un şanţ de delimitare a spaţiului locuirii
preistorice. Practic aceasta constituie limita de sud a sitului, traseul său fiind observat pe direcţia vest-est pe
o distanţă de peste 250 m; dincolo de aceasta, pe platoul către satul Tărtăria, în cuprinsul limitei de
expropriere a autostrăzii nu au mai fost observate nici un alt fel de indicii cu privire la prezenţa potenţialului
arheologic. Şanţul amintit este o structură cu caracteristici aparte, atât din punct de vedere natural (prezenţa a
numeroase izvoare), dar şi arheologic (existenţa unor depuneri votive aparte databile în perioada culturii
Basarabi I Ha BrC - două depozite de piese din bronz şi fier, diverse alte piese de metal, mai multe vase
întregi I întregibile, fragmente de vase şi fragmente de schelete umane). De asemenea, există două
descoperiri ulterioare momentului cronologic reprezentat de depunerile din perioada hallstattiană, anume în
partea superioară a acestei structuri au fost găsite un tezaur monetar databil în perioada Latene şi o fibulă de
bronz databilă în epoca romană. Totodată, în acest stadiu al săpăturii a fost stabilit clar faptul că locuirea
preistorică se continuă spre nord, către valea Mureşului, numai partea sudică a sitului fiind afectată de
lucrările de construire a autostrăzii. Descoperirile arheologice efectuate în cadrul sitului de la Tărtăria Podu Tărtăriei vest indică existenţa, în perioada Hallstatt-ului mijlociu (perioada culturii Basarabi), a unei
zone de habitat bine delimitate pe laturile de sud şi est (posibil fortificate), înregistrându-se un singur „nivel
de cultură" (conţinând un bogat şi divers material arheologic). În partea extrem estică a sitului a fost stabilită
existenţa unui al doilea nivel de locuire, care-l suprapune pe cel hallstattian şi este reprezentat de resturile
unei fortificaţii cu val şi palisadă (incendiată), databile în perioada evului mediu timpuriu. În ceea ce priveşte
nivelul de locuire preistoric au fost identificate şi cercetate 268 de complexe arheologice. Acestea sunt
reprezentate de posibile urme ale unor bordeie (locuinţe semi-îngropate ?), gropi de provizii sau posibile
gropi de ofrandă (cu vase sparte pe loc), gropi menajere (structuri de tip refuse pit), gropi de extracţie,
respectiv resturi de strat de cultură, dar şi şanţuri de delimitare. O menţiune specială trebuie făcută cu privire
la o serie de descoperiri cu caracter deosebit, respectiv o depunere funerară aparte (mormânt colectiv I
înmormântare multiplă, cu şase schelete şi un craniu), dar şi o serie de depuneri efectuate în şanţul sudic de
delimitare, mai exact două depozite conţinând numeroase piese de bronz şi fier (aparţinând aşa-numitei serii
Bâlvăneşti-Vinţ, Ha BrC), precum şi vase şi fragmente de vase, piese de metal şi resturi de schelete umane.
Nu în ultimul rând, se adaugă descoperirea, în extremitatea vestică a şanţului sudic de delimitare a locuirii
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hallstattiene, a tezaurului monetar (constituit din 238 de monede, denari republicani şi imitaţii din argint)
databil în perioada sec. li-I a. Chr. Nivelul de locuire medieval a fost observat exclusiv în partea extrem
estică a zonei cercetate, fiind reprezentat de resturile unei fortificaţii cu val şi palisadă (incendiată) şi,
posibil, şanţul aferent. Astfel, per ansamblu, au fost identificate şi investigate exhaustiv 269 de complexe şi
contexte arheologice (câteva cu caracter excepţional), distribuite pe o suprafaţă de circa 2 ha.
REFERINŢE BIBLIOGRAFICE GENERALE: CCA, 2013, p. 232-234, nr. 138
g) Sit 8: Tărtăria, corn Sălişte, jud. Alba, punct Podu Tărtăriei est, Tărtăria 2; MNIR; Paul Damian
(responsabil ştiinţific), Mihaela Simion, Decebal Vleja, Nicolae Stoica - MNIR; Radu Petcu, Andrei Heroiu,
Florela Vasilescu - SC Vanderlayarheo SRL
PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE CERCETĂRII: Scopul săpăturii arheologice preventive a fost acela de a identifica
şi cerceta integral structurile cu caracter arheologic de pe terenul pe care urma să se construiască autostrada
A I, respectiv să verifice stratigrafia zonei de interes arheologic. Cercetarea arheologică preventivă s-a
realizat în vederea salvgardării şi valorificării ştiinţifice a eventualelor vestigii arheologice existente pe
suprafaţa în discuţie, conform prevederilor legale de referinţă.
PRINCIPALELE DESCOPERIRI ARHEOLOGICE: Datele obţinute în urma cercetării arheologice ne îndreptăţesc să
afirmăm că perimetrul investigat a fost ocupat de comunităţi umane în patru perioade istorice distincte.
Orizontul 1 - locuire disparată corespunzătoare culturii Coţofeni - Perioada de tranziţie la epoca
bronzului/bronz timpuriu. Pentru această epocă istorică au fost identificate şi cercetate trei complexe
arheologice (complexele 2, 25, 28). Este vorba de resturi de locuinţe de suprafaţă, surprinse parţial, grav
afectate de amenajările corespunzătoare Orizontului 2. Nivelul corepunzător acestei perioade este
discontinuu, fiind vizibile porţiuni pe care a putut fi identificat nivelul ocupaţional Coţofeni sau sunt zone cu
fragmente ceramice Coţofeni sparte pe loc, posibile resturi de structuri de locuire de suprafaţă, caracteristice
sistemului de habitat din zonă ale acestor comunităţi. Cel de-al doilea orizont, cel mai consistent, din punct
de vedere arhelogic, este definit de prezenţa unei locuiri romane, cu două faze distincte de ocupare a
spaţiului: Faza 1 - un nivel corespunzător epocii romane, legat de funcţionarea unui edificiu (denumit
convenţional E 4); în conexiune stratigrafică cu acest edificiu au mai fost identificate patru alte complexe Cpl. 1 (amenajare interioară), Cpl. 7 (şanţ de delimitare/apărare), Cpl. 6 (şanţ de drenaj), Cpl. 14; Fazei a
doua îi corespund patru edificii (El, E2, E3, E 5) cu o orientare diferită faţă de faza anterioară; tot acestui
nivel îi corespund următoarele complexe arheologice: Cpl. 3, Cpl. 4, Cpl. 5, Cpl. 22, Cpl. 24, Cpl. 35, Cpl.
12, Cpl. 13, Cpl. 18, Cpl. 17, Cpl. 29. Perioada post-romană şi medieval timpurie corespunde, din punct de
vedere al stratigrafiei verticale şi orizontale, Orizontului nr. 3. Se constată o ocupare parţială a spaţiului într-o
perioadă nu foarte îndepărtată de momentul abandonării edificiilor romane, în condiţiile în care resturile El şi
E3 sunt încă vizibile (Nivel 3 A). Este vorba de amenajarea, pe nivelul de ţiglă prăbuşită din El şi în
interiorul E3, pe pavaj, a unor vetre sezoniere (cenuşă, cărbune, urme de foc). Orizontul nr. 4 este definit de
prezenţa a zece locuinţe rectangulare, de obicei adâncite, cu cuptor tip pietrar, specific perioadei sec. IX-XII
în valea Mureşului mijlociu (Cpl. 8, Cpl. 9, Cpl. 15, Cpl. 20, Cpl. 21, Cpl. 23, Cpl. 30 Cpl. 30A, Cpl. 31, Cpl.
32). De remarcat faptul că în amenajarea pietrarelor sunt reutilitate materiale de construcţie din nivelul
roman.
REFERINŢE BIBLIOGRAFICE GENERALE: CCA, 2013, p. 235-236, nr. 139
h) Sit 9: sat Pianu de Jos, comuna Pianu, judeţul Alba - punct Lunca Pârâului, km 20+550-20+870; MNIR,
MCDR; Paul Damian (responsabil ştiinţific), Ionuţ Bocan, Decebal Vleja, Mădălina Voicu - MNIR; Cătălin
Cristescu, Constantin Ţuţuianu - MCDR
PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE CERCETĂRII: Obiectivele campaniei de cercetare arheologică preventivă au
constat atât în identificarea şi cercetarea integrală a complexelor arheologice din cuprinsul zonei unde urma
să se realizeze construirea autostrăzii, cât şi recuperarea tuturor artefactelor descoperite. De asemenea, s-a
avut în vedere şi identificarea altor zone cu potenţial arheologic situate în imediata vecinătate - dar în afara traseului autostrăzii.
PRINCIPALELE DESCOPERIRI ARHEOLOGICE: Situl de la Pianu de Jos - Lunca Pârâului este amplasat pe terasa
stângă a pârâului Pianu (afluent al râului Mureş), la aproximativ 600 m sud-est de hotarul satului Sibişeni.
Din punct de vedere geografic, terenul se prezintă sub forma unei succesiuni de platouri, de altitudine medie.
Pârâul Pianu străbate această zonă de la sud spre nord, dând naştere unei lunci joase, uşor inundabilă.
Integritatea sitului arheologic a fost afectată parţial atât de canalele de irigaţii practicate în zonă, cât şi de
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lucrările agricole în perioada modernă şi contemporană. În urma cercetărilor arheologice cu caracter
preventiv, efectuate în anul 2012, în perioada 20 martie - 8 iulie, au fost identificate şi investigate exhaustiv
260 de complexe arheologice distribuite pe o suprafaţă de circa 25.669 m 2, între km 20+550 şi km 20+870.
Cercetarea arheologică efectuată în zona amintită a condus la investigarea completă a zonei afectate de
construirea autostrăzii în raport cu situl arheologic existent, fiind descoperite şi cercetate 260 de complexe
arheologice, care se încadrează din punct de vedere cronologic după cum urmează: neolitic (15 complexe
arheologice, locuinţe semi-adâncite şi gropi menajere), epoca bronzului ( 103 complexe arheologice
constituite din resturile unor locuinţe de suprafaţă, incendiate, morminte de inhumaţie şi gropi menajere,
aparţinând culturilor Coţofeni şi Wietenberg), perioada medievală, respectiv sfărşitul sec. XII - începutul sec.
XIII (96 de complexe, reprezentând vestigiile unei aşezări alcătuite din 11 locuinţe de tip semi-adâncit, cu
pietrar, 34 de cuptoare menajere cu gropi de deservire, 25 de platforme rectangulare, construite din pietre de
râu, două platforme construite din cărămizi de factură romană, refolosite şi două făntâni) şi alte două
complexe din perioada contemporană, anume şanţuri de irigaţii. În stadiul actual al prelucrării informaţiei şi
materialului arheologic prelevat, un număr de 44 de complexe arheologice au o datare incertă. Se cuvine
menţionată descoperirea unei cantităţi însemnate de material arheologic de factură romană (fragmente
ceramice de la diferite recipiente şi obiecte din bronz şi fier), fără a fi, însă, identificat vreun complex
arheologic încadrabil, din punct de vedere cronologic, în această epocă. Este de presupus existenţa unei
locuiri din perioada romană, în imediata apropiere a traseului autostrăzii, dat fiind faptul că în complexele
arheologice din perioada medievală au fost utilizate tegulae şi cărămizi de factură romană (la construcţia
cuptoarelor menajere).
REFERINŢE BIBLIOGRAFICE GENERALE: CCA, 2013, p. 223-224, nr. 131
i) Sit I O: Pianu de Jos, corn. Pianu, jud. Alba, punct Podei, km 21+180-20+ 380; MNIR; Cătălin Bem
(responsabil ştiinţific), Alexandru Bădescu, Constantin Haită, Mădălina Dimache, Mihai Duca, Tudor Hila,
Florentin Munteanu, Vasile Opriş, Marian Tudoran - MNIR
PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE CERCETĂRII: A fost avută în vedere întocmirea documentaţiei pentru obţinerea
de către beneficiar/investitor a certificatului de descărcare de sarcină arheologică. Acestuia i s-au subsumat
obiectivele specifice oricărei săpături arheologice în acord cu legislaţia, normele şi procedurile în vigoare delimitarea spaţială a sitului în limitele autostrăzii, cercetarea arheologică (care include, evident, şi
înregistrarea) complexelor identificate, inventarierea şi înregistrarea materialului arheologic recuperat.
PRINCIPALELE DESCOPERIRI ARHEOLOGICE: Cercetarea noastră din 2012 a afectat integral aproximativ
8700 m2, controlul stratigrafic exercitându-se asupra a cca 1,50 ha nordice din cele cel puţin 14 ale Podeiului.
Sistemul de săpătură a alternat suprafeţe de mari dimensiuni cu altele de mici dimensiuni sau secţiuni având
o lăţime maximă de 2 m. Accesul şi conservarea informaţiilor stratigrafice au fost asigurate de martorii
păstraţi, ulterior, progresiv, integral demontaţi manual. A fost identificat şi cercetat un sistem defensiv/de
delimitare eneolitic, suprapus crono-stratigrafic de o serie de gropi simple săpate în epoca bronzului Coţofeni şi Wietenberg. Lor li se adaugă o serie limitată de fragmente ceramice Starcevo IV. Sistemul
defensiv eneolitic are două principale componente - liniile succesive de fortificare cu elemente lemnoase
implantate (deşi nu corespunde întru totul, vom utiliza termenul de palisade), desfăşurate în zona de platou
sau de pantă minimă şi care se sprijină strategic în extremităţile estice pe un şanţ de apărare - singurul
deschis - care începe, în zona de maximă altitudine relativă, prin amenajarea pantei. Elementul esenţial al
fiecărei linii defensive era constituit de şanţurile mari de fundaţie pentru implantarea de stâlpi. Capetele din
zonele de acces sunt nete, traseele lor sunt coerente şi au fost cercetate în totalitate în zona afectată de
construcţia autostrăzii. Profilul acestor şanţuri este mai ales în formă de „V", uneori fundul fiind rotunjit, cu
deschideri maximale de 4 m şi adâncimi de până la 2,80 m. Toate şanţurile de fundaţie au întreruperi pe
traseele lor - spaţii de pasaj/acces. Şanţurile de pe Podei nu au fost deschise decât atât timp cât a fost nevoie
pentru implantarea structurilor principale ale palisadelor. Există situaţii în care, în umplutura care fixa stâlpii
mediani, erau implantaţi excentric alţi stâlpi. Trebuie menţionat că, în general, stâlpii nu erau înfipţi pe fundul
şanţurilor ci fixaţi în şi de către umplutura depusă. Orizontalitatea nenaturală a primelor două unităţi
componente ale umpluturilor, compactarea extremă a acestora, tipurile matricelor sedimentare, precum şi
cantitatea extraordinară de material arheologic - majoritar ceramică, fragmente litice, inclusiv simpli galeţi,
şi bucăţi de chirpici ars - nu pot indica, toate întâlnindu-se concomitent, decât o umplere conştientă şi
direcţionată intenţional către un singur scop. Care nu poate fi altul decât fixarea elementelor lemnoase. Foarte
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important şi dintr-un alt punct de vedere, prezenţa materialului arheologic în umpluturile acestor şanţuri de
fundaţie - în general, numai în treimea lor superioară - o punem pe seama acţiunii de demantelare a resturilor
unor construcţii incendiate din aşezare, transportate şi depozitate întru fixarea finală şi definitivă a stâlpilor.
Spaţiile dintre palisade erau la rându-le înţesate de stâlpi, fixaţi fie în gropi individuale, duble sau triple, fie în
mici şanţuri de fundaţie. Zonele de acces aveau, suplimentar, un sistem propriu de fortificare. Implantarea a
numeroşi stâlpi (unii având diametre de peste 0,50 m) - rară îndoială, susţinând împletituri - a creat
veritabile labirinturi, accesul spre interiorul zonei fortificate fiind nu numai puţin facil, dar, mai cu seamă,
unic direcţionat. Integrarea grupului celor patru datări radiocarbon obţinute de la Pianu de Jos în ansamblul
Foeni-Petreşti este coerentă. Dacă el indică momente din evoluţia comunităţii eneolitice de la Pianu de Jos
care a edificat sistemul defensiv, aceasta nu poate fi decât una care, prin expresiile şi tradiţiile ceramice,
indică şi o situare la pragul dintre faza a doua şi cea de-a treia a complexului Foeni-Petreşti - supravieţuiri
turdăşene, elemente de tip Foeni (dar nu majoritare, şi nici complete în sens bănăţean), totul într-o matrice
ceramică nepictată Petreşti. Cu alte cuvinte, este vorba de un ansamblu care atinge un moment de evoluţie
anterior apariţiei picturii de tip Petreşti A. Este de presupus, în aceeaşi măsură, că unul din momentele de
început se poate situa spre debutul evoluţiei grupului Foeni în Transilvania. Schimbările survenite în jurul
anilor 4500 BC - traduse la Pianu de Jos prin ridicarea simbolică a unui obstacol de amploare, cu o energie
socială cheltuită enormă, dar şi prin, rară îndoială, paradoxala părăsire a Podeiului nu după un timp
îndelungat - trebuie evidenţiate printr-un program coerent de cercetare pe scară largă a fenomenului eneolitic
transilvan.
REFERINŢE BIBLIOGRAFICE GENERALE: CCA, 2013, p. 224-225, nr. 132
j) Sit 11: Sibişeni, corn. Vinţu de Jos, jud. Alba, punct Dealul liştii, km 21 +500-21 +800; MNIR; Cătălin
Bem (responsabil ştiinţific), Alexandru Bădescu, Mădălina Dimache, Edmond Ene, Tudor Hila, Florentin
Munteanu, Vasile Opriş, Marian Tudoran, Bogdan Voicu - MNIR
PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE CERCETĂRII: A fost avută în vedere întocmirea documentaţiei pentru obţinerea
de către beneficiar/investitor a certificatului de descărcare de sarcină arheologică. Acestuia i s-au subsumat
obiectivele specifice oricărei săpături arheologice în acord cu legislaţia, normele şi procedurile în vigoare delimitarea spaţială a sitului în limitele autostrăzii, cercetarea arheologică (care include, evident, şi
înregistrarea) complexelor identificate, inventarierea şi înregistrarea materialului arheologic recuperat.
PRINCIPALELE DESCOPERIRI ARHEOLOGICE: Cea dintâi etapă - diagnosticul arheologic (realizat în 2011 ), a
reţinut pe traseul A I care suprapune staţiunea de pe Dealul liştii - km 21 +500-21 +800 - prezenţa unor resturi
antropice care documentau o locuire din epoca bronzului. Au fost realizate atunci câteva secţiuni de dimensiuni
variabile care au documentat o stratigrafie sumară. Cercetarea din 2012 a afectat integral aproximativ 1O.OOO
m 2, controlul stratigrafic exercitându-se asupra întregii zone a platoului, în măsura în care a fost posibil. Între
km 21 +690 şi 21 +800 au fost trasate şi cercetate numai secţiuni (grupul S9) cu lăţimi de 1,70-2,50 m şi
lungimi variabile, aproximativ paralele cu centrul viitoarei autostrăzi. Nu numai că nu au fost identificate
complexe, dar media fragmentelor ceramice recuperate este de numai două/secţiune. Spaţiul de la vest de km
21 +690 a fost cercetat mai cu seamă prin suprafeţe delimitate de martori cruţaţi. Întreaga zonă de la nord de
centrul benzii de autostradă, între km 21 +500 şi 21 +690, este, astfel, controlată stratigrafic. Au fost cercetate
98 de complexe, dintre care două contemporane (probabil, şanţuri de fundaţie pentru gardurile unei stâne) şi
96 preistorice (dintre care trei aparţinând culturii Coţofeni). Majoritatea acestora a fost reprezentată de gropi
de extracţie de sediment, de forme şi dimensiuni variabile. O serie de aglomerări de materiale, care puteau
indica prezenţa unor resturi de construcţii uşoare, nu au oferit date suplimentare pentru a fi astfel interpretate.
Toate sunt grupate în sfertul nord-vestic al spaţiului indicat în urma diagnosticului (aproximativ între km
21 +51 O şi 21 +590), ceea ce indică faptul că locuirea propriu-zisă se plasează la nord de acesta. Despre
gropile cercetate mă limitez la a preciza că, rară excepţie, după părerea mea, au fost gropi de extracţie,
umplute apoi, în etape diferite - mai mult natural, decât în urma vreunei acţiuni antropice. O mare parte a
umpluturilor provine de la fragmente importante desprinse din pereţii gropilor, lăsate deschise. În general,
gradul de fragmentare a ceramicii descoperite (reprezentând majoritatea covârşitoare a materialului
arheologic recuperat) permite restaurarea parţială a unui număr redus de vase. Gropile erau fie cilindrice (de
mai mici dimensiuni), fie tronconice, cuptorite la bază (de mai mari dimensiuni). În zona de accentuare a
pantei, spre valea Liştei, probabil din cauze naturale, postdepoziţionale (alunecări de teren?), adâncimea
gropilor nu depăşea 0,40 m. O grupare aproximativ pătrată (cu latura de 2,50 m) de galeţi putea indica

504

CERCETĂRI ARHEOLOGICE PREVENTIVE 2009-2014

existenţa

unei construcţii uşoare (cu platformă de piatră?). Lipsa oricăror alte elemente - de inventar (cu
excepţia câtorva fragmente ceramice de mici dimensiuni, atipice) şi de infrastructură - poate exclude, însă, o
astfel de interpretare. Intenţionalitatea depunerii de galeţi este în afară de orice îndoială şi a fost înregistrată
ca atare. Trei complexe (numai gropi) au permis identificarea unei locuiri Coţofeni. Ca şi în cazul unui
complex similar din situl I O (Pianu de Jos-Podei), toate cele trei gropi prezintă o asociere ceramică Cofofeni I
şi Co/ofeni III. Aşadar, asocierile Coţofeni I şi III, certificate aici în patru cazuri, trebuie să determine o
reevaluare logică a materialelor Coţofeni din România. Cu atât mai mult cu cât, se pare că nu sunt singurele
asocieri de acest gen. În ceea ce priveşte materialul ulterior locuirii Coţofeni, el este majoritar pe situl
cercetat şi aparţine unei perioade de tranziţie dintre epoca târzie a bronzului şi Hallstatt-ul timpuriu. Fără a fi
caracterizat de trăsături Noua, el nu este specific nici unei faze timpurii Gava.
REFERINŢE BIBLIOGRAFICE GENERALE: CCA, 2013, p. 225-226, nr. 133
V. AUTOSTRADA DEVA-LUGOJ, lotul 4, km 77+361-99+500; 2014
a) Sit 1: sat Bacea, comuna Ilia, jud. Hunedoara, punct La Sărături, km 80+750-80+950; MNIR, MCDR;
Mihai Gabriel Vasile (responsabil ştiinţific), Daniel Ene - MNIR; Cătălin Cristescu - MCDR
PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE CERCETĂRII: Cercetarea sitului 1 Bacea - La Sărături a fost efectuată în
contextul lucrărilor de construire a autostrăzii Lugoj - Deva, lot 4, în perimetru unde diagnosticul arheologic
efectuat de echipa MCDR şi MNIR, în perioada octombrie-noiembrie 2013, a identificat prezenţa unor
vestigii arheologice corespunzătoare unei necropole de incineraţie, datate în perioada Hallstatt-ului târziu şi a
unei aşezări deschise, din perioada evului mediu timpuriu. Obiectivele campaniei de cercetare arheologică
preventivă în teren, derulate în intervalul lunilor martie-aprilie 2014, au constat în identificarea distribuţiei
spaţiale a elementelor constitutive ale vestigiilor arheologice şi cercetarea exhaustivă a acestora, cât şi
prelevarea tuturor artefactelor şi ecofactelor descoperite, date fiind caracteristicile structurilor de habitat
identificate, în zona afectată direct de lucrările de construire a viitoarei autostrăzii.
PRINCIPALELE DESCOPERIRI ARHEOLOGICE: Situl se află situat pe o terasă cu altitudine medie, la o distanţă de
550 m de limita actuală a localităţii Bacea, pe direcţia sud-est. De jur împrejur (cu excepţia porţiunii de
nord), terasa este înconjurată de un pârâu, fapt ce lasă impresia unui loc mlăştinos, situat în prezent între km
80+750 şi km 80+950. Cercetarea a fost efectuată în suprafaţă, pe toată zona afectată de proiect (7.918 m\
prin decapare cu mijloace mecanice până la nivelul de identificare a complexelor arheologice, la o adâncime
de cca O, I 0-0,40 m. Fiecare complex identificat a fost săpat manual. Nu s-a constatat o situaţie stratigrafică
generală complexă; terenul a fost utilizat anterior pentru lucrări agricole intensive, ceea ce a determinat o
contaminare a depunerilor arheologice. Descoperirile arheologice din cadrul sitului se încadrează în categoria
aşezărilor deschise (nefortificate); au putut fi stabilite trei secvenţe ocupaţionale. Astfel, primul orizont de
locuire, din punct de vedere cronologic, este reprezentat de un mormânt de incineraţie datând din perioada
Hallstatt târziu; al doilea orizont de locuire cuprinde complexe de habitat rural (locuinţe semiadâncite, gropi
menajere, cuptoare deschise, un depozit de unelte agricole) datând din perioada medievală timpurie sec.
VIII-IX, iar cel de-al treilea amenajări agricole (gropi pentru susţinerea căpiţelor de făn) din perioada
modernă contemporană.

b) Sit 2: Brănişca, corn. Brănişca, jud. Hunedoara, punct Baltă Pescărie Vest, km 88+450-88+625; MNIR,
MCDR; Decebal Vleja (responsabil ştiinţific), Vasile Octavian Opriş - MNIR; Ioan Alexandru Bărbat MCDR
PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE CERCETĂRII: Obiectivele acestei săpături arheologice preventive au fost
identificarea şi cercetarea integrală a complexelor arheologice din cuprinsul zonei unde se va realiza
construirea autostrăzii, înregistrarea informaţiilor de ordin istoric şi arheologic, precum şi salvgardarea
bunurilor mobile de patrimoniul cultural, cu respectarea legislaţiei de referinţă.
PRINCIPALELE DESCOPERIRI ARHEOLOGICE: În perimetrul investigat au fost identificate 212 complexe
arheologice, dintre care o structură de locuire (denumită locuinţa LI) şi 21 I gropi cu funcţionalitate variată,
de multe ori incertă. După o analiză primară, complexele pot fi încadrate cronologic în perioada Bronz D Hallstatt A I, urmând însă ca analiza detaliată a materialului arheologic să permită o nuanţare a interpretării.
Materialul arheologic recoltat (în proporţie de 90% provenit din complexe) este variat, anume piese de bronz,
ceramică, obiecte de silex şi de os. Materialul ceramic, întregibil sau fragmentar, tipologia parţială a formelor
ceramice şi a decorurilor asociate acestora, deopotrivă cu piesele din bronz cu care se asociază în cadrul
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anumitor complexe arheologice, indică palierul cronologic Bz D - Ha A 1• În complexul Cx. 44 a fost descoperit
un depozit constituit din şapte brăţări de bronz (trei cu capete plurispiralice, patru cu capete drepte, dintre care
două cu secţiunea romboidală şi alte două cu secţiunea circulară). Din punct de vedere cronologic, piesele din
bronz descoperite în complexul Cx. 44 se încadrează în perioada de tranziţie de la sfârşitul epocii bronzului şi
începutul epocii fierului (Bz D - Ha A 1). În sprijinul încadrării cronologice a depozitului de bronzuri din
complexul Cx. 44 se adaugă şi alte obiecte din bronz (cu importanţă cronologică apropiată, în funcţie şi de
context), descoperite pe suprafaţa sitului în discuţie, cum sunt acele din bronz cu cap sferic sau bitronconic,
unele fiind decorate (incizii fine/caneluri). Astfel de piese au fost descoperite în complexele Cx. 140 şi Cx. 168,
iar din punct de vedere cronologic aparţin, de asemenea, epocii târzii a bronzului (Bz D - Ha A 1).
c) Sit 3: Brănişca, corn. Brănişca, jud. Hunedoara, punct Baltă Pescărie Est, km 88+750-89+000; MNIR,
MCDR; Mihaela Simion (responsabil ştiinţific), Florentin Munteanu, Andrei Heroiu - MNIR; Constantin
Ţuţuianu - MCDR
PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE CERCETĂRII: Scopul cercetării arheologice preventive a fost acela de a
identifica şi cerceta integral vestigiile arheologice situate în zona unde se va construi viitoarea autostradă, dar
şi verificarea stratigrafiei zonei. Obiectivele prezentei săpături arheologice preventive au avut în vedere
înregistrarea informaţiilor de ordin istoric şi arheologic, precum şi salvgardarea bunurilor mobile de
patrimoniul cultural, cu respectarea legislaţiei de referinţă.
PRINCIPALELE DESCOPERIRI ARHEOLOGICE: Au fost identificate şi cercetate un număr de 114 de complexe
arheologice datate în perioade istorice distincte. Iniţial, spaţiul a fost ocupat de comunităţi de la finalul
perioadei eneolitice şi începutul epocii bronzului (Tiszapolgar, Cemavoda III - Boleraz, Coţofeni). De
asemenea, au fost investigate complexe arheologice încadrabile, din punct de vedere cronologic, epocii de
tranziţie de la sfârşitul epocii bronzului şi începutul primei epoci a fierului (Bronz D - Hallstatt A 1),
complexe din perioada migraţiilor timpurii - epoca post romană (c. Sântana de Mureş - Cemeahov), precum
şi din perioada medievală timpurie (sec. VII-IX p. Chr.). Principala ocupare a spaţiului a fost însă cea
corespunzătoare sec.r VII-IX p. Chr., situl în discuţie fiind doar o periferie a unei aşezări de dimensiuni mari,
amplasată pe prima terasă a unui râu (afluent al Mureşului în antichitate), astăzi dispărut.
VI.I. AUTOSTRADA AlO: Sebeş - Turda, lotul 4, km 53+000-70+000, !noe (jud. Alba) - Mihai Viteazu
(jud. Cluj); 2014; diagnostic arheologic; MNIR; Paul Damian (responsabil ştiinţific), Ionuţ Bocan, Corina
Borş, Emil Dumitraşcu, Mihaela Simion, Decebal Vleja, Florentin Munteanu - MNIR
PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE CERCETĂRII: Obiectivele diagnosticul arheologic efectuat în perioada iunieiulie 20141, între km 53+000-70+000, au constat în identificarea şi delimitarea zonelor cu potenţial
arheologic. Pornind de la rezultatele acestora a fost realizată estimarea privind colectivele de cercetare
ştiinţifică şi numărul de muncitori necalificaţi, precum şi utilajele şi timpul necesare pentru efectuarea
viitoarele cercetări arheologice preventive pe traseul acestui tronson de autostradă.
PRINCIPALELE DESCOPERIRI ARHEOLOGICE: În perioada iunie-iulie 2014, au fost realizate 348 de secţiuni
stratigrafice de sondaj pe întreaga suprafaţă de teren accesibil, în perimetrul afectat de construcţia Lotului 4
al Autostrăzii A 1O, Sebeş - Turda. Sondajele au avut dimensiuni şi orientări variabile, în funcţie de
configuraţia terenului, fiind executate cu două utilaje de tip buldoexcavator, dotate cu lamă de taluz.
Amplasarea secţiunilor de sondaj a fost realizată în funcţie de relief, fiind dispuse atât perpendicular, cât şi
paralele faţă de axul autostrăzii. Pe baza observaţiilor astfel obţinute, a fost pusă în evidenţă existenţa a opt
situri arheologice, după cum urmează:
• Sit I - Unirea (km 57+200-57+ 350) - au fost identificate vestigii arheologice (zonă de habitat) încadrate,
din punct de vedere cronologic, în epoca bronzului, prima epocă a fierului (Hallstatt), precum şi în evul
mediu;
• Sit 2 - Dumbrava I (km 59+050-59+250) - au fost identificate vestigii de locuire încadrate, din punct de
vedere cronologic, în epoca bronzului şi perioada medievală;
• Sit 3 - Dumbrava 2 (km 60+550--60+ 700) - a fost identificată o necropolă datând din epoca bronzului
(cultura Noua);
• Sit 4 - Măhăceni I (km 62+000-62+230) - au fost identificate vestigii de locuire încadrate, din punct de
vedere cronologic, în perioada mijlocie a epocii bronzului mijlociu şi prima epocă a fierului (Hallsttat
timpuriu);
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• Sit 5 - Măhăceni 2 (km 61+560--61+750) - au fost identificate vestigii aparţinând unei zone de habitat
încadrate, din punct de vedere cronologic, în epoca bronzului;
• Sit 6 - Stejeriş I (km 64+850--65+ 100) - au fost identificate vestigii aparţinând unei zone de habitat
încadrate, din punct de vedere cronologic în epoca bronzului;
• Sit 7 - Stejeriş 2 (km 65+600--65+900) - au fost identificate vestigii aparţinând unei zone de habitat
încadrate, din punct de vedere cronologic, în epoca bronzului;
• Sit 8 - Bădeni (km 67+ 300--67+600) - au fost identificate vestigii de locuire încadrate, din punct de
vedere cronologic, în perioada epocii bronzului timpuriu.
VI.2. AUTOSTRADA AlO: Sebeş - Turda, lotul 4, km 53+000-70+000, lnoc (jud. Alba) - Mihai Viteazu

(jud. Cluj); 2014;

cercetări

arheologice preventive.

PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE CERCETĂRII: cercetarea s-a realizat în contextul lucrărilor de construire a
autostrăzii Sebeş

- Turda, Lot 4, în perimetru unde diagnosticul arheologic efectuat în perioada iunie 2014, a
identificat existenţa unor vestigii arheologice. Obiectivele campaniei de cercetare arheologică preventivă în
teren (derulată în intervalul lunilor august-noiembrie 2014) au constat în identificarea distribuţiei spaţiale, a
elementelor constitutive ale vestigiilor arheologice, respectiv cercetarea exhaustivă a acestora, cât şi prelevarea
tuturor artefactelor şi ecofactelor descoperite, în zona afectată direct de lucrările de construire a autostrăzii.
a) Sit 1: Unirea, corn. Unirea, jud. Alba, punct Unirea, km 57+200-57+230; MNIR, MIT; Mihai Gabriel
Vasile (responsabil ştiinţific), Marius Streinu, Florentin Munteanu - MNIR; Horaţiu Dorin Groza (MIT)
PRINCIPALELE DESCOPERIRI ARHEOLOGICE: Situl se găseşte pe o terasă cu altitudine medie, la o distanţă de
550 m de limita actuală a localităţii Unirea, pe direcţia nord-vest. Pe latura de sud-vest, terasa este
înconjurată de un pârâu, o ravenă seacă numită Valea Gorunului. Nu s-a înregistrat o situaţie stratigrafică
generală complexă, terenul fiind utilizat anterior pentru lucrări agricole intensive, fapt ce a determinat o
contaminare a straturilor de depunere, pe alocuri nivelul ocupaţional preistoric fiind semnificativ afectat de
aceste intrevenţii antropice recente. Cercetările arheologice cu caracter preventiv, efectuate de-a lungul a
patru săptămâni, au confirmat prezenţa potenţialului arheologic semnalat anterior, fiind identificate şi
investigate exhaustiv 32 de complexe arheologice, distribuite pe o suprafaţă de circa 7520 m2. Vestigile
arheologice descoperite sunt reprezentate de: şase locuinţe de suprafaţă, 11 gropi, 14 complexe arheologice
rară funcţionalitate certă (aglomerări de material arheologic) şi un mormânt de înhumaţie. Ţinând cont de
complexele cercetare şi materialele arheologice descoperite, în stadiul actual al analizei post-săpătură, se
conturează un orizont cronologic aparţinând perioadei mijlocii a epocii bronzului, respectiv elemente ale
culturii Wietenberg.
b) Sit 2: Dumbrava, corn. Unirea, jud. Alba, punct Sit 2, km 59+050-59+250, MNIR, MNUAI, MIT; Paul
Damian (responsabil ştiinţific), Eugen-Marius Paraschiv-Grigore, Ioana Paraschiv-Grigore - MNIR; Gabriel
Balteş - MNUAI; Dan Matei - MIT
PRINCIPALELE DESCOPERIRI ARHEOLOGICE: au fost decapate cu mijloace mecanice 15 unităţi de săpătură (S
001-S 015), cu dimensiuni şi orientări variabile, în funcţie de configuraţia terenului. De asemenea, pentru
cercetarea acestui sit arheologic au fost deschise patru suprafeţe (Sp 01-Sp 04), de dimensiuni variabile,
orientate pe axa N-S şi amplasate de o parte şi de alta a secţiunilor magistrale. Decopertarea stratului vegetal
cu mijloace mecanice a fost efectuată până la o adâncime de cca 0,20--0,50 m, ulterior complexele fiind
identificate şi cercetate cu ajutorul forţei de muncă necalificate pusă la dispoziţie de beneficiar. Au fost
identificate şi cercetate 33 de complexe arheologice, datate după cum urmează: perioada târzie a epocii
bronzului (20 de complexe), perioada medievală (sfârşitul sec. XII - începutul sec. XII) (3 complexe) şi 10
complexe de epocă modernă (sec. XIX). Într-o descriere preliminară sumară, descoperirile arheologice din
cadrul sitului Dumbrava 1 se încadrează în categoria complexelor de habitat rural, databile tipologic în epoca
medievală (două locuinţe adâncite şi un cuptor menajer). Pe lângă aceste complexe au mai fost descoperite
19 gropi menajere ce pot fi încadrate cronologic preliminar - pe baza materialului arheologic din inventarul
acestora - în perioada epocii Hallstatt timpuriu, anume cultura Gava. Se adaugă cele 1O complexe datând din
epoca modernă, respectiv vetre pentru prelucrat fierul (datarea se bazează pe o pipă descoperită în zona unuia
dintre complexe).
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c) Sit 3: Dumbrava, corn. Unirea, jud. Alba, punct Sit 3, km 60+550--60+700; MNIR, MNUAI, MIT; Paul
Damian (responsabil ştiinţific), Eugen-Marius Paraschiv-Grigore, Ioana Paraschiv-Grigore - MNIR; Gabriel
Balteş - MNUAI; Dan Matei - MIT
PRINCIPALELE DESCOPERIRI ARHEOLOGICE au fost deschise cu mijloace mecanice 20 unităţi de săpătură (S 01-S
20), cu dimensiuni şi orientări variabile, în funcţie de configuraţia terenului. De asemenea, pentru cercetarea
sitului au fost deschise patru suprafeţe (Sp 01-Sp 04), cu dimensiuni variabile, orientate pe axa N-S, de o parte
şi de alta a unor secţiuni magistrale. Decopertarea stratului vegetal cu mijloace mecanice a fost efectuată până la
o adâncime de cca 0,20-0,50 m, ulterior complexele fiind identificate şi cercetate cu ajutorul forţei de muncă
necalificate pusă la dispoziţie de beneficiar. Au fost identificate şi cercetate 44 de complexe arheologice, după
cum urmează: 31 de complexe datate în perioada târzie a epocii bronzului (cultura Noua), iar alte 13 complexe
fără încadrare cronologică certă. Cercetările arheologice cu caracter preventiv, au confirmat prezenţa
potenţialului arheologic semnalat anterior, fiind identificate şi investigate exhaustiv 44 de complexe arheologice
(31 de morminte de înhumaţie datând din perioada târzie a epocii bronzului, precum şi 12 amenajări de formă
circulară cu pietre şi ceramică şi o gropă cu material tegular) distribuite pe o suprafaţă de circa 4100 m2, între
km 60+550--60+700. Materialul ceramic descoperit în mormintele de inhumaţie este alcătuit din vase întregibile
(cu forme şi dimensiuni diverse), aparţinând culturii Noua.
d) Sit 4: Măhăceni, corn. Unirea, jud. Alba, punct Sit 4, km 62+000--62+230; MNIR, MNUAI, MIT; Paul
Damian (responsabil ştiinţific), Emil Dumitraşcu, Irina Ene, Florentin Munteanu - MNIR; Dan Matei,
Horaţiu Groza - MIT; Petre Colţeanu - SC Vanderlayarheo SRL
PRINCIPALELE DESCOPERIRI ARHEOLOGICE: au fost deschise 26 de unităţi de cercetare, decapate cu mijloace
mecanice, fiind identificate şi cercetate 43 de complexe arheologice. Complexele se încadrează, pe baza
materialului ceramic prelevat, în perioada târzie a epocii bronzului, cultura Noua. Au fost cercetate locuinţe,
gropi menajere, gropi cu depunere, gropi de stâlp, vetre şi şanţuri. În zona de nord a sitului (km 62+ 15062+ 230) a fost cercetată o viroagă, colmatată de-a lungul timpului, aici fiind descoperite fragmente ceramice
rulate, resturi de chirpici, oase de animale. Locuinţele incendiate erau orientate E-V; umplutura acestora
conţinea cenuşă, fragmente ceramice, chirpici, oase de animale (inclusiv prelucrate) şi utilaj litic fragmentar.
Gropile aveau în umplutură fragmente ceramice, oase de animale, chirpici şi utilaj litic fragmentar. O
excepţie o constituie groapa Cx. 1, unde au fost descoperite două vase suprapuse (întregibile), iar între
acestea se afla un inel de buclă din bronz. În partea de sud a sitului arheologic au fost cercetate locuinţe
incendiate, vetre şi gropi menajere.
e) Sit 8: sat Măhăceni, comuna Unirea, judeţul Alba, punct Turdăoi, km 61+450--61+750; MNIR, MNUAI,
MIT; Ionuţ Bocan (responsabil ştiinţific); Daniel Ene, Silviu Ene, Florentin Munteanu - MNIR; Marius
Râza, Gabriel Balteş - MNUAI; Horaţiu Groza, Dan Matei - MIT
PRINCIPALELE DESCOPERIRI ARHEOLOGICE: Situl Măhăceni-Turdăoi se află amplasat pe terasa dreaptă a
pârâului Măhăceni, la aproximativ 250 m sud faţă de acesta. Din punct de vedere geografic, terenul din
această zonă se caracterizează printr-o succesiune de platouri, de altitudine medie; pârâul amintit străbate
această zonă de la vest spre est, dând naştere unei lunci joase, uşor inundabilă. Situl arheologic a fost afectat
parţial de lucrările agricole practicate în zonă în perioada modernă şi contemporană. Zona afectă de
construirea viitoarei autostrăzi din cuprinsul situl menţionat a fost cercetată exhaustiv. Au fost deschise cu
mijloace mecanice 18 unităţi de săpătură (S 001-S O18), cu dimensiuni şi orientări variabile, în funcţie de
configuraţia terenului. De asemenea, pentru cercetarea acestui sit arheologic au fost deschise 13 suprafeţe (Sp
1-Sp 12, inclusiv Sp I A), de dimensiuni variabile, orientate pe axa N-S, de o parte şi de alta a unor secţiuni
magistrale. Astfel, a fost investigată o suprafaţă de 13.593,51 m2 . Au fost identificate şi cercetate integral 56
de complexe arheologice, încadrabile, din punct de vedere cronologic, în două epoci, după cum urmează:
perioada de tranziţie de la sfărşitul epocii bronzului şi începutul epocii fierului (Bz D - Ha A 1) şi în perioada
medievală (sfărşitul sec. XII - începutul sec. XIII). Complexele arheologice încadrabile din punct de vedere
cronologic în cuprinsul perioadei de tranziţie de la sfărşitul epocii bronzului şi începutul epocii fierului (Bz D
- Ha A 1) sunt în număr de 50, fiind reprezentate de: patru locuinţe de suprafaţă, incendiate, două locuinţe
adâncite, 42 de gropi şi două aglomerări de material arheologic (ceramică, oase de animal, mici fragmente de
chirpici, pietre), probabil zone menajere. Complexele arheologice încadrabile din punct de vedere cronologic
în perioadă medievală (sfărşitul sec. XII - începutul sec. XIII) sunt reprezentate de: cinci locuinţe adâncite şi
un cuptor menajer, cu groapă de deservire (Cx. 24).

t) Sit 5: Stejeriş, corn. Moldoveneşti, jud. Cluj, punct Sit 5, km 64+850-65+ 100; MNIR, MNUAI, MIT; Paul
Damian (responsabil ştiinţific), Emil Dumitraşcu, Sorin Cleşiu, Florentin Munteanu - MNIR; Radu Petcu SC Vanderlayarheo SRL
PRINCIPALELE DESCOPERIRI ARHEOLOGICE: A fost efectuată decaparea cu mijloace mecanice a solului vegetal,
apoi fiind identificate şi cercetate patru complexe arheologice (două locuinţe de suprafaţă, o amenajare
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rituală şi

o groapă menajeră), care aparţin perioadei mijlocii a epocii bronzului (cultura Wietenberg). Au fost
deschise mai multe suprafeţe de cercetare, în general având dimensiuni de 30 x 15 m, în vederea identificării
şi cercetării complexelor arheologice. Un număr de cinci suprafeţe (S. 004-S006 şi S. O10-S. O11) au
acoperit zona propriu-zisă de interes arheologic; secţiunile magistrale (S. 001-S. 003, S. 007-S.009, S. 012S. O15, S. O17-S. 026), dar şi o suprafaţă de cercetare (S. O16) au fost deschise în zona cuprinsă între km
64+850-65+ 100. Au fost cercetate două locuinţe de suprafaţă de mari dimensiuni (I 0,50 x 7 m), o amenajare
rituală delimitată de trei pietre de mari dimensiuni şi o groapă menajeră. Materialul arheologic constă în
ceramică (fragmentară), fragmente osteologice, utilaj litic şi chirpici (resturi de pereţi).
g) Sit 6: Stejeriş, corn. Moldoveneşti, jud. Cluj, punct Sit 6, km 65+600-65+900; MNIR; Irina Ene
(responsabil ştiinţific), Corina Borş, Luciana Rumega-Irimuş, Vlad Rumega-Irimuş, Vasile Opriş, Florentin
Munteanu - MNIR
PRINCIPALELE DESCOPERIRI ARHEOLOGICE: au fost identificate şi investigate exhaustiv 25 de complexe
arheologice, distribuite pe o suprafaţă de cca 5857 m 2. Cele 25 de complexe arheologice (locuinţe semiadâncite şi gropi circulare) pot fi datate în epoca bronzului, prima epocă a fierului şi în perioada migraţiilor.
Materialul arheologic tipic nu este foarte bogat, în unele situaţii lipsind elemente de datare certe, dată fiind
confirguraţia terenului (zona I - zonă mai joasă, inundabilă şi zona II - mai înaltă, utilizată pentru lucrări
agricole) şi starea de conservare generală a sitului.
h) Sit 7: sat Bădeni, comuna Moldoveneşti, jud. Cluj, punct Sit 6, km 67+300-67+600; MNIR, MNUAI,
MIT; Ionuţ Bocan (responsabil ştiinţific), Daniel Ene, Mădălina Florentina Voicu, Vasile Opriş, Ioana
Paraschiv-Grigore, Adela Bâltâc, Eugen Marius Paraschiv-Grigore, Sorin Cleşiu, Silviu Ene, Mihai Gabriel
Vasile, Luciana Rumega-lrimuş, Vlad Rumega-Irimuş - MNIR; Marius Râza, Gabriel Balteş - MNUAI; Dan
Matei, Horaţiu Groza - MIT; Radu Petcu - SC Vanderlayarheo SRL
PRINCIPALELE DESCOPERIRI ARHEOLOGICE: Situl de la Bădeni, nou identificat prin lucrările de diagnostic
arheologic din vara 2014, este amplasat pe Dealul Bădenilor (427 m altitudine), la est de intersecţia dintre
DN I (E 81) şi DC 82. Din punct de vedere geografic, terenul se prezintă sub forma unui platou, de altitudine
medie, aflându-se în imediata apropiere a Tăului Bădenilor. Integritatea sitului arheologic a fost afectată
parţial de lucrările de construire a DN I, în perioada contemporană. A fost cercetată exhaustiv zona ce urma
să fie afectată de lucrările de construire a infrastructurii rutiere amintite. Astfel, au fost deschise cu mijloace
mecanice 16 unităţi de săpătură (S 001-S O16 ), cu dimensiuni şi orientări variabile, în funcţie de configuraţia
terenului. De asemenea, pentru cercetarea acestui sit arheologic au fost deschise 13 suprafeţe (Sp 1-Sp 13 ),
de dimensiuni variabile, orientate pe axa N-S, de o parte şi de alta a unei secţiuni magistrale. A fost decapată,
cu mijloace mecanice, o suprafaţă de 14.368 m2. Au fost identificate şi cercetate integral 177 de complexe
arheologice, încadrabile din punct de vedere cronologic în trei perioade istorice şi anume: eneolitic (cultura
Tiszapolgar) (10 complexe), perioada de tranziţie la epoca bronzului (cultura Coţofeni) (137 de complexe) şi
în perioada modernă (perioada celui de-al Ii-lea Război Mondial - şase complexe). De asemenea, menţionăm
că un număr de 24 de complexe arheologice nu au avut inventar, lipsind aşadar elementele de datare. Din
punct de vedere tipologic, complexele arheologice cercetate sunt reprezentate de: locuinţe incendiate ( 1O
complexe), 145 de gropi, nouă aglomerări de material arheologic (ceramică, oase de animal, mici fragmente
de chirpici, pietre) - probabil zone menajere, două morminte de inhumaţie, patru platforme din piatră de râu,
patru alveolări naturale umplute cu material arheologic, trei tranşee şi fundaţiile unei barăci din timpul celui
de-al doilea Război Mondial.

8. ALTE CERCETĂRI ARHEOLOGICE PREVENTIVE
cartier Băneasa, str. Gârlei, nr. 1C şi 1E, sector 1; 2008, 2013; MNIR; Paul Damian (responsabil
Sorin Cleşiu, Emil Dumitraşcu, Sorin Oanţă-Marghitu, Silviu Edmond Ene, Florentin Munteanu,
Mihai Florea - MNIR
PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE CERCETĂRII: Obiectivul principal a fost cercetarea preventivă a terenului la
solicitarea Beneficiarului, S.C. DRAGON MEDICAL COMPLEX S.A., în scopul întocmirii documentaţiilor
necesare pentru derularea procedurii de descărcare de sarcină arheologică. Un obiectiv de perspectivă al
cercetării noastre, care nu este legat direct de scopul imediat al săpăturii, ci de valorificarea rezultatelor
I.

Bucureşti,

ştiinţific),
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cercetărilor

prin publicare, este reconstituirea istoriei de lungă durată a terenului şi a zonei căreia îi aparţine,
ca spaţiu-loc, un nod al unei reţele de locuri care compun peisajul, în care se întâlnesc mai multe semnificaţii
conferite de actorii sociali şi care participă la rândul său la construirea memoriei şi identităţii acestora.
PRINCIPALELE DESCOPERIRI ARHEOLOGICE: Terenul investigat prin ample cercetări arheologice preventive în
anii 2008 şi 2013 (prilejuite de intenţiile Beneficiarului de a dezvolta imobiliar această zonă) se află pe malul
nordic al actualului Lac Băneasa, pe partea stângă a unui meandru al Colentinei. Lucrările agricole efectuate
în timpul funcţionării neîntrerupte a Staţiunii Centrale de Cercetare pentru Cultura şi Industrializarea
Tutunului, din 1929 până la începutul anilor 2000 (când zona a fost „dezindustrializată"), oferă caracteristica
principală a relaţiei cu trecutul prin intermediul urmelor materiale: fragmentaritatea. Suprafaţa mare a
terenului care a fost investigată în 2008 (cca 3 ha), configuraţia acestuia, faptul că nu era ocupat decât în mică
măsură de construcţii, precum şi observaţiile stratigrafice potrivit cărora stratul cenuşiu era puternic afectat
de lucrările agricole până la nivelul depunerii naturale de argilă galbenă, au fost elemente care au asigurat
condiţiile pentru realizarea, în 2013, a unei săpături pe scară largă, într-un ritm susţinut (folosind un
excavator de capacitate mai mare), orientată către detectarea, delimitarea şi cercetarea în suprafaţă a
contextelor. În cele două campanii, am cercetat circa 850 de complexe din diferite epoci şi perioade istorice:
neolitic, epoca bronzului, a doua epocă a fierului, evul mediu timpuriu (sec. VI-VII), evul mediu târziu (sec.
XVIII), trecutul recent şi apropiat. Dintre acestea, 92 de complexe (gropi fără material ceramic în umplutură
sau conţinând doar cioburi atipice) nu au fost încadrate chronologic, iar alte 16 complexe, care aveau, după
identificarea lor, aspectul unor gropi sau construcţii adâncite, s-au dovedit a fi resturi din stratul cenuşiu sau
mici alveolări în depunerea de argilă galbenă. Aşezarea din a doua epocă a fierului constă într-o reţea de
gropi (dintre care două conţin oase umane şi alte două, schelete de câini), construcţii adâncite cu cuptor săpat
în perete (dintre ele, două având cuptoare cu reverberaţie), gropi rectangulare sau ovale de mari dimensiuni
dar fără instalaţii de ardere, două şanţuri care mărginesc o construcţie adâncită cu cuptor. Cu excepţia câtorva
complexe - gropi cu caracter menajer care pot fi încadrate, cu mare probabilitate, în această perioadă doar
prin prezenţa unor fragmente de vălătuci în umplutură, şi o groapă circulară, cu profilul în formă de clopot şi
pereţii arşi la roşu, indiciu care sugerează includerea acestui complex în categoria gropilor de provizii locuirea medievală timpurie este reprezentată de construcţii adâncite în depunerea de argilă galbenă, cu
gropile de formă rectangulară sau ovală având diferite orientări, două dintre acestea, prin dimensiunile mici,
fiind mai degrabă cuptoare cu groapă de acces. Pe baza materialului ceramic, locuirea medievală timpurie se
poate data în sec. VI-VII, fără să excludem posibilitatea existenţei unor complexe mai târzii. Complexele
medievale târzii (sec. XVIII) au, în mare, o distribuţie spaţială asemănătoare cu aceea a vestigiilor din sec.
VI-VII. Locuirea este atestată prin 12 construcţii adâncite având amenajate cuptoare din cărămizi (alte două
complexe, cu multe cărămizi în umplutură ar putea fi incluse în această categorie), opt construcţii adâncite cu
cuptoare săpate într-un perete al gropii, trei gropi rectangulare sau ovale care, prin dimensiuni, pot fi
interpretate drept construcţii adâncite, un mormânt şi 31 de gropi, unele având în umplutură multă cenuşă,
oase de animale, cochilii de scoici, fragmente de cărămizi şi ceramică smălţuită.
REFERINŢE BIBLIOGRAFICE GENERALE: CCA, 2011, p. 165-167, nr. 87; CCA, 2014, p. 166-168, nr. 103

II. BUCUREŞTI (Centrul istoric); 2010-2011; MMB, MNIR.
a) Centrul istoric, str. Ioan C. Filitti; Gheorghe Mănucu Adameşteanu (responsabil ştiinţific, proiect) MMB; Silviu Oţa (responsabil ştiinţific, sector), Ionuţ Bocan, Andra Samson, Sorin Cleşiu, Katia
Moldoveanu, Elvira Safta, Emil Dumitraşcu, Ginei Lazăr, Virgil Apostol, Mihai Florea - MNIR
PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE CERCETĂRII: scopul propus a fost acela de a surprinde şi carta urme de ziduri de
la vechi construcţii şi stratigrafia pe adâncime, ca urmare a lucrărilor executate de firma de construcţii
Apolodor. Un alt obiectiv a fost acela de a recupera artefactele în urma decapării mecanice şi încadrarea lor
cronologică. De asemenea, s-a avut în vedere şi publicarea informaţiei arheologice recuperate.
PRINCIPALELE DESCOPERIRI ARHEOLOGICE: ca urmare a acţiunii de supraveghere pe Strada I. C. Filitti, au fost
identificate resturi de ziduri din cărămidă pe ambele laturi ale străzii. Acestea au fost surprinse sub pavajul
trotuarului, după cum urmează:
• I. Intersecţia cu strada Calea Victoriei
• I .a. La sud de axul drumului (orientat NV-SE), la limita străzii. În acest punct, fragmentul de zid surprins
a fost distrus în urma instalării unei conducte de apă, probabil în cu mai mulţi ani.
• l .b. Imobilul cu nr. 6 de pe Calea Victoriei, care are o latură şi pe Strada I. C. Filitti.
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• l .c. Imobilul cu nr. I, în punctul în care bordura devine curbă spre Calea Victoriei, lângă reţeaua de
curent îngropată, la aproximativ 60-80 cm. Acesta era dispus oblic pe Strada I. C. Filitti. Mai exact, punctul
se poate identifica în locul în care trotuarul începe să descrie o curbă. Aici, stratigrafia este bulversată de
vechi intervenţii. Se mai poate observa doar că fragmentul de zid este suprapus de un strat de mortar de
culoare gălbuie, apoi de trotuarul cu bordura de piatră.
• 2. Latura drumului dinspre Râul Dâmbovi/a
• La o distanţă de 37 m de la punctul precedent, lângă imobilul cu nr. 6 de pe Strada I. C. Filitti. Aici a fost
montată o conductă de gaz. Pentru acoperirea şanţului a fost montată o mică punte de lemn. Sub ea, s-a
observat un rest de zid din cărămidă legată cu mortar, suprapus parţial de bordură şi de amenajarea cu bitum
a străzii. Acesta a fost distrus în zona menţionată, atât pe laterale cât şi în secţiune, probabil în urma montării
conductei de gaze. Dimensiunile sale reale nu mai pot fi stabilite decât dacă se distruge trotuarul. El venea
oblic pe axul străzii I. C. Filitti, asemeni celorlalte. Nu s-au putut efectua cercetări arheologice deoarece la
momentul supravegherii zona a fost deja distrusă.
• 3. La 15 m faţă de punctul precedent, în faţa imobilului nr. 8.
• 4. La 20 m distanţă de zidul descoperit lângă imobilul cu nr. 6.
• 5. Între metrii 24-26 măsurat de la zidul din dreptul imobilului nr. 6, la imobilul nr. 10.
• 6. Latura drumului dinspre deal
• Între imobilele cu numerele 9 şi 11, la intrarea în curte
De-a lungul străzii, în special în dreptul imobilelor nr. 3-9 au fost recuperate materiale arheologice constând
în fragmente ceramice, fragmente de sticlă diverse, resturi de cahle, un fragment de olan, o piesă de fier şi un
rest de cărămidă.
b) Centrul istoric, str. pictor N. Tonitza; MMB, MNIR; Gheorghe Mănucu Adameşteanu (responsabil
ştiinţific, proiect) - MMB; Silviu Oţa (responsabil ştiinţific, sector), Ionuţ Bocan, Andra Samson, Sorin
Cleşiu, Katia Moldoveanu, Elvira Safta, Emil Dumitraşcu, Ginei Lazăr, Virgil Apostol, Mihai Florea MNIR
PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE CERCETĂRII: Prin această cercetare arheologică preventivă ne-am propus:
înregistrarea punctelor în care au fost găsite structuri de lemn, degajarea lor în suprafaţă, în dreptul imobilelor
9-11, efectuarea de relevee, obţinerea şi înregistrarea unor profile stratigrafice, recoltarea materialului
arheologic existent şi a unor probe de lemn, pentru analiza dendrocronologică. Am urmărit, de asemenea,
înregistrarea dispunerii elementelor constructive ale străzii de lemn şi relaţia lor stratigrafică cu strada. Un alt
obiectiv a fost acela de a studia atât cât este posibil o parte din casa cu ziduri de cărămidă la intersecţia cu
strada I. C. Filitti. Un alt obiectiv era acela de a marca punctele în care au fost clădiri în cursul sec. XX şi
care nu mai există, prăbuşindu-se la cutremurul din anul 1977. De asemenea, se are în vedere şi publicarea
rezultatelor cercetărilor arheologice şi eventual organizarea unor expoziţii în care să fie prezentate piesele
descoperite şi rezultatele cercetărilor.
PRINCIPALELE DESCOPERIRI ARHEOLOGICE: Săpăturile de pe traseul vechilor utilităţi, executate de firma Acvatot,
au intersectat fragmente din traseul vechii străzi pavate cu lemn şi fragmente de zid ori zone de moloz din
cărămizi modeme. Ca urmare a acţiunii de supraveghere şi cercetare arheologică preventivă pe strada pictor N.
Tonitza, au fost identificate resturi de structuri de lemn şi ziduri din cărămidă pe ambele laturi ale străzii.
Acestea au fost surprinse sub pavajul trotuarului şi la intersecţia cu strada I. C. Filitti după cum urmează:
• l .T. l. Trasată în partea de sus a străzii pictor N. Tonitza, lângă imobilul cu nr. 30 de pe strada Franceză.
Aici au fost surprinse structuri de lemn provenite de la vechea stradă Brâncoveanu.
• 2.T.2. Amplasată în dreptul imobilului cu acelaşi număr, puţin mai jos. Sub conducta de gaze au fost
observate fragmente de lemn la adâncimea de 1,90 m.
• 3.T.3. Trasată în dreptul parcării (imobilul cu nr. 9) a fost găsit un rest din vechea stradă. S-au putut
observa trei refaceri.
• 4.T.4. Amplasată în dreptul imobilului cu nr. 9, lângă colţul clădirii cu nr. 11. A fost găsit un alt fragment
din vechea stradă pavată cu lemn. Şi aici au fost observate tot trei refaceri ale vechii străzi.
• 5.T.5. În dreptul imobilului cu nr. 4. Au fost găsiţi doi stâlpi din vechea stradă, precum şi „blăni" de lemn.
• 6.T.6. Trasată în zona de intersecţie a străzilor pictor N. Tonitza şi I. C. Filitti, lângă vechiul traseu de
canalizare şi apă au fost identificate fragmente de ziduri din sec. XIX-XX. Tot acolo, în lateralul zidurilor,
lângă căminul de canalizare, a fost identificat un stâlp de la vechea stradă de lemn(?).
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• 6.T.6.A. Deschisă în lateralul secţiunii precedente. În zona de intersecţie a străzilor Pictor N. Tonitza şi I. C.
Filitti, lângă traseul conductei de apă şi canalizare menţionate la punctul precedent, au fost identificate ziduri din
cărămidă din epoca modernă parţial reutilizate în perioada actuală. Conform ridicărilor topografice executate de
către R. A. Borroczyn spre mijlocului sec. XIX ( 1852), în această zonă existase o casă.
Casa I - prin cercetarea arheologică a fost identificată şi studiată parţial o casă cu ziduri şi pavaj din
cărămidă, care a cunoscut mai multe faze constructive. Din aceasta au fost înregistrate trei ziduri, un nivel de
incendiere (atribuit celui din anul 1847) şi un pavaj de cărămidă. Acesta e suprapus de fragmente de tencuială
pictată. Peste pavaj a fost găsit şi un rest de zid căzut, dar fără să putem spune dacă aparţinea unei bolţi de
cărămidă sau este din elevaţia casei. Materialul arheologic rezultat - fragmente ceramice, de sticlă şi resturi
osteologice provenite de la animale - este extrem de sărac. Dintre formele descoperite amintim farfurii,
ulcioare, castroane, pahare de sticlă, fiole, sticle de vin, un topor, o foiţă de bronz, şi câteva fragmente de
zgură şi fier topit. Pe baza inventarului arheologic - ceramică şi sticlă - raportat la nivelul de incendiu, putem
aprecia că această casă a existat în prima jumătatea a sec. XIX.
c) Centrul istoric, strada Poştei; MMB, MNIR; Gheorghe Mănucu Adameşteanu (responsabil ştiinţific,
proiect) - MMB; Silviu Oţa (responsabil ştiinţific, sector), Ionuţ Bocan, Andra Samson, Katia Moldoveanu,
Emil Dumitraşcu, Ginei Lazăr, Virgil Apostol, Mihai Florea - MNIR
PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE CERCETĂRII: Prin derularea acestei cercetări arheologice preventive au fost
avute în vedere următoarele: înregistrarea punctelor în care au fost găsite ruinele hanurilor Stavropoleos şi
Constantin Vodă, degajarea lor în suprafaţă, efectuarea de relevee, obţinerea şi înregistrarea unor profite,
recoltarea materialului arheologic existent. De asemenea, se are în vedere şi publicarea informaţiei
arheologice recuperate şi, eventual, organizarea unor expoziţii în care să fie prezentate piesele descoperite şi
rezultatele cercetărilor.
PRINCIPALELE DESCOPERIRI ARHEOLOGICE: Au fost trasate în total 11 secţiuni cu diverse orientări, în funcţie
de traseele specifice de urmat pentru utilităţi. Au fost identificate porţiuni din traseele hanurilor Constantin
Vodă (latura sa de est) şi Stavropoleos. De asemenea, au fost identificate şi fragmente de construcţii existente
în trecut între cele două hanuri. Acestea au fost realizate din cărămidă legată cu mortar şi, pe alocuri,
suprapuneau clădiri mai vechi, distruse, din care s-a păstrat doar moloz. Artefectele recuperate sunt extrem de
sărace şi constau în fragmente ceramice databile în sec. XVIII-XIX, bucăţi de sticlă, o pipă, resturi
osteologice animale şi câteva fragmente de cahle. Din vechea canalizare a oraşului, au fost recuperate
monede databile în sec. XX, o medalie, cartuşe şi instrumente medicale contemporane.
d) Centrul istoric, strada Stavropoleos; MMB, MNIR; Gheorghe Mănucu Adameşteanu (responsabil
ştiinţific, proiect) - MMB; Silviu Oţa (responsabil ştiinţific, sector), Andra Samson, Katia Moldoveanu, Emil
Dumitraşcu, Ginei Lazăr, Virgil Apostol, Mihai Florea - MNIR
PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE CERCETĂRII: înregistrarea punctelor în care au fost găsite ruinele hanurilor
Zlătari şi Constantin Vodă, degajarea lor în suprafaţă pentru clarificarea traseului zidurilor, o ridicare
topografică a zonei, identificarea unor posibile străzi de lemn, efectuarea de planuri şi relevee, un studiu de
arhitectură şi recoltarea materialului arheologic existent. De asemenea, se are în vedere şi publicarea
informaţiei arheologice recuperate şi, eventual, organizarea unor expoziţii în care să fie prezentate piesele
descoperite şi rezultatele cercetărilor.
PRINCIPALELE DESCOPERIRI ARHEOLOGICE: Ca urmare a campaniei din anul 2011, au fost descoperite
fragmente din vechea stradă pavată cu lemn. Din ea s-au păstrat două fragmente, unul în dreptul Bisericii
Stavropoleos, iar un al doilea în dreptul Muzeului Naţional de Istorie a României. Paralel cu primul fragment
de stradă, au fost găsite porţiuni din ruinele Hanului Greci (sectorul a revinit spre cercetare MMB). În dreptul
celui de-al doilea fragment de stradă, pe o porţiune a sa, de o parte şi de alta, au fost găsite ruine din fostele
hanuri Constantin Vodă (pe latura sudică) şi Zlătari (pe latura nordică). Conform planului de lucru, în acest
sector au fost puse în evidenţă ruinele, s-au fiicut măsurători topografice, relevee de arhitectură, desene
arheologice (planuri) şi înregistrări fotografice. Stratigrafia a fost distrusă de cercetări sau amenajări mai
vechi. Artefactele recuperate (fragmente ceramice şi de sticlă) au fost găsite doar în poziţie secundară şi erau
bulversate. Materialul arheologic recuperat este însă relativ sărac şi constă în resturi osteologice şi fragmente
ceramice, la rândul lor aruncate probabil în cursul sec. XVIII-XIX.
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A2,

Bucureşti-Constanţa,

tronson

Cernavodă-Constanţa,

Centura de ocolire

Deva-Orăştie,

Valul Mare de

pământ

Gelmar II

~~~~~~~~~~~~~

A 3, Bucureşti-Braşov, tronson

Bucureşti-Moara Vlăsiei,

Creţuleasca-Va/ea Pasărea

Şantiere

Al,

Orăştie-Sibiu,

Lotul 1: Orăştie-Sebeş,
Romos-Sârba/Valea Vaideilor

arheologice preventive

Al , Orăştie-Sibiu, Lotul 1: Oră ş tie-Sebeş,
Aurel Vlaicu-Obreza

Al, Orăştie-Sibiu , Lotul 1:

Oră ş tie-Sebeş,

Şi bot-Cânepişte

Al , Orăştie-Sibiu, Lotul 1: Orăştie-Sebeş, Şibot-În Obrej

Şantiere

arheologice preventive

Al,
Al,

Al,

Orăştie-Sibiu,

Lotul 1: Orăştie-Sebeş,
Balomiru de Câmp-Pârâul Sărăţii

Orăştie-Sibiu,

Lotul 1:

Orăştie-Sebeş,

Tărtărie-Podul Tărtăriei

Al,

Lotul 1: Orăştie-Sebeş,
Pianu de Jos-Podei

Şantiere

Lotul 1:

Orăştie-Sebeş,

Tărtărie-Podul Tărtăriei

Al,

est

Orăştie-Sibiu,

Orăştie-Sibiu,

Al,

vest

Orăştie-Sibiu,

Lotul 1: Orăştie-Sebeş,
Pianu de Jos-Lunca Pârâului

Orăştie-Sibiu,

Lotul 1: Orăştie-Sebeş,
Pianu de Jos-Podei

arheologice preventive

Autostrada Deva-Lugoj, Lotul 4, Bacea-La Sărătură

Autostrada Deva-Lugoj, Lotul 4,
Brănişca-Balta Pescăriei Vest

A 10, Sebeş-Turda, Lotul 4, Unirea
Autostrada Deva-Lugoj, Lotul 4,
Brănişca-Ba/ta Pescăriei Est

A 10,

Sebeş-Turda,

Lotul 4,
Dumbrava-Sit 2

Şantiere

A 10, Sebeş-Turda, Lotul 4, km,
Dumbrava-Sit 3

arheologice preventive

A 10, Sebeş-Turda, Lotul 4, km 61+450-61+750,
Măhăceni-Turdăoi

A 1O,

A 10, Sebeş-Turda, Lotul 4,

Stejăriş,

Sebeş-Turda,

Lotul 4,

Măhăceni,

sit 4

sit 5

A 10, Sebeş-Turda, Lotul 4,

A 10, Sebeş-Turda, Lotul 4,

Bucureşti, Băneasa

Şantiere

arheologice preventive

Stejăriş,

Bădeni

sit 6

Bucureşti,

Bucureşti,

Centru Istoric, Strada

Poştei

Centru Istoric, Strada Tonitza

Bucureşti ,

Şantiere

arheologice preventive

Centru Istoric, Strada Stavropoleos

Cercetări

Arheologice, XXI,

PROGRAME ŞI PROIECTE DE CERCETARE

1

Bucureşti,

2014, p. 519-530

(2009-2014)

A. PROIECTE EUROPENE (ÎN PARTENERIAT)

I. From the earliest modern humans to the onset offarming (45,000-4,500 BP) I Programme ERC-SG-SH6 ERC Starting Grant - The study of the human past Funded under: FP7-IDEAS-ERC by EU (ADNABJOARC);
2011-2015; ERC STARTING GRANT; University College Dublin, National University Ofireland, Dublin,
Ireland; Trinity College Dublin, University of York, University of Geneva, University of Cambridge, Russian
Academy of Sciences, Tbilisi State University, University of Coimbra, Masaryk University in Bmo
University of Latvia, University of Potsdam, University of Winnipe, Natural History Museum in Vienna,
University of Oxford, National History Museum of Romania (MNIR); Ron Pinhasi (coordonator proiect);
Cătălin Lazăr (coordonator MNIR); Adrian Bălăşescu, Radian Andreescu (MNIR)
ETAPE DE PROIECT (2009-2014): Este un proiect de cercetare fundamentală multianual, dar nu organizat pe
etape anuale, ci pe obiective, ca de exemplu: craniometrie, antropologie fizică; aDNA.
PRINCIPALELE OBIECTIVE: Proiectul are drept obiectiv principal investigarea interfeţei complexe dintre
factorii morfologici, genetic, comportamentali şi culturali ce au condus la structurarea populatiei europene în
intervalul 45000-4500 cal. BC.
PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI ŞI REZULTATE 2009-2014: Activităţile proiectului implică studierea populatiei
europene din intervalul 45000-4500 cal. BC prin: a). analize complexe pluridisciplinare de natura
bioarheologică, izotopi stabili, ADN fosil şi studii radiometrice asupra unui lot de peste 700 de schelete din
regiunea Eurasia; b ). dezvoltarea unor metode şi tehnici noi în domeniul analizelor de ADN fosil uman şi
animal. Rezultatele şi activităţile proiectului sunt completate şi de publicarea a peste 20 de articole în
publicaţiii cotate ISI.
PAGINA WEB: https://sites.google.com/site/pinhasierc/
II. Discovering the archaeologist of Europe (DISCO 2) (proiect nr. 52809-LLP-1-2012-1-UK-LEONARDOLNW); 2012-2014; Lifelong Leaming Programme Leonardo; York Archaeological Trust, Marea Britanie;
Landward Research Ltd (Marea Britanie), Intemationales bsterreichisches Archăologie Forum (Austria),
Agentschap Onroerend Erfgoed (Belgia), Department of Antiquities (Cipru), Institute of Archaeology Academy of Science, Prague (Cehia), Foreningen af Fagarkaeologer (Danemarca), MTU Arheopolis
(Estonia), Universităt Bonn, Institut filr Archăologie und Kulturanthropologie (Germania), Initiative for
Heritage Consultancy (Grecia), Institute of Archaeologists of Ireland (Irlanda), Confederazione Italiana
Archeologi (Italia), Latvijas Universitate(Letonia), University of Amsterdam (Olanda), Norwegian
Association of Researchers (Norvegia), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Polonia),
Associar;:ăo Profissional de Arque6logos (Portugalia), Muzeul Naţional de Istorie a României (România),
Univerza na Primorskem (Slovenia), Comenius University in Bratislava, Faculty of Philosophy (Slovacia),
Institute of Heritage Sciences - Incipit (Spania), European Association of Archaeologists, Cultural Heritage
Without Borders (Bosnia); Kenneth Aitchinson (coordonator proiect), Corina Borş (coordonator MNIR);
Paul Damian (MNIR)
ETAPE DE PROIECT: Scopul principal al proiectului l-a constituit o analiză transnaţională detaliată (pe baza
unor criterii specifice de referinţă), realizată în 21 de ţări europene, cu privire la gradul de angajare în
domeniul arheologiei şi identificarea barierelor existente în ceea ce priveşte mobilitatea forţei de muncă
specializate în acest domeniu la nivel european. Acest proiect constituie o continuare şi o aprofundare a
cercetărilor întreprinse în cadrul proiectului omonim, desfăşurat între anii 2006-2008. Astfel, între anii 2012
şi 2014, reprezentanţi din cadrul a 23 de organizaţii au colaborat în cadrul unei cercetări complexe menite să
obţină un profil al profesiunii de arheolog, respectiv al pieţei muncii în acest domeniu în cadrul a 21 de ţări
europene. Rezultatele astfel obţinute au putut fi comparate cu cele obţinute în cazul precedentului proiect.

1

Fiecare proiect va fi prezentat după unnătoarele criterii: denumire proiect; perioada de desfăşurare; tipul proiectului;
instituţie/instituţii coordonatoare; instituţii partenere; coordonatori proiect; membrii; etape de proiect; principalele
obiective; principalele activităţi şi rezultate.
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PRINCIPALELE OBIECTIVE: Principalul scop al acestui proiect a fost acela de a obţine date comparabile pentru
diferite ţări europene în ceea ce priveşte profesiunea de arheolog, pentru a oferi o înţelegere primară
referitoare la structura şi situaţia actuală a comunităţii arheologice în cadrul ţărilor participante. Un asemenea
demers a urmărit să identifice, deopotrivă, oportunităţile şi/sau ameninţările cu privire la mobilitatea forţei de
muncă (specializate) în domeniul arheologiei la nivel european, prin analizarea modelelor de angajare şi a
constrângerilor privitoare la arheologie în diferite ţări europene. Cu alte cuvinte, scopul proiectului a fost
acela de a investiga şi evalua domeniul arheologiei şi practicarea acesteia, în vederea stabilirii structurii
corpului profesional de arheologi şi pentru a obţine o imagine aprofundată asupra necesităţilor comunităţii
arheologice la nivel naţional şi european. Principalele obiective ale proiectului, la nivel naţional şi european,
au avut în vedere: (I) să realizeze un profil al forţei de muncă arheologice (specializate); (2) să identifice
tendinţe şi aspecte importante ale pieţei muncii în domeniul arheologic; (3) să identifice lipsurile privind
aptitudinile profesionale specifice arheologiei şi necesităţile de formare în ceea ce priveşte profesiunea de
arheolog la nivel european; (4) să disemineze rezultatele acestei cercetări, în primul rând pentru a oferi
informaţii relevante angajatorilor în domeniul arheologiei în scopul acordării de asistenţă pentru planificarea
activităţilor relevante pentru arheologie şi îmbunătăţirea performanţei în acest domeniu al organizaţiilor I
instituţiilor I entităţilor relevante; (5) să informeze comunitatea arheologică (sectorul arheologic) cu privire la
rezultatele acestei cercetări.
PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI ŞI REZULTATE: Au fost organizate şase întâlniri de lucru ale partenerilor de proiect.
Au fost aplicate la nivelul fiecăreia dintre cele 21 de ţări partenere chestionare instituţionale şi individuale
pentru obţinerea datelor de referinţă necesare cercetării privind profesiunea de arheolog şi mobilitatea forţei
de muncă specializate din acest domeniu la nivel european. Au fost elaborate 21 de rapoarte naţionale şi un
raport transnaţional. A fost orgaizată o sesiune specială de diseminare a rezultatelor proiectului în cadrul celei
de-a 21-a Reuniuni Anuale a Asociaţiei Europene a Arheologilor (EAA).
PAGINA WEB: http://www.discovering-archaeologists.eu/

8. PROGRAME NAŢIONALE DE CERCETARE

I. Programul Naţional de Cercetare „Autostrada"; 201 O - prezent.
Programul Naţional de Cercetare Arheologică „Autostrada" a fost instituit în anul 2010, prin ordinul (comun)
nr. 653 I 2497 al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi Ministerului Culturii şi Patrimoniului
Naţional. Coordonarea managerială a acestui program naţional prioritar de cercetare este asigurată de MNIR
împreună cu Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A.
În acest context, în perioada 2010-2014, echipe de arheologi din cadrul MNIR au participat la derularea
cercetărilor arheologice preventive de amploare ocazionate de construirea următoarelor lucrări de
2
infrastructură rutieră :
• Proiectul Autostrada A3: Bucureşti - Braşov, Tronson Bucureşti - Moara Vlăsiei (km O-km 19+500)
(2009-2013) I Beneficiar: CNADNR S.A. şi Impresa Pizzarotti C.S.p.A. Italia Sucursala Cluj (*reluare
lucrări 2014) (diagnostic arheologic, cercetarea arheologică preventivă şi supraveghere arheologică);
• Proiectul Coridorul IV de transport pan-european: Autostrada A2: Bucureşti - Constanţa I tronson
Cernavodă- Constanţa (km 159+000-km 159+150) (2011-2012) I Beneficiar: CNADNR S.A. şi Asocierea
Astaldi SPA - Max Boegl România S.R.L. Cernavodă (cercetarea arheologică preventivă şi supraveghere
arheologică);

• Proiectul Coridorul IV de transport pan-european: Centura de ocolire Deva - Orăştie (2011) I
Beneficiar: CNADNR S.A. şi Asocierea STRABAG AG - S.C. STRACO GRUP S.R.L. - S.C. STRABAG
S.R.L. (diagnostic arheologic, cercetarea arheologică preventivă şi supraveghere arheologică);
• Proiectul Coridorul IV de transport pan-european: Autostrada Al Orăştie - Sibiu (2011-2012) I
Beneficiar: CNADNR S.A. şi STRABAG S.R.L., STRACO GRUP S.R.L., IMPREGILO (diagnostic
arheologic - loturile I-IV, cercetare arheologică - lotul I: Orăştie - Sebeş şi supraveghere arheologică - lotul
I: Orăştie - Sebeş);

2

Pentru rezultatele cercetărilor arheologice, vezi supra p. 493-509.
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• Proiectul Coridorul IV de transport pan-european: Autostrada Deva - Lugoj, lotul 4 (km 77+ 361 - km
99+500) (2013-2014) I Beneficiar: CNADNR S.A. şi Asocierea TEHNOSTRADE S.R.L - SPEDITION
UMB S.R.L. (diagnostic arheologic, cercetarea arheologică preventivă şi supraveghere arheologică);
•Proiectul Autostrada Sebeş - Turda, lotul 4 (km 53+000-km 77+000) (2014-2015) I Beneficiar: CNADNR
S.A. şi PORR CONSTRUCT S.R.L. (diagnostic arheologic, cercetarea arheologică preventivă şi
supraveghere arheologică).

C.

PROIECTE DE CERCETARE COORDONATE DE MNIR CU FINANŢARE UEFISDCI

I. Prestigiu şi Putere. Obiecte de podoabă nemetalice din muzeele româneşti, cu un studiu arheometric
pentru determinarea originii mărgelelor de chihlimbar (ROMANIT); 2007-201 O; Institutul Naţional pentru
Ştiinţe Biologice, UB, Muzeul Naţional Geologic; MNIR
PRINCIPALELE OBIECTIVE: dezvoltarea metodelor de diagnostic de origine a chihlimbarului, respectiv
capacitatea de a distinge ambra baltică de cea autohtonă (cunoscută ca romanit, sau chihlimbarul de Colţ).
PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI ŞI REZULTATE: Chilimbrarul a fost, pentru milenii, unul dintre principalele materii
prime de „export", vehicul al prestigiului social, având mare căutare. Deşi resursa din Munţii Buzăului este
mult mai mică decât cea de pe malurile Mării Baltice, romanitul a avut circulaţie locală (din Dobrogea până
în sudul Ardealului) din epoca bronzului şi până în epocă bizantină, aşa cum analizele noastre au demonstrat.
A rezultat, în timpul derulării proiectului, dar şi în anii care au venit, opt articole ISI, un al nouălea fiind în
curs de evaluare (vezi lista bibliografică, unde însă figurează numai lucrările la care sunt coautor), un capitol
de carte (publicat în SUA), două teze de doctorat şi chiar un stagiu de post-doc (tocmai încheiat).
PAGINA WEB: http://www.romanit.ro/index.html

politici transfrontaliere. Integrarea spaţiului Dunării de Jos în civilizaţia romană
(STRATEG) (PNCDl2 9101012007); 2007-2010; MNIR, UB, IAB, Institutul de Arheologie şi Istoria Artei
Cluj-Napoca, SC Digital Domain SRL; Paul Damian (coordonator), Ovidiu Ţentea (responsabil), Alexandru
Raţiu, Corina Borş, Sorin Cleşiu, Mihai Florea (membrii)
II. Strategii defensive

şi

ETAPE DE PROIECT:

•

2007 I Etapa I - Evaluarea contextului patrimonial

şi

teoretizarea modelului cognitiv

şi

tehnologic al

cercetării

•

2008 I Etapa li - Crearea instrumentelor

şi

construirea bazei documentare preliminare necesare

investigaţii lor

• 2009 I Etapa III - Recuperarea componentei mentale, culturale a peisajului arheologic prin analize spaţiale şi
mijloace statistice şi redactarea studiilor privind impactul prezenţei militare Romane la Dunărea de Jos
• 20 I O I Etapa IV - Diseminarea rezultatelor cercetării la nivel naţional şi internaţional.
PRINCIPALELE OBIECTIVE: Proiectul are trei elemente constitutive: de cercetare propriu-zisă asupra
frontierelor romane (limes-ul Imperiului Roman), de integrare a cercetării într-un cadru inter-instituţional
eficient, respectiv de prezentare a rezultatelor unui public avizat şi a unuia larg, care va fi atras printr-o serie
de acţiuni de popularizare.
Cercetarea: a) etapa cercetării de teren, care presupune efectuarea de măsurători modeme (topografice, radar
şi GPS) a obiectivelor propuse în cadrul proiectului, cât şi fotografierea acestora; b) prelucrarea datelor, care
presupune: 1) constituirea unei arhive cartografice, epigrafice; c) fotografice, bibliografice şi topografice; 2)
transpunerea arhivei pe format digital, accesibil on-line; c) analiza informaţiilor obţinute şi prezentarea
rezultatelor în lucrări de specialitate în format clasic şi on-line, în cadrul unor seminare sau cursuri opţionale
la FIB-UB. Obţinerea unor serii de analize ample ce vor fi publicate în seria monografică, deja existentă, a
Centrului de Studii Militare Romane.
PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI ŞI REZULTATE:

Integrarea cercetării într-un cadru inter-instituţional eficient:
Promovarea unei cercetări clasice, cu sarcini distribuite între diferitele instituţii de profil, dar cu
competenţe diferite, ceea ce va îmbunătăţi metoda de abordare a conceptelor de bază utilizate în cercetarea
ştiinţifică.
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Promovarea unei cercetări clasice, cu sarcini distribuite între diferitele instituţii de profil, dar cu
diferite, ceea ce va îmbunătăţi metoda de abordare a conceptelor de bază utilizate în cercetarea

competenţe
ştiinţifică.

Promovarea unei cercetări pluridisciplinare, care atrage implicit cooperarea între diferitele instituţii şi
specializarea acestora pe probleme specifice de arheologie, o astfel de cooperare fiind esenţială dezvoltării
unor instrumente de cercetare moderne, similare celor folosite în Uniunea Europeană.
Integrarea rezultatelor cercetărilor consorţiului în proiecte internaţionale de mare prestigiu precum cele
ale Frontiers of the Roman Empire.
Prezentarea rezultatelor:
publicul specializat: specialiştii în arheologia şi istoria Imperiului Roman vor avea acces direct la
rezultatele cercetării prin intermediul unor lucrări (monografii, articole, broşuri şi baze de date în format
clasic, dar mai ales digital - site web), iar studenţii vor avea acces la rezultate şi prin intermediul unor
seminare şi cursuri opţionale pe tema identificării limes-ului roman ca monument de patrimoniu de
importanţă universală.

• promovarea patrimoniului cultural antic de pe teritoriul românesc - respectiv limes-ul roman - în acelaşi
timp cu identificarea unor subiecte relevante ce fac legătura cu patrimoniul antic european. O astfel de
abordare este esenţială pentru familiarizarea publicului larg cu civilizaţia antică, şi în acelaşi timp pentru
conştientizarea, de către public şi numai, a importanţei monumentelor arheologice şi a necesităţii protejării şi
păstrării acestora. Această etapă presupune diseminarea rezultatelor prin intermediul unor broşuri,
comunicate şi conferinţe de presă, documentare TV şi mai ales în cadrul unui sit web uşor accesibil, precum
şi acordarea de sprijin muzeelor şi autorităţilor locale pentru integrarea diferitelor situri în circuitele turistice.
PAGINA WEB: strateg.org.ro I http://www.net4u.ro/

III. Cronologie şi interacţiuni umane în eneoliticul din sudul României. Gume/ni/a - perioadă cheie a
preistoriei europene - staţiunile, spaţiul cunoscut şi necunoscut (PNCD/2 - 92-10112008) (CHRONOS);
2008-2011; MNIR, UAIC, UB Facultatea de Geologie şi Geofizică, Institutul de Memorie Culturală
(Bucureşti); Radian Andreescu (coordonator), Cătălin Bem (responsabil), Paul Damian, Cristian-Leonard
Micu, Eugen-Marius Paraschiv, Emil-Ionuţ Dumitraşcu, Corina Borş, Katia Moldoveanu, Ion-Cătălin
Nicolae, Alin-Petrică Frînculeasa, Sandu-Gabriel Vasile, Mihai Florea (membri)
PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI ŞI REZULTATE:

Definirea claselor dimensionale ale te/I-urilor Gumelniţa. Stabilirea unor intervale dimensionale este, în general,
aleatorie, chiar dacă este însoţită de argumente ştiinţifice. Neidentificarea fundamentului natural şi neluarea în
calcul a transformărilor geomorfologice şi topografice ale vecinătăţilor staţiunilor induce erori în ambele
sensuri. Pentru crearea unei posibilităţi de comparare, criteriile trebuie să fie aceleaşi în toate cazurile. În
consecinţă, am optat pentru suprafaţa unui contur ferm al teii-ului - reprezentând aria unei proiecţii topografice
orizontale a movilei antropice. Ca şi în cazul suprafeţei, de care este în mod direct legată, înălţimea teii-urilor
poate fi tradusă prin două expresii - cea a înălţimii efective a movilei antropice şi cea a grosimii maxime a
depunerilor. Există, astfel, trei categorii cuantificabile matematic - teii-uri de mici dimensiuni - flx):S2, x
aparţinând intervalului 0-40 m; de dimensiuni medii - 2:Sf(x):'S4, x aparţinând intervalului 40-75 m; de mari
dimensiuni - 4:Sf(x):Sl2, x aparţinând intervalului 75-200 m. Ultima categorie a fost exagerată pentru a putea
include şi excepţia Hârşova Teii.
Modelul de locuire Gumelniţa - dobrogean. În zona dobrogeană toate te/I-urile au numeroase aşezări satelit.
Ariile "de influenţă" au fost stabilite atât pe baza intervizibilităţii dintre teii şi fiecare staţiune unistratificată,
dintre acestea, precum şi pe baza interaccesibilităţii. Trebuie specificat faptul că intervizibilitatea nu a contribuit
la alegerea locului de staţionare în cazul staţiunilor unistratificate. Determinante au fost condiţiile
geomorfologice şi resursele minerale. Dacă aplicăm acest model habitaţional pentru situaţia relevată de
cercetările noastre se poate presupune existenţa unor teii-uri, astăzi distruse, mai cu seamă în zona sudică.
Modelul de organizare primară a te/I-urilor de mari dimensiuni. După o analiză amănunţită a situaţiilor
relevate de teii-ul de la Stoeneşti (Giurgiu), am ajuns la o serie de concluzii preliminare, verificate şi evaluate
prin cercetările asupra altor monumente similare. Întotdeauna un şanţ de delimitare era săpat la baza teraselor
sau martorilor de eroziune pe care - în toate cazurile - erau ridicate te/I-urile de mari dimensiuni. Faptul că
şanţurile de delimitare au fost săpate la baza terasei pe care s-au stabilit primii locuitori gumelniţeni
exclude orice veleităţi defensive, acordându-le o funcţie simbolică, de delimitare a spaţiului interior al
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fiecărui

teii-ului. De asemenea, modelului de locuire

şi

organizare

spaţială

a teii-urilor mari îi este proprie

locuirea exterioară.
Modelul de organizare primară a teii-urilor de mici şi medii dimensiuni. Toate teii-urile acestei categorii sunt
amplasate pe grinduri din luncile râurilor interioare. Toate sunt delimitate de cel puţin un şanţ de separare,
rămânând deschis o lungă perioadă de timp. Toate au fost săpate în luncă, în exteriorul grindurilor iniţiale, pe
un traseu cvasicircular. Toate şanţurile sunt săpate înaintea dezvoltării stratigrafice. Importantă este dublarea
spre interior a şanţului printr-un val - element care nu există în cazul teii-urilor de mari dimensiuni. Prezenţa
fundamentului natural în cazul acestora a încercat să fie copiată prin înălţarea intenţionată a unui grind
insuficient de înalt. O altă categorie de şanţuri este constituită de cele de fundaţie pentru un gard cu un traseu
rectangular adosat ferm în jurul aşezării efective.
Cercetarea neintruzivă a teii-urilor Gumelniţa. În cazul celor mai multe dintre teii-urile gumelniţene,
caracterul vertical al fotografiilor aeriene nu permite identificarea. Este ştiut faptul că nu există "volum" în
acest tip de fotografie. Analiza fotografiilor aeriene oblice poate deveni o primă etapă metodologică în
cercetarea teii-urilor Gumelniţa. Fotografia aeriană nu poate exclude însă cercetarea la sol în parametri
clasici. Cercetarea de suprafaţă trebuie să reprezinte o a doua etapă obligatorie în acest proces. De asemenea,
etape complementare ale aceluiaşi demers sunt scanările 3D şi cele magnetometrice şi cu ajutorul GPR-ului.
Împreună pot stabili structura internă, tipul de organizare spaţială şi apartenenţa la unul sau altul dintre
modelele de locuire.
Curba paleomagnetică. Probele analizate în vederea integrării Munteniei în curba paleomagnetică general
balcanică au provenit dintr-o staţiune pluristratificată Gumelniţa în curs de cercetare - situl de la Bucşani Pod.
Structura magnetizării în toate eşantioanele analizate a fost monocomponentă. Pe baza direcţiilor obţinute la
fiecare eşantion s-au calculat direcţile medii pe fiecare vatră analizată, pe baza statisticii Fisher. Valorile medii
îndeplinesc criteriile de calitate cerute de un studiu de arheomagnetism. Au fost comparate datele de declinaţie
şi înclinaţie obţinute pe vetrele de la Bucşani cu curba de referinţă a paleovariaţiei seculare în ultimii 8000 de
ani în Balcani. Înclinaţia medie obţinută pe ambele vetre este un indicator bun al posibilei vârste deoarece valori
aşa mici de 47-43 s-au înregistrat în ultimii 8000 de ani cel mai probabil în intervalul 4500-4000 BC. Valorile
declinaţiilor medii sunt compatibile şi ele cu această vârstă, care este în concordanţă cu vârstele obţinute prin
metoda radiocarbon.
PAGINA WEB: http://www.arheo-chronos.ro

IV. Modele de coevoluţie între om şi mediu în zona umedă a Bălţii Ialomiţei (PN-ll-JD-PCE-20 l 1-3-0982);
2011-2015; MNIR, UAIC, UB, University College London (Marea Britanie); Academia Naţională de Ştiinţe
Erevan (Armenia); Dragomir Nicolae Popovici (coordonator), Adrian Bălăşescu, Constanin Haită, Valentin
Radu (membri)
PRINCIPALELE OBIECTIVE: Acest proiect îşi propune să definească specificul comunităţilor umane în strânsă
legătură cu mediul natural. Câteva paliere cronologice, cum ar fi perioada neo-eneolitică, epoca Latene şi
Evul Mediu au poziţii privilegiate într-o zonă de studiu vastă şi pot fi studiate prin intermediul unui
diagnostic interdisciplinar cuprinzător. Corelarea parametrilor specifici obţinuţi prin studii de arheologie,
sedimentologie, arheozoologie, micromorfologie, palinologie, antracologie, carpologie şi antropologie fizică,
raportate la diferite categorii ale spaţiului social vor permite observaţii generale privind modelele de evoluţie.
Mediul natural, precum şi evoluţia acestuia trebuie să fie reconstruite într-un mod cât mai detaliat posibil şi în
întreaga sa complexitate, pentru descifrarea şi definirea strategiilor de exploatare a resurselor, opţiunile
culturale şi comportamentele sociale ale acestor comunităţi. Zona de studiu este situată în „Balta Ialomiţei",
zona de luncă dintre cele două canale ale Dunării, Dunărea Veche şi Borcea, care prezintă zone naturale,
permanent sau ocazional inundate şi zone îndiguite cu păduri artificiale sau naturale.
PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI ŞI REZULTATE 2011-2014:
• Continuarea cercetărilor de pe Popina-Borduşani în vederea obţinerii unor date suplimentare privind
definirea cu cât mai mare precizie a succesiunilor secvenţelor ocupaţionale antropice de aici, stabilirea
momentului de început al locuirii şi asigurarea racordului stratigrafic precis cu zona exterioară sitului.
• Investigarea cât mai multor areale din zona Bălţii Ialomiţei cu scopul depistării şi definirii altor situri
arheologice corespunzătoare diverselor locuiri umane de-a lungul diverselor paliere cronologice.
• Elaborarea unei strategii adecvate, de natură să permită obţinerea unor eşantioane pentru datări radiocarbon semnificative pentru evoluţia temporală a locuirilor antropice în cadrul larg al zonei studiate.
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Corelarea caracteristicilor diferitelor secvenţe ocupaţionale cu variaţiile presupuse ale mediului ambiant,
prin intermediul datelor de microtopografie, sedimentologie, micromorfologie, palinologie şi
arheozoologie.
• Verificarea siturilor semnalate şi identificarea unor noi zone de locuire, măsurători GPS şi integrarea
acestora în aplicaţia GIS, în zonele Feteşti - Călăraşi şi Feteşti - Giurgeni - Vadu Oii şi prelevare de
materiale arheologice şi probe sedimentologice în zona Borduşani - Vlădeni.
CERCETĂRILE ARHEOLOGICE au vizat atât realizarea unei evaluări de teren (periegheză) fiind cercetate zonele
adiacente (zona de confluenţă a râului Ialomiţa cu braţul Borcea), cât şi săpături arheologice în cadrul sitului
de la Borduşani-Popina. De asemenea, s-a efectuat analiza profilului natural, pe întregul contur al zonei
cercetate, cu scopul identificării posibilelor zone de locuire antropică.
• În zona de est a Popinei locuirea antropică este reprezentată, numai de secvenţe ocupaţionale aparţinând
culturii Gumelniţa. Au fost observate elemente ce argumentau persistenţa unor elemente culturale de tradiţie
Boian demonstrând existenţa aici a unor locuiri corespunzătoare începutului evoluţiei culturii Gumelniţa.
Nivelurile gumelniţene au demonstrat o succesiune tipică pentru locuirile de acest tip din aşezări de tip teii,
respectiv structuri construite, locuinţe, niveluri ocupaţionale exterioare (zone de depunere a resturilor
menajere) şi mai rar, depuneri naturale. Această situaţie, evidenţiază o restructurare a spaţiului construit şi
locuit, de-a lungul diferitelor paliere cronologice posibil a fi puse în legătură cu modificări ale modelului de
gestiune a resurselor. Semnificativă este lipsa oricăror elemente culturale care să certifice existenţa unor
locuiri de tip Boian în părţile de nord-est (S I Est) şi de nord-vest ale Popinei (S li Vest).
• Au fost confirmate amplele lucrări de amenajare a Popinei în epoca getică, respectiv lucrări de terasare, şi
foarte probabil de fortificare.
• Datele privind primele secvenţe ocupaţionale de pe ?opina Blagodeasca. au relevat faptul că locuirea
antropică de aici a început în faza Gumelniţa A.
• Datele obţinute pe baza studiilor carpologice şi palinologice evidenţiază posibilitatea utilizării unor zone,
relativ restrânse, în scopul cultivării plantelor în interiorul zonei inundabile.
• Studiul arheozoologic evidenţiază modificări semnificative în domeniul strategiilor privind gestiunea
resurselor animale.
• Datele sedimentologice obţinute până în prezent reflectă o micro-topografie semnificativă a zonei, cu
identificarea diferitelor ambianţe sedimentare (lacustră, canal aluvial, bare de acreţie laterală sau grinduri de
canal, câmpie aluvială).
STUDIILE MICROMORFOLOGICE INTRA-SIT ŞI ANALIZA NIVELURILOR NATURALE au fost realizate de către prof.
Dr. Richard I. Macphail (Institute of Archaeology, University College London, UK), Dr. John Crowther
(School of Archaeology, History and Anthropology, University of Wales Trinity Saint David, Lampeter, UK)
şi Dr. Constantin Haită (MNIR). Principalele rezultate confirmă diferitele zone de utilizare antropică sugerate
de Haită (2003) şi arată cât de detaliată poată fi reprezentarea diferitelor activităţi antropice ce sunt
înregistrate în doar câţiva milimetrii în stratigrafia teii-ului.
• Au fost realizate carotaje sedimentologice de adâncime şi de mică adâncime cu scopul prelevării de
eşantioane pentru analize palinologice şi sedimentologice şi evidenţierii modificărilor majore ale microtopografiei locale a zonei, realizându-se analize sedimentologice de detaliu. Au fost trimise pentru datare, la
laboratorul din Poznan din Polonia, 16 probe radiocarbon.
CERCETĂRILE PALINOLOGICE s-au concentrat îndeosebi asupra nivelurilor cu încadrare cronologică certă şi,
acolo unde materialul organic nu a fost disponibil, s-a apelat la analiza fitolitelor. Spectrul polinic evidenţiază
un mediu forestier dominat de foioase. S-a avut în vedere conturarea caracteristicilor mediului vegetal în
diferite momente contemporane cu situl arheologic, trasarea evoluţiei vegetaţiei de-a lungul timpului şi
confirmarea prezentei cerealelor în această zonă. Studiul carpologie a fost realizat de către Dr. Roman
Hovsepyan (Institute of Archaeology Erevan, Armenia). În cazul resturilor prelevate din situl arheologic, au
fost documentate speciile Triticum monococcum, T. dicoccum, T. aestivum, Hordeum vulgare var. nudum,
alături de Lens cu/inaris subsp. microsperma şi Vicia ervi/ia etc.
ARHEOZOOLOGIE: studiul a analizat toate resturile faunistice (moluşte, peşti, reptile, păsări şi mamifere) care
provin din campaniile de săpături arheologice de la ?opina Borduşani pentru a putea caracteriza
paleoeconomia, paleobiodiversitatea şi paleomediul din perioada eneolitică.
• studiului moluştelor din carotajele sedimentologice. Speciile întâlnite sunt atât de apă curgătoare cât şi
stătătoare şi ar corespunde funcţionării zonei ca o zonă de luncă inundabilă cu ape permanente sub formă de
•

evidenţiate
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lacuri/bălţi

fluviu. Potrivit studiului aceste zone evoluează către zone ce se colmatează,
cu o evoluţie stabilă de lungă durată.
GIS: Achiziţia şi analiza datelor spaţiale necesare aplicaţiei GIS proiectate a presupus efectuarea de
măsurători topografice cu caracter general (malurile braţului Borcea în dreptul localităţii Borduşani sau
Grădiştea Stoichii/Stelnica, în zona Popinei Blagodeasca) dar şi ridicări topografice de detaliu în siturile
?opina Blagodeasca, Borduşani Bentul Mare şi Borduşani Bentul Mic.
bogate în

alimentate de

către

vegetaţie acvatică

D. PROIECTE DE CERCETARE ÎN PARTENERIAT ALE MNIR CU FINANŢARE UEFISDCI

I. Centru pentru valorizarea proiectelor cultural-ştiinţifice în arheologie (CERES) (PN-II-PT-PCCA-2013-40495); 2014-2016; UEFISDCI; INOE 2000; MNIR; MCDR; S.C. Lavimar Consult S.R.L.; Laurenţiu Marian
Angheluţă (coordonator); Ovidiu Ţentea (responsabil), Alexandru Raţiu, Andrei Cîmpeanu, Ioan C. Opriş,
Mihai Duca
ETAPE DE PROIECT:

•

Etapa I (2014) - programul multianual al

activităţilor

în

consorţiu şi

al celor cu participare

naţională şi

internaţională;

• Etapa II (2015) - prezentarea funcţiilor de autocontrol şi gestionare a programelor, informaţiilor si
rezultatelor din proiecte culturale şi de cercetare; prezentarea modelului centrului cibernetic;
• Etapa III (2016) - raportul privind realizarea şi dezvoltarea anuală a Târgului de Arheologie;
implementarea activităţilor specifice în programul local de turism şi cultural.
PRINCIPALELE OBIECTIVE: Obiectivul principal al proiectului este crearea unui centru cibernetic pentru
patrimoniul cultural şi muzeologie modernă. Fiecare obiectiv din cadrul proiectului vine cu un pachet de
lucru individual ce este finalizat atunci când toate rezultatele aşteptate sunt fumizate.
• I: Centrul pentru valorizare cultural-ştiinţifică (incluzând un arheodrom virtual)
• WP 1: Programul centrului cibernetic şi crearea reţelei de colaborare
• 2: Demonstrarea şi implementarea unei bune practici I Stimularea investigării ştiinţifice pentru arheologie
• WP 2: Campanii in situ
• 3: Suport ştiinţific orientat spre utilizator şi instrumente de informare cu acces facil
• WP3: Standarde profesionale şi programe de training
• 4: Acţiuni de sprijin pentru cercetări de piaţă şi transfer de know-how
• WP 4: Târgul de arheologie
PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI ŞI REZULTATE: Prezenta aplicaţie a rezultat din identificarea posibilei şi necesarei
valorizări transdisciplinare imediate, rară riscuri tehnico-ştiinţifice de implementare, a unor rezultate generate
şi validate de cercetări punctuale ale membrilor consorţiului, precum şi posibilitatea de a atribui valoare
adăugată acestora. Sunt vizate cercetările adresate investigaţiilor ştiinţifice pentru restaurare-conservare,
arheologie şi arheometrie. Proiectul propus este alăturat, dar independent, unui proiect multianual de
dezvoltare regională care prevede construirea unui parc arheologic cu o mare valoare turistică, într-un areal
de maxim interes pentru istorici, arheologi, muzeologi, lingvişti, precum şi pentru majoritatea turiştilor: Ulpia
Traiana Sarmizegetusa. Obiectivul central al proiectului de faţă constă în organizarea şi punerea în funcţiune
a unui centru de valorizare cultural-ştiinţifică cu activitate corelată cu cea a parcului arheologic, văduvit prin
poziţionarea într-o zonă defavorizată economic, cu posibilitatea organizării unor cursuri internaţionale şi a
unor tabere de cercetare aplicativă. Astfel se vor adăuga valenţe noi parcului arheologic, se va proteja
patrimoniul, se va influenţa direct şi imediat valoarea de „întrebuinţare" a parcului. Realizarea unui pachet de
servicii aferente parcului arheologic alăturat muzeului „Daicoviciu" - amplasat în imediata vecinătate a
sitului - garantează creşterea vizibilităţii parcului, dar mai ales monitorizarea ştiinţifică a activităţilor din
zonă la momentul exploatării acestuia, implementarea de bune practici şi protecţia valorosului sit arheologic.
Construirea parcului arheologic este incontestabil o iniţiativă de foarte bună calitate, eşalonată pe o perioadă
de opt ani şi cu implicarea administraţiei locale, a autorităţilor culturale, factori de decizie în teritoriu
(cimpeanu.wordpress.com/arhi/prfac/diploma). A fost insuficientă atenţia acordată protejării sitului care a
dus la degradarea accelerată. Aceasta cuprinde doar tangenţial activităţi privind organizarea modernă a
muzeului asociat ansamblului cultural şi reprezintă doar un spaţiu de comunicare către vizitatorul obişnuit.
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Conform experienţei internaţionale raportate în diferite medii - la care proiectul face în continuare trimiteri
directe - astfel de parcuri pun într-o măsură semnificativă în pericol patrimoniul. Prin organizarea unor
servicii (investigaţii, monitorizare, prospecţiuni, scanări) tehnico-ştiinţifice asociate, în principal prin metode
non-invazive (GPR, scanare 3D, termografie, LIF, LIBS, LIDAR, FTIR, XRF) şi prin evenimente
specializate (training, campanii in situ, workshop-uri tematice, târguri periodice ale producătorilor de
echipamente) care vor atrage pe diferite termene specialişti (brain gain) se reduce considerabil riscul
degradării accelerate, se îmbunătăţeşte activitatea curentă a muzeului, se susţin cercetări competitive
ulterioare. În acelaşi timp, proiectul contribuie calitativ la creşterea vizibilităţii României în mediul
internaţional cultural şi nu numai. Consorţiul creat este valoros şi adecvat obiectivelor proiectului,
cuprinzând: muzeul în a cărui administrare se află obiectivul arheologic, principala instituţie culturală din
regiune; un puternic agent economic din zonă, cu activitate de foarte bună calitate în turism şi cu experienţă
în organizarea logistică de team building-uri, cursuri şi workshop-uri; MNIR - muzeul care reuneşte cei mai
mulţi istorici şi arheologi români recunoscuţi pe plan intemational, cei care vor stabili buna organizare a
grupurilor de arheologi străini pentru campanii in situ eficiente; un agent economic pentru elaborarea
standardelor profesionale şi acreditarea cursurilor de formare profesională; un institut naţional de cercetare cu
specializare în dezvoltarea de metode şi tehnici de investigare, cu experienţă în activitatea teoretică, de
laborator şi cu practică in situ acumulată în campanii multinaţionale, europene şi extraeuropene.
PAGINA WEB: http:!/certo. inoe.ro/ceres; https://www.facebook.com/certo.department
Platformă pilot de valorizare transdisciplinară prin baze de date relaţionate (PILOT) (PN-II-PT-PCCA2013-4-1022); 2014-2016; UEFISDCI; INOE 2000; MNIR; SIVECO; Dragoş Ene (coordonator); Corina
Borş (responsabil); Alexandru Dozsa, Gabriela Dragomir, Luciana Rumega-Irimuş, Vlad Rumega-Irimuş,
Alexandru Vulpe (membri)

II.

ETAPE DE PROIECT:

• Etapa I (2014) - structura şi funcţiile platformei, selectarea categoriilor de informaţii, a bazelor de date şi
a nivelelor de acces;
• Etapa II (2014-2015) - reprezentarea de piese din depozitul Tărtăria II şi o selecţie a pieselor din
depozitul Tărtăria I în baze de date informaţionale prin investigaţii şi caracterizări fizico-chimice, studii şi
interpretări istorico-arheologice şi identificarea criteriilor de evaluare calitativă a funcţionalităţii platformei
de valorizare culturală;
• Etapa III (2016) - testarea şi optimizarea modului de acces şi căutare prin platforma transdisciplinară pe
baza determinărilor şi feed-back, lansarea publică a platformei şi a produselor satelit.
PRINCIPALELE OBIECTIVE: obiectivul principal al proiectului este crearea unui centru cibernetic pentru
patrimoniul cultural şi muzeologie modernă. Fiecare obiectiv din cadrul proiectului vine cu un pachet de
lucru individual ce este finalizat atunci când toate rezultatele aşteptate sunt fumizate.
Obiective:
• 1: Centrul pentru valorizare cultural ştiinţifică (incluzând un arheodrom virtual)
• WP 1: Programul centrului cibernetic şi crearea reţelei de colaborare
• 2: Demonstrarea şi implementarea unei bune practici I Stimularea investigării ştiinţifice pentru arheologie
• WP 2: Campanii in situ
• 3: Suport ştiinţific orientat spre utilizator şi instrumente de informare cu acces facil
• WP3: Standarde profesionale şiprograme de training
• 4: Acţiuni de sprijin pentru cercetări de piaţă şi transfer de know-how
• WP 4: Târgul de arheologie
PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI ŞI REZULTATE: Soluţia de utilizare a bazelor de date în mod relaţionat creşte
utilitatea fiecărei baze independente, rară ca aceasta să îşi piardă protecţia şi rară devoalarea câmpurilor care
nu se doresc a fi publice pentru diferite categorii de utilizatori. Platforma de valorizare transdisciplinară este
concepută şi structurată global, cu niveluri de vizualizare şi acces limitat, necesitând o planificare strictă a
modului de relaţionare a datelor. Aceasta este un instrument IT de exploatare cu maximă eficienţă a
resurselor asociate, spre exemplu a celor din diferite departamente de specialitate ale aceluiaşi muzeu, din
diferite depozite I colecţii I arhive şi nu numai. O astfel de platformă se va conecta în cel mai eficient mod la
o altă platformă, generând reţele tot mai eficiente pentru mediul muzeal, specialişti şi publicul larg. Aşadar,
platforma pilot urmăreşte să integreze seturi diverse de date istorico-arheologice, fizico-chimice etc.) în
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legătură

muzeale, în vederea unei caracterizări cât mai complete a acestora în scopul creşterii
al modalităţii de valorizare a acestora.
Ca studiu de caz, proiectul se axează pe cercetarea pluridisciplinară a unei importante descoperiri arheologice
de dată recentă (2012), anume două depozite compuse din piese de bronz şi fier (Tărtăria I şi Tărtăria li)
găsite cu ocazia unor ample cercetări arheologice în situl Tărtăria - Podu Tărtăriei, datată în perioada
mijlocie a primei epoci a fierului (Hallstatt mijlociu, aşa-numita perioadă a culturii Basarabi). Acestea
reunesc peste 500 de piese de bronz şi fier databile preliminar la nivel de Ha BrC (aparţinând aşa-numitei
serii Bâlvăneşti-Vinţ), fiind vorba de una dintre cele mai mari şi complexe depuneri de acest tip tăcute până
în acest moment pe teritoriul României şi - destul de probabil - în zona carpatică şi a bazinului Dunării
mijlocii şi de jos. Constituie o premieră, la nivelul României, faptul că depozitele amintite au fost descoperite
într-o săpătură arheologică. Cele două depozite reprezintă depuneri votive cu caracter de unicat atât prin
natura lor (însumând deopotrivă elemente de prestigiu social şi meşteşug), cât şi prin contextul cert de
descoperire, raportat la civilizaţia Hallstatt-ului mijlociu în zona arcului carpatic şi a bazinului Dunării
mijlocii şi de jos.
Activităţile specifice ce vor fi derulate de către MNIR în cadrul proiectului vizează: (I) elaborarea şi
diseminarea buletinelor informative periodice; (2) elaborarea fişelor de evidenţă analitică pentru piesele
componente ale depozitului Tărtăria li şi selecţia aleasă de piese componente ale depozitului Tărtăria I; (3)
cercetare trans-disciplinară orientată asupra depozitelor de piese de bronz având ca rezultat un articol publicat
într-o revistă cotată la nivel naţional; (4) organizarea unui simpozion şi a unei expoziţiie, respectiv publicarea
unui volum tip proceedings având ca temă rezultatele cercetării trans-disciplinare orientată asupra depozitelor
de bronzuri Tărtăria I şi li.
PAGINA WEB: http://rd.siveco.ro/portal/web/guest/55 (în curs de realizare)
cu

colecţii

accesibilităţii informaţionale şi

E. AL TE PROIECTE
I. Începuturile civilizaţiei europene. Neo-eneoliticu/ la Dunărea de Jos (/CE); 2005-2013; UEFISDCI (tip
PNCDI); MNIR, MJB, MDJ, MJIAP, Muzeul Romanaţiului (Caracal), MJT; Radian Andreescu
(coordonator); Cătălin Lazăr, Katia Moldoveanu, Adrian Bălăşescu, Radu Valentin, Constantin Haită
(membri)
ETAPE DE PROIECT: Programul Începuturile civilizaţiei europene. Neo-eneoliticu/ la Dunărea de Jos (ICE)
este compus din următoarele proiecte:
• Cercetarea locuirii neo-eneo/itice de pe Valea Teleormanului, colaborare MNIR cu Muzeul Judeţean
Teleorman
• Valea Teleormanului, zona Măgura-Vităneşti,jud. Teleorman;
• Dinamica locuirii neo-eneo/itice pe valea Mostiştei (Valea Mostiştei, zona Sultana-Mânăstirea, jud
Călăraşi);

• Cercetarea locuirilor preistorice de pe Valea Te/eajenu/ui, colaborare MNIR cu Muzeul Judeţean de
Istorie şi Arheologie Prahova (Valea Teleajenului, Valea Vărbilăului, zonele Mălăieştii de Jos-Dumbrăveşti,
jud. Prahova);
• Interferenţe culturale În nord-estul Munteniei în epoca neo-eneo/itică, colaborare MNIR cu Muzeul
Judeţean Buzău (Valea Buzăului, Valea Râmnicului-Sărat, zona Podgoria-Coţatcu, jud. Buzău);
• Valea Oltului În epoca neo-eneo/itică, colaborare MNIR cu Muzeul Judeţean Olt, Muzeul Romanaţiului,
Caracal.
PRINCIPALELE OBIECTIVE: Programul ,,Începuturile civilizaţiei europene. Neo-eneoliticul la Dunărea de Jos"
(ICE) reprezintă un nou mod de abordare a cercetării epocii neo-eneolitice (cca 6500-3500 BC) din sudul
României. Prima etapă a acestui program s-a desfăşurat între anii 2006-2008. Obiectivul principal al
programului îl constituie studierea evoluţiei comunităţilor omeneşti din sudul României în mileniile VII-IV
a. Chr. În acest sens, programul de cercetare cu un caracter pluridisciplinar se desfăşoară pe mai multe
direcţii. Una dintre ele este studierea dinamicii aşezărilor şi a relaţiei lor cu mediul natural. O altă direcţie
importantă de cercetare a vizat determinarea trăsăturilor generale şi particulare ale epocii neo-eneolitice în
diversele zone în care se desfăşoară cercetările. Metodologia folosită este complexă, îmbinând perieghezele
cu sondajele arheologice şi sedimentologice, cercetarea unor suprafeţe extinse cu observaţii
microstratigrafice, cercetarea mediului înconjurător cu evoluţia internă a aşezărilor. Cercetările post-săpătură
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s-au axat pe restaurarea materialelor şi analizarea lor pe categorii: ceramică, unelte, statuete etc. Studiile
pluridisciplinare s-au concentrat asupra analizelor arheozoologice, ihtiologice, sedimentologice,
antropologice, prospecţiunilor geofizice. Au fost prelevate şi trimise spre datare probe din diverse situri, fiind
în curs de elaborare o scara cronologică completă a epocii neo-eneolitice din sudul României.
PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI ŞI REZULTATE:
Vităneşti,

jud. Teleorman (2009-2013) - a fost finalizată cercetarea ultimului nivel de locuire a aşezării
de tip teii din punctul „Măgurice" (mii. V-IV a. Chr.); 2012 - cercetarea locuirii din situl
Vităneşti 11;
Sultan a, jud. Călăraşi (2009-2013) - continuarea cercetărilor în aşezarea de tip teii gumelniţeană şi
necropola din punctul „Malu Roşu" (mii. V a. Chr.); 2012-2013 cercetarea locuirii de pe terasa punctul
„Gheţărie"; proiect de arheologie experimentală;
Mălăieştii de Jos, jud. Prahova (2009-2011) - finalizarea cercetării aşezării neolitice aparţinând aspectului
Stoicani-Aldeni din punctul „Momel" (mii. V a. Chr.);
Coţatcu, jud. Buzău (2009-20 I O) - finalizarea sondajului stratigrafic din aşezarea de tip teii aparţinând
aspectului Stoicani- Aldeni din punctul „Cetăţuia" (mii. V a. Chr.);
Caracal, jud. Olt (2009-2012) - cartarea siturilor neo-eneolitice de pe valea Oltului Inferior (mii. VI-V BC).
gumelniţene

Arheologie Experimentală (AAE); 2010-2014; MNIR, Asociaţia Română de Arheologie,
comunei Mânăstirea, MDJ, MMB, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu" Bucureşti;
Cătălin Lazăr (coordonator), Adrian Bălăşescu, Radian Andreescu, Katia Moldoveanu, Mihai Florea,
Valentin Radu (membri)

II.

Arhitectură şi

Primăria

ETAPE DE PROIECT:

• 20 I O- reconstituirea experimentală a unei locuinţe gumelniţene, scara I: I;
• 2011 - urmărirea modului de degradarea al construcţiei experimentale din 2010; realizarea de vase
ceramice eneolitice experimentale; realizarea de unelte experimentale eneolitice din materii dure animale;
• 2012 - urmărirea modului de degradarea al construcţiei experimentale din 20 I O; realizarea de vase
ceramice eneolitice experimentale; realizarea de unelte experimentale eneolitice din materii dure animale şi
silex; realizarea de plastică zoomorfă, antropomorfii şi obiecte de lut experimentale;
• 2013 - urmărirea modului de degradarea al construcţiei experimentale din 20 I O; realizarea de vase
ceramice eneolitice experimentale; realizarea de unelte experimentale eneolitice din materii dure animale şi
silex; realizare unui rug experimental pentru stabilirea modului în care se desîaşura procesul de incineraţie în
preistorie;
• 2014 - urmărirea modului de degradarea al construcţiei experimentale din 2010; reconstituirea
experimentală a unei locuinţe preistorice tip bordei, scara I: I; reconstituirea experimentală a modului de
colectare, consumare şi prelucrare al scoicilor din speciile Unio şi Anodonta.
PRINCIPALELE OBIECTIVE: Scopul principal al proiectului îl reprezintă cunoaşterea şi întelegerea societăţilor
umane preistorice ce au trăit acum 6000 de ani pe teritoriul României prin intermediul metodelor
experimentale aplicate asupra artefactelor arheologice si structurilor arhitectonice. Folosirea diferitelor
metode, tehnici, analize şi abordări experimentale, bazate pe o sursă istorică arheologică, poate conduce Ia
obţinerea de date suplimentare în privinţa comunităţilor preistorice şi permite un cadru adecvat pentru a crea
şi a testa ipoteze sau interpretări privind structurile de locuire preistorice.
PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI ŞI REZULTATE:

• 20 I O- reconstituirea experimentală a unei locuinţe gumelniţene, scara I: I;
• 2011 - urmărirea modului de degradarea al construcţiei experimentale din 20 I O şi repararea acesteia;
realizarea de vase ceramice eneolitice experimentale; realizarea de unelte experimentale eneolitice din
materii dure animale;
• 2012 - urmărirea modului de degradarea al construcţiei experimentale din 201 O şi repararea acesteia;
realizarea de vase ceramice eneolitice experimentale; realizarea de unelte experimentale eneolitice din
materii dure animale şi silex; realizarea de plastică zoomorfă, antropomorfă şi obiecte de lut experimentale;
• 2013 - urmărirea modului de degradarea al construcţiei experimentale din 20 I O şi repararea acesteia;
realizarea de vase ceramice eneolitice experimentale; realizarea de unelte experimentale eneolitice din
materii dure animale şi silex; realizare unui rug experimental pentru stabilirea modului în care se desfăşura
proceusl de incineraţie în preistorie;
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2014 - urmanrea modului de degradarea al construcţiei experimentale din 2010; reconstituirea
a unei locuinţe preistorice tip bordei, scara 1: 1; reconstituirea experimentală a modului de
colectare, consumare şi prelucrare al scoicilor din speciile Unio şi Anodonta.

•

experimentală

PAGINA FACEBOOK: https://www.facebook.com/pages/Arhitectura-Arheologie-Experirnentala/54691 I 945424408?ref=ts&fref=ts

III. Paleodemografie şi comportamente funerare în neoliticul şi eneoliticul din România în context European
(proiect de cercetare post-doctorală I dr. Cătălin Lazăr) (PN-Jl-RU-PD-2010-1-2010); 2010-2012; MNIR;
Cătălin Lazăr

ETAPE DE PROIECT:

• Etapa 20 I O - documentare şi realizarea instrumentelor de lucru necesare desfăşurării proiectului;
• Etapa 2011 - cercetarea paleodemografice privind indivizii şi comunităţile umane din neolitic (cca 70003700 a. Chr.) şi crearea unor instrumente complexe pentru analizarea problematicilor propuse într-o formă
pluridisciplinară;

Etapa 2012 - diseminarea rezultatelor obţinute în etapele anterioare şi închiderea proiectului.
Proiectul de cercetare post-doctorală Paleodemografie şi comportamente funerare
în neoliticul şi eneoliticul din România în context european reprezintă primul proiect de PD desîaşurat în
cadrul Muzeului Naţional de Istorie a României, al cărui obiectiv principal este reprezentat de identificarea
anumitor aspecte bio-sociale şi paleodemografice privind indivizii şi comunităţile umane din neolitic (cca
7000-3700 a. Chr.) şi crearea unor instrumente complexe pentru analizarea problematicilor propuse într-o
•

PRINCIPALELE OBIECTIVE:

formă pluridisciplinară.

PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI ŞI REZULTATE:

20 I O - I) Crearea infrastructurii necesare înregistrării, stocării şi cercetării informaţiilor şi datelor din
proiect; 2) Bibliografia la zi a problematicilor studiate, postată pe pagina web a proiectului. 3. Galerie foto
cu descoperiri funearere şi artefacte inedite din diverse colecţii ale unor instituţii de profil din ţară şi
străinătate, postată pe pagina web a proiectului; 3) Harta digitală a siturilor neolitice şi eneolitice ce conţin
descoperiri funerare din spaţiul propus spre analiză; 4) Website-ul www.paleodemografie-preistorica.ro; 5)
Un articol ştiinţific într-o revistă indexată ISI; 6) Patru articole ştiintifice în reviste indexate în BOI; 7) Cinci
comunicări ştiinţifice; 8) Repertoriul descoperirilor cu caracter funerar din perioada neo-eneolitică din
România; 9) Baza de date a siturilor neo- eneolitice cu descoperiri funerare din România.
2011 - I) Layer-e privind localizarea descoperirilor, tipologia complexelor, coordonate geografice
georeferenţiate, imagini, legături bibliografice; 2) Modele teoretice interpretative, modele de analiză şi
cuantificare; 3) Ipoteze de lucru preliminare şi informatii statistice; 4) Completarea infrastructurii necesare
cercetării, înregistrării şi cuantificării informaţiilor şi datelor din teren; 5) Date privind potenţialul real de
verificare în teren a informaţiilor bibliografice şi date arheologice inedite; 6) Raport preliminar al cercetării
arheologice-suport din necropola eneolitică de la Sultana-Malu Roşu; 7) Date pluridisciplinare privind
cercetările realizate pe teren; 8) Informaţii privind modalitatile de prelevare şi esantionare şi lista probelor
recoltate din teren; 9) Baza de date cu datele radiocarbon obţinute; 1O) Datele rezultate în urma procesării şi
rezultatele analizelor efectuate; 11) Ipoteze de lucru şi interpretări ale datelor acumulate; 12) Unsprezece
comunicări ştiintifice; 13) Două postere; 14) O conferinţă destinată studenţilor; 15) Trei articole BOI; 16)
Completări bibliografice, noi ipoteze interpretative, noi date statistice; 17) Modelul de gestiune şi utilizare a
informaţiilor din bazele de date; 18) Verificarea aplicabilităţii modelelor teoretice folosite; 19) Completări în
bazele de date; 20) Un articol într-o publicaţie cotată ISI.
2012 - I) Completare spectru informaţional website cu resurse bibliografice şi teorii interpretative; 2)
Completare spectru informaţional website prin adăugarea datelor finale inter- şi pluridisciplinare; 3)
Completare spectru informaţional pe website prin postarea ipotezelor interpretative finale; 4) Şapte
comunicări ştiinţifice; 5) Un workshop public de prezentare a rezultatelor proiectului; 6) O expoziţie publică
legată de subiectul proiectului; 7) Trei articole ştiinţifice în reviste din BOI; 8) Un articol ce va fi publicat
într-o revistă indexată ISI (Arts and Humanities Citation Index - Thompsons Reuters); 9) Un articol publicat
într-un volum tip Proceedings ce va fi indexat ulterior într-o bază de date internaţională.
PAGINA WEB: www.paleodemografie.preistorica.ro
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A.

EXPOZIŢII INTERNAŢIONALE

I. The Lost World of Old Europe. The Danube Valley 5,000-3,000 BC, expoz1ţ1e internaţională
itinerantă 2009-2011: Institute for the Study ofthe Ancient World, New York, SUA (IO noiembrie 2009-25
aprilie 2010), Ashmolean Museum, Oxford, Marea Britanie (20 mai-15 august 2010); Museum ofCycladic
Art, Atena (7 octombrie 20 I 0--1 O ianuarie 2011)
PARTICIPANŢI: Instititute for the Study of the Ancient World, New York (SUA)--coordonator, MNIR coordonator pentru România; Muzeul Naţional de Istorie şi Arheologie a Moldovei (Chişinău, Republica
Moldova), Muzeul Regional de Istorie Vama (Bulgaria)
CURATORI: Jennifer Chi, David Anthony (ISA W) - coordonator; Dragomir N. Popovici - curator, Cătălin
Bem, Corina Borş, Cătălin Lazăr, Katia Moldoveanu, Crişan Muşeţeanu, Ioan Opriş, Mihaela Simion membri în colectivul expoziţional (MNIR)
PRINCIPALELE OBIECTIVE TEMATICE: de schimb a bunurilor de prestigiu existente în acea perioadă. În egală
măsură studierea acestui spaţiu se constituie într-o lecţie admirabilă de istorie privind sistemele de organizare
spaţială şi socială. Această expoziţie internaţională cu tematică arheologică a fost rezultatul unui ambiţios
proiect cultural dezvoltat în parteneriat de peste 20 de muzee - din România, Bulgaria şi Republica Moldova
- şi Institutul pentru Studiul Lumii Vechi, una dintre noile instituţii de referinţă din peisajul cultural
newyorkez. Ea a adus în atenţie - în premieră în Statele Unite ale Americii - peste 250 de piese de valoare
excepţională, cu o vechime de peste 6.000 de ani, din perioada marilor culturi neo-eneolitice, mărturii de
prim rang ale celei dintâi civilizaţii a Vechii Europe. Structurată pe prezentarea câtorva teme cheie - figura
umană în plastica neolitică, bunurile de prestigiu, case, gospodării şi comunităţi, arta ceremonială ceramică,
simbolurile precursoare scrierii - expoziţia oferă ocazia publicului şi specialiştilor internaţionali să descopere
evoluţia şi principalele artefacte caracteristice ale celor mai importante culturi neo-eneolitice dezvoltate în
zona danubiano-carpatică (Vinea, Vădastra, Hamangia, Boian-Gumelniţa, Precucuteni-Cucuteni), rămase
necunoscute - până astăzi - majorităţii istoricilor şi arheologilor americani dar nu numai. Evoluţia civilizaţiei
neolitice este marcată de influentele originare din lumea sudică, balcano-mediteraneană şi marchează
afirmarea unei sintezei culturale locale ce se extinde pe arii foarte mari, de peste 300.000 km 2 , astfel
conturându-se spre sud blocul cultural Boian-Gumelniţa şi spre nord cel Precucuteni-Cucuteni. În cazul
fiecăreia dintre acestea, îndelungata evoluţie din punct de vedere cultural, dar şi unitatea formelor de
manifestare spirituală stau mărturie a intensităţii şi eficienţei sistemelor de comunicare şi a relaţiilor de
schimb a bunurilor de prestigiu existente în acea perioadă. În egală măsură studierea acestui spaţiu se
constituie într-o lecţie admirabilă de istorie privind sistemele de organizare spaţială şi socială, dar şi
mecanismul de formare a elitelor şi formele de manifestare ale acestora în legătură cu exploatarea
zăcămintelor de aur, cupru şi sare şi prelucrarea acestor importante materii prime, deosebit de valoroase în
acele timpuri.
SCURTĂ DESCRIERE: Expoziţia a fost rezultatul unei fructuoase colaborări între Institute for the Study of the
Ancient World (ISA W) al New York University şi MNIR, cu sprijinul Ministerului Culturii (la acea dată
având denumirea de Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, aceştia fiind principalii
organizatori ai acestui ambiţios proiect cultural româno-american. Expoziţia a prezentat - în premieră în
SUA - 175 de piese arheologice de valoare excepţională, datând din perioada neo-eneolitică, din colecţiile a
19 muzee româneşti. Organizarea acestei expoziţii a creat premisele unui excelent parteneriat între Institute
for the Study of the Ancient World şi Muzeul Naţional de Istorie a României, rezultatele acestui demers
putând fi direct apreciate de publicul şi specialiştii care au vizitat expoziţia. Organizarea acestei expoziţii se
datorează, în egală măsură, Ministerul Culturii, care a susţinut constant şi a contribuit la buna desfăşurare a
acestui important proiect cultural internaţional. Reuşita acestui important proiect cultural româno-american
nu ar fi fost posibilă fără implicarea - deosebit de entuziastă şi generoasă - a Fundaţiei Leon Levy. Acest
proiect cultural a beneficiat de o serie de programe publice şi evenimente artistice - derulate cu contribuţia
ISA W şi Institutul Cultural Român din New York, respectiv a Institutul Cultural Român din Londra -, care
au facilitat un dialog curatorial axat pe exponatele arheologice şi contextul cultural contemporan din ţările
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partenere şi, în primul rând, din România. MNlR a fost coordonatorul echipei care a contribuit la realizarea
acestei expoziţii, reunind specialişti din partea următoarelor muzee din ţară: CMJN, MJBB, MVP, IAI, MBT,
MB, MDJ, MINAC, MJTA, MJT, MJIB, MO, Muzeul de Istorie din Roman, Complexul Muzeal Naţional
„Moldova" (laşi), Muzeul Judeţean „Ştefan cel Mare" (Vaslui), Muzeul Banatului Montan (Reşiţa), Muzeul
Judeţean de Istorie şi Artă (Zalău) şi Muzeul de Istorie Galaţi (Galaţi). Bunurile de patrimoniu selectate să
facă parte din expoziţie au oferit publicului internaţional, dar nu numai lui, posibilitatea de a reflecta asupra
uimitoarei „modernităţi" avani la lei/re a civilizaţiilor preistorice ce au existat în zona danubiano-carpatică în
urmă cu mai bine de şapte milenii. Dintre toate acestea, civilizaţia Cucuteni se distinge drept o expresie
aparte a artei şi spiritualităţii preistorice, acesteia adăugându-i-se desigur şi descoperirile aparţinând
culturilor Boian, Gumelniţa, Hamangia, Vădastra sau Vinea, pentru a aminti numai câteva din numele de
primă rezonanţă ale perioadei neo-eneolitice din zona Dunării de Jos. Căutând mereu să răspundă misiunii
sale, Muzeul Naţional de Istorie a României a demonstrat, prin acest ultim major demers expoziţional
internaţional derulat din 2009 şi până în prezent, că patrimoniul cultural naţional al României, valoroasele
piese arheologice aflate în colecţiile muzeale româneşti sunt argumente majore pentru promovarea imaginii
ţării noastre în străinătate, oferind un cadru concret pentru desfăşurarea unor prestigioase activităţi
internaţionale de diplomaţie culturală. Astfel, expoziţia a fost itinerată - în perioada 20I0-2011 - în cadrul
altor două prestigioase muzee europene, respectiv Ashmolean Museum (Oxford, Marea Britanie) şi Muzeul
de Artă Cicladică (Atena, Grecia). Demersul expoziţional a fost completat prin publicarea unui impresionat
catalog, apărut în condiţii grafice excelente la Princeton University Press, una dintre cele mai prestigioase
edituri academice şi de artă din SUA.
ADRESA WEB: http://www.nyu.edu/isaw/exhibitions/oldeurope/
II. Gli ori antichi delia Roman ia (Museo dei Fori Imperiali, Roma, Italia I 16 decembrie 20 I O - 3 aprilie
2011)
PARTICIPANŢI: Museo dei Fori Imperiali, Roma , MNIR, MNIT, MINAC, MCDR, MIT, CMJN, MNUAI,
MJT
CURATORI: Lucrezia Ungaro, Ernest Oberlander-Târnoveanu.
Din echipa MNIR implicată în realizarea acestui eveniment expoziţional de anvergură au făcut parte şi
membri ai Secţiei de Arheologie, respectiv Mihaela Simion (comisar general adjunct al expoziţiei), Christina
Ştirbulescu (curator al expoziţiei), Corina Borş (curator al expoziţiei), Decebal Vleja (curier al expoziţiei),
Ionuţ Bocan, Cătălina Neagu (membri în colectiv)
PRINCIPALELE OBIECTIVE TEMATICE: Rezultat al unui laborios şi ambiţios proiect, început încă din primăvara
anului 2009, expoziţia „Gli ori antichi delia Romania. Prima e dopo Traiano" a fost rezultatul unei colaborări
între Muzeul Naţional de Istorie a României şi Superintendenţa pentru Bunuri Culturale a Capitalei Roma,
Muzeul Forurilor Imperiale şi Zetema progetto Cultura. Expoziţia a reunit 140 de piese semnificative din
patrimoniul cultural naţional, cu valoare materială şi istorică excepţională, clasate în categoria „Tezaur" din
colecţiile a opt muzeale româneşti. Acest important eveniment cultural a fost organizat în perioada
decembrie 2010 - martie 2011, la Muzeul Forurilor Imperiale (Roma), una dintre instituţiile muzeale de
referinţă din această ţară. Destinaţia acestei expoziţii nu a fost întâmplătoare, date fiind valenţele culturale şi
turistice deosebite ale oraşului etern, dar şi numeroasele comunităţi de români ce trăiesc în această ţară,
dorindu-se astfel deopotrivă promovarea valorilor de patrimoniu ale României în Italia, dar şi întărirea
legăturilor de suflet între diaspora românească şi ţara de origine.
Expoziţia a fost structurată într-o succesiune de teme generale vizând începuturile prelucrării metalelor
preţioase şi a metalurgiei în spaţiul carpato-danubiano-pontic, arta orfevrăriei traco-getice şi apogeul său în
perioada dacică clasică, arta metalelor preţioase în perioada Daciei Romane şi a epocii migraţiilor. Astfel
cele 140 de piese remarcabile din metal preţios au fost prezentate în expoziţie înfăţişează aşadar o istorie pe
scurt a civilizaţiilor protoistorice, clasice şi antice târzii ce au existat în urmă cu multe veacuri pe teritoriul
actual al României.
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8. EXPOZIŢII INTERNAŢIONALE GĂZDUITE DE MUZEUL NAŢIONAL DE ISTORIE A ROMÂNIEI

MNIR, Bucureşti I 30 aprilie-I august 2013)
Expoziţia-eveniment „Comorile Chinei" a prezentat publicului din România obiecte provenind din celebrul
sit arheologic de la Xi'an, unde a fost cercetat parţial ansamblul funerar al primului împărat al Chinei, printre
care patru dintre faimoşii soldaţi de teracotă şi un cal, parte a inventarului funerar al împăratului Qin Shi
Huang. Pe lângă aceste capodopere de o valoare excepţională, expoziţia a cuprins şi o serie de artefacte vase neolitice, vase din bronz, o serie de bunuri culturale legate de istoria Drumului Mătăsii şi artefacte
referitoare la istoria modernă a Chinei. Prin intermediul acestei expoziţii, cei aproape 60.000 de vizitatori au
avut ocazia să admire unele din comorile spectaculoase ale milenarei civilizaţii chineze, datând din zorii
epocii neolitice până în perioada modernă, în timpul dinastiilor Ming şi Qing.
În septembrie 2014, MNIR a fost distins cu premiul Comitetului Naţional Român ICOM în cadrul celei de-a
15-a ediţii a concursului pentru Premiile Comitetului. Premiul a fost acordat comitetului de organizare a
expoziţiei „Comorile Chinei", deschisă la MNIR, în perioada 30 aprilie - I august 2013, format din dr.
Ernest Oberlănder-Târnoveanu, director general - comisar general al expoziţiei, dr. Radian-Romus
Andreescu, cercetător - comisar general adjunct şi dr. Katia Moldoveanu, muzeograf - comisar general
adjunct.
Din echipa MNIR implicată în realizarea acestui eveniment expoziţional de anvergură au tăcut parte şi
membri ai Secţiei de Arheologie, respectiv Corina Borş (secretariat general, redactor catalog) şi Cătălin
I. Comorile Chinei

(expoziţie temporară,

Lazăr (logistică).

C. EXPOZIŢII NAŢIONALE
I.

EXPOZIŢII NAŢIONALE ORGANIZATE

a) Comorile timpului, expoziţie naţională temporară, MNIR, 23 martie - 30 aprilie 2009
PARTICIPANŢI: MNUAI, UAB, MJT, CMIA, MVP, MJBB, MB, MJIB, MDJ, MNIT, MINAC, MO, MRPF,
MIG, IAI, UAIC - Facultatea de Istorie I Centrul de Studii Arheo-istorice, CMJN, MBM, MJSM, MNCR,
MNS, MNB, CMB, MOT, MBT, ICEM, ICEM, MJV, MJIAZ
CURATORI: Dragomir Nicolae Popovici (MNIR), Florin Draşovean (Muzeul Banatului, Timişoara)
COLECTIVUL PROIECTULUI EXPOZIŢIONAL: Secţia arheologie - Radian Andreescu, Cătălin Bem, Cătălin
Lazăr; CNCP „Alexandra Bolomey" - Adrian Bălăşescu, Constantin Haită, Valentin Radu; arh. Virgil
Apostol, Georgiana Ducman, Simona Movilă, Victoriţa Neagu - grafică şi amenajări muzeistice
PRINCIPALELE OBIECTIVE TEMATICE: (I) Prezentarea, pentru prima dată în România, a evoluţiei întregii epoci
neolitice în spaţiul nord-dunărean; aceasta a avut în vedere sublinierea marilor procese precum neolitizarea,
evoluţia societăţii, structura acesteia de-a lungul întregii epoci şi debutul indo-europenizării. (2) Introducerea
în circuitul public a celor mai reprezentative obiecte aflate în colecţiile muzeelor, institutelor arheologice şi
universităţilor din ţară. (3) Integrarea datelor privind caracteristicile cercetării arheologice. (4) Prezentarea
celor mai proeminente personalităţi ce au avut rezultate remarcabile în cercetarea acestei epoci şi a celor mai
importante instituţii muzeale ce deţin bunuri de patrimoniu excepţional referitor la perioada neolitică.
SCURTĂ DESCRIERE A PROIECTULUI EXPOZIŢIONAL: Revenind în ţară, după ce fusese prezentată (sub
denumirea Meister der Steinzeitkunst - Friihe Kulturen aus Rumănien) în Elveţia (Olten, 2008), unde s-a
bucurat de un imens succes de public, expoziţia a fost reorganizată conform unui nou concept muzeistic şi
mult îmbogăţită cu piese ce nu fuseseră expuse acolo. Astfel, pentru prima dată în România, a fost organizată
o mare expoziţie ce a reunit cvasitotalitatea pieselor importante datând din această epocă, aflate în colecţiile
muzeelor din ţară. Expoziţia şi-a propus să prezinte câteva mari teme privind evoluţia comunităţilor umane în
această perioadă pe teritoriul României astfel încât să evidenţieze nivelul remarcabil al dezvoltării civilizaţiei
umane în acest spaţiu, nord-dunărean. Au fost prezentate spaţiul social construit, aşezări şi necropole,
fortificaţii, locuinţe şi morminte cu inventarul specific, evoluţia acestora, gestiunea resurselor şi modelele
economice caracteristice - creşterea animalelor, cultivarea pământului, vânătoarea, pescuitul, culesul şi
diversele meşteşuguri casnice. Alături de acestea, sintetic, a fost prezentat nivelul cunoştinţelor tehnice -
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pirotehnologia respectiv producerea ceramicii şi metalurgia cuprului şi a aurului. Un spaţiu deosebit a fost
acordat vieţii spirituale care, pe fondul comun, neolitic, a creat forme remarcabile de manifestare a diferitelor
comunităţi umane a diferitelor culturi arheologice aşa cum sunt ele cunoscute datorită cercetărilor efectuate
timp de peste un veac şi jumătate. Astfel, s-a dorit evidenţierea forţei creatoare şi modalităţile caracteristice
prin care marile teme ale spiritualităţii epocii au fost reprezentate de-a lungul a mai mult de două milenii.
A vând în vedere că arhitectura acestei epoci a fost în principal una de lut şi lemn care a suferit iremediabil
distrugeri datorate timpului şi oamenilor a fost subliniat faptul că preistoria, în cele mai multe din cazuri
poate fi admirată şi cunoscută în principal în muzee, datorită muncii generaţiilor de arheologi, au fost incluse
într-o secţiune separată scurte prezentări ale celor mai importante personalităţi care au studiat epoca şi au
îmbogăţit astfel colecţiile cu piese extraordinare, nu de puţine ori unice. Alături de acestea au fost prezentate
şi cele mai importante instituţii muzeale din România, ce deţin cele mai semnificative piese de patrimoniu
pentru perioada neolitică.
b) Misterul din spatele poveştii ... Sul/ana-Malu roşu (expoziţie foto-documentară, Palatele Brâncoveneşti de
la Porţile Bucureştiului - Palatul Mogoşoaia I februarie - aprilie 2010)
PARTICIPANŢI: MNIR, Palatele Brâncoveneşti de la Porţile Bucureştiului, Consiliul General al Municipiului
Bucureşti, Asociaţia Română de Arheologie
CURATORI: Ionela Radu, Cătălin Lazăr
COLECTIV: Katia Moldoveanu, Vasile Opriş, Theodor Ignat
PRINCIPALELE OBIECTIVE TEMATICE: Expoziţie de fotografie care a prezentat viaţa de zi cu zi pe şantierul
arheologic „Sultana-Malu Roşu".
SCURTĂ DESCRIERE A PROIECTULUI EXPOZIŢIONAL: Expoziţia şi-a propus prezentarea către marele public prin
intermediul imaginilor a faptelor „necunoscute", ce nu se regăsesc în cadrul expoziţiilor de arheologie
clasice, mai precis timpul, munca şi pasiunile consumate de către acei oameni (arheologii) care fac posibilă
aducerea la lumina a artefactelor şi a evenimentelor din trecut.
PAGINA WEB: http://www.mnir.ro/index.php/misterul-din-spatele-povestii-sultana-malu-rosu/

Dacia în antichitate (expoziţie foto-documentară, MNIR, Bucureşti I 20 aprilie - 22 mai 2011;
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva)
PARTICIPANŢI: MNIR, Ambasada Republicii Arabe Siriene la Bucureşti, MCDR
CURATORI: Ovidiu Ţentea
COLECTIV: Corina Borş, arh. Andrei Cîmpeanu, Alexandru Raţiu
PRINCIPALELE OBIECTIVE TEMATICE: ,,Syria şi Dacia în Antichitate" a constituit o expoziţie foto-documentară
care propune ilustrarea celor mai importante monumente antice care poartă amprenta prezenţei comunităţilor
antice siriene din Dacia Romană, respectiv a celor mai reprezentative monumente ale Palmyrei - ca de
exemplu edificiile ce păstrează mărturii referitoare la unele personaje trăitoare în Dacia-, structuri care stau
mărturie a acestei inedite istorii comune.
SCURTĂ DESCRIERE A PROIECTULUI EXPOZIŢIONAL: Punctul de pornire a fost comparaţia vizuală dintre „patria
mamă" Palmyra şi oraşele romane din Dacia unde au existat importante comunităţi siriene antice (Ulpia
Traiana Sarmizegetusa, Tibiscum, Porolissum), un dialog cultural între cea mai estică provincie „europeană"
şi cea mai estică provincie „orientală" a Romei. Începuturile acestei istorii comune se plasează în primele
decenii ale secolului al Ii-lea p. Chr„ în vremea împăraţilor Traian şi Hadrian, fiind vorba de prima atestare a
militarilor palmyreni în cadrul armatei romane, informaţie cuprinsă de diplomele militare descoperite în
Dacia, datate în anii 120 şi 126 p. Chr. De cealaltă parte, două inscripţii descoperite la Palmyra onorează doi
prefecţi ai palmyrenilor de la Porolissum. Asemenea menţiuni epigrafe arată că arcaşii staţionaţi în Dacia
păstrau legătura cu zona de unde fuseseră recrutaţi, dar şi faptul că palmyrenii incluşi în structurile armatei
romane îşi păstrau conducătorii militari proprii, având un statut aparte la nivelul Imperiului Roman.
PAGINA WEB: http://www.mnir.ro/index.php/portfolio/expozitia-syria-si-dacia-in-antichitate
PAGINA FACEBOOK: https://www.facebook.com/events/l 80409918678468;
https://www.youtube.com/watch?v=GY17gmNEcbY#t=3 l l
c) Syria

şi
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d) lutul, Pânza, Culoarea (expoziţie de artă contemporană, MNIR I 23 iunie - 23 iulie 2011)
PARTICIPANŢI: Universitatea Naţională de Arte Bucureşti, Facultatea de Arte Decorative şi Design, Catedra
de Arte şi Design Textil, MNIR
CURATORI: Daniela Frumuşanu (UNArte), Dragomir Popovici
PRINCIPALELE OBIECTIVE TEMATICE: Mult timp spaţiul muzeului de istorie a fost considerat drept unul ce nu
putea avea decât sporadic contacte cu arta şi numai din perspectiva perioadelor revolute reflectate cel mult
ilustrativ de către diversele manifestări artistice. Astfel, arta era inclusă, autoritar, într-un spaţiu secundar în
care tocmai specificitatea sa era ignorată suveran, arbitrar. O astfel de poziţionare a determinat destrămarea
spaţiului conceptual al muzeului de istorie ancorându-l, în mod firesc într-o zonă spirituală amputată, diluată,
către care chiar publicul era, la rândul său, direcţionat mai mult sau mai puţin subtil şi oricum autoritar.
Deţinător, conştient sau nu, al unui tezaur nu numai patrimonial, în prezentul nostru, muzeul de istorie este
chemat să ofere noi posibilităţi de interpretare şi deci de cunoaştere a acestui tezaur, prin modalităţi în primul
rând propuse de către artistul contemporan. Acest demers trebuie să reunească prin intermediul curatorului
de muzeu şi al artistului contemporan istoria cu publicul larg într-un concept plurivalent, deschis. Este, astfel,
evidenţiată perenitatea patrimoniului arheologic şi istoric printr-un discurs polivalent, artistic ce poate şi
trebuie să-şi găsească locul şi în spaţiul muzeului de istorie. În cadrul acestui program expoziţional
multianual, partenere sunt cele două instituţii amintite, scopul esenţial constând din prezentarea unui dialog
expoziţional fecund, cu frecvenţă anuală, între artiştii plastici, tineri sau consacraţi, cu patrimoniul arheologic
şi istoric excepţional de valoros al Muzeului Naţional de Istorie. Prin intermediul acestor manifestări, marelui
publici se propun noi modalităţi de percepere a evenimentului sau fenomenului istoric sublimat de percepţia
artistică contemporană. Astfel, perenitatea istoriei este valorizată prin această modalitate artistică de
prezentare, constituindu-se într-o modalitate, rarisimă în societatea românească contemporană, de a
transcende presiunea cotidiană a existenţei care ne îndepărtează, individual dar şi colectiv, de o înţelegere
superioară a istoriei conferindu-i acesteia valenţe noi, nebănuite. Elemente fondatoare ale unei veritabile
mitologii naţionale civilizaţiile dacică şi romană, sinteza daco-romană, au constituit obiectul şi suportul unor
opere istoriografice de-a lungul a mai mult de două secole şi care şi-au găsit reflexia în semnificative opere
artistice, toate, caracteristice pentru epocile respective. În compania copiei Columnei lui Traian şi a altor
piese valoroase datate în această perioadă, vizitatorii MNIR vor avea astfel posibilitatea de a-şi verifica
propriile percepţii dar şi de a admira valorile arheologice şi artistice ale epocilor îndepărtate alături de
reflexia acestora prin intermediul unor opere de artă contemporană, respectiv artă decorativă, pictură,
sculptură, grafică, ceramică, care vor compune tabloul percepţiilor artistice diferite ale autorilor. Fecundă
prin semnificaţii şi percepţii, lumea imaginarului medieval trimite la convenţii, simboluri sociale dar şi
artistice deschizând larg porţile reinterpretărilor artistului contemporan stabilindu-se astfel trainice legături
cu istoria generală dar şi cu spaţiul muzeal. Apelul la istorie se dovedeşte a fi fecund, evidenţiind astfel încă
o dată, una din dimensiunile spirituale dorite ale Muzeului Naţional de Istorie.
SCURTĂ DESCRIERE A PROIECTULUI EXPOZIŢIONAL: În cadrul primei expoziţii a programului expoziţional
multianual „Istorie şi artă la MNIR", au fost expuse lucrări de artă decorativă realizate de grupa de studenţi
din anul I, din cadrul Departamentului de Arte Textile, coordonată de Daniela Frumuşeanu. Lucrările expuse
au reprezentat panouri decorative imprimate în tehnici tradiţonale sau moderne, reprezentând în esenţă
explorarea şi reinventarea unui areal artistic complex şi generos, cum este cel al perioadei neolitice.
Expozanţii au fost următorii: Delia Dobrescu, Antonia Dimitriu, Daniela Frumuşeanu, Cristian Mengheşi,
Mihaela Mihăilă, Carmen Emanuela Popa, Andreea Stăncălie, Cristina Tura.
e) Noul templu al zeilor palmyreni de la Sarmizegetusa (expoziţie foto-documentară, Muzeul
Sarmizegetusa, Sarmizegetusa I 6 august - 31 decembrie 20 I 1)
PARTICIPANŢI: MCDR, MNIR
CURATORI: Ovidiu Ţentea, arh. Andrei Cîmpeanu
PAGINA
WEB:
https://antiquitasweb.wordpress.com/expozitii/expozitii/expozitia-noul-templul-al-zeilorpalmireni-de-la-sarmizegetusa
f)

Sarmizegetusa (expoziţie de artă contemporană, MNIR I 16 noiembrie - 11 decembrie 2011)

PARTICIPANŢI:

CURATORI:

ELITE ART Club UNESCO, MNIR
Alexandra Radu (ELITE ART Club UNESCO), Ovidiu
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Raţiu

Principalul scop al acestei rezidenţe artistice a constat în promovarea
în cadrul unui demers sincretic, gândit pe două coordonate: arta vizuală şi

PRINCIPALELE OBIECTIVE TEMATICE:

culturii
istoria.

şi

istoriei

româneşti,

SCURTĂ DESCRIERE A PROIECTULUI EXPOZIŢIONAL: Artiştii

Anca Boeriu, Olimpia Hinamatsuri Barbu, Mariea
Petcu Chioibaş, Ionuţ Theodor Barbu, Ilie Chioibaş, Gavril Kovacs, Florin Stoiciu şi Eugen Vasile au
construit în jurul artefactelor identificate în şantierul arheologic, propriile lor discursuri vizuale, concretizat
în lucrări artistice.
g) Istorii nescrise (expoziţie de artă contemporană, MNIR I 20 aprilie - 6 mai 2012)
PARTICIPANŢI: Universitatea Naţională de Arte Bucureşti, Facultatea de Arte Decorative şi Design, Catedra
de Arte şi Design Textil, MNIR
CURATORI: Daniela Frumuşanu (UNArte), Dragomir Popovici (MNIR)
PRINCIPALELE OBIECTIVE TEMATICE: În cadrul celei de-a doua ediţii a proiectului expoziţional multianual
„Istorie şi artă", au fost expuse o serie de noi lucrări de artă decorativă contemporană. Programul
expoziţional amintit, dezvoltat în parteneriat de UNArte şi MNIR, are ca scop esenţial prezentarea unui
dialog expoziţional fecund, cu frecvenţă anuală, între artiştii plastici, tineri sau consacraţi, cu patrimoniul
arheologic şi istoric excepţional de valoros al Muzeului Naţional de Istorie. Prin intermediul acestor
manifestări, marelui public i se propun noi modalităţi de percepere a evenimentului sau fenomenului istoric
sublimat de percepţia artistică contemporană. Astfel, perenitatea istoriei este valorizată prin această
modalitate artistică de prezentare, constituindu-se într-o modalitate, rarisimă în societatea românească
contemporană, de a transcende presiunea cotidiană a existenţei care ne îndepărtează, individual dar şi
colectiv, de o înţelegere superioară a istoriei conferindu-i acesteia valenţe noi, nebănuite. Elemente
fondatoare ale unei veritabile mitologii naţionale, civilizaţiile dacică şi romană, sinteza daco-romană, au
constituit obiectul şi suportul unor opere istoriografice de-a lungul a mai mult de două secole şi care şi-au
găsit reflexia în semnificative opere artistice, toate, caracteristice pentru epocile respective. În compania
copiei Columnei lui Traian şi a altor piese valoroase datate în această perioadă, vizitatorii MNIR vor avea
astfel posibilitatea de a-şi verifica propriile percepţii dar şi de a admira valorile arheologice şi artistice ale
epocilor îndepărtate alături de reflexia acestora prin intermediul unor opere de artă contemporană, respectiv
artă decorativă, pictură, sculptură, grafică, ceramică, care vor compune tabloul percepţiilor artistice diferite a
41 de autori. Apelul la istorie se dovedeşte astfel a fi fecund evidenţiind astfel, încă o dată, una din
dimensiunile spirituale ale MNIR.
SCURTĂ DESCRIERE A PROIECTULUI EXPOZIŢIONAL: Lucrările expuse au fost realizate de Şerbana Dragoescu,
Suzana Fântânariu, Cela Neamţu, Costin Neamţu, Lisandru Neamţu, Georgeta Hlihor, Ruxandra Munteanu,
Claudia Popescu, Andra Georgescu, Iulian-Dalin Toma, Ana Maria Rugescu, Sabina Stan, Sibil Mermeze,
Alida Mirela Păun, Miruna Haşegan, Alexandru Pamfil, Diana Brăescu, Alexandra Buduru, Sabina Ivaşcu,
Doina Bilius, Adriana Popa Canija, Doina Reghis Ionescu, Alina Braşoveanu, Ovidiu Constantin Ionescu,
Cristina Bolborea, Andreea Ionescu, Anca Higiu, Anca Şesan, Marijana Biţulescu, Vasile Pop-Negreşteanu,
Liviu Nedelcu, Alina Otilia Boeru, Letiţia Oprişan, Daniela Frumuşeanu, Cristina Călinescu Fodor, Vlad
Iulian Fodor, Mihai Moldovanu, Nicolae Zîmbroianu, Constantina Dumitru, Horia Niţu, Magda lsăcescu.
h) Steaguri medievale imaginare (expoziţie de artă contemporană, MNIR I 16 decembrie 2013 - 16
ianuarie 2014)
PARTICIPANŢI: Universitatea Naţională de Arte Bucureşti, Facultatea de Arte Decorative şi Design, Catedra
de Arte şi Design Textil, MNIR
CURATORI: Daniela Frumuşanu (UNArte), Dragomir Popovici (MNIR)
PRINCIPALELE OBIECTIVE TEMATICE: În cadrul celei de-a treia ediţii a programului expoziţional multianual
„Istorie şi artă", au fost expuse o serie de noi lucrări de artă decorativă contemporană. În acest context,
scopul esenţial al demersului expoziţional a constat în prezentarea unui dialog expoziţional fecund, cu
frecvenţă anuală, între artiştii plastici tineri sau consacraţi, cu patrimoniul arheologic şi istoric deosebit de
valoros al MNIR. Prin intermediul acestor manifestări, marelui public i se propun noi modalităţi de percepere
a fenomenului istoric sublimat de percepţia artistică contemporană.
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SCURTĂ DESCRIERE A PROIECTULUI EXPOZIŢIONAL: Expoziţia

a prezentat publicului opere de artă plastică şi
realizate de artişti consacraţi sau tineri artişti, din: Bucureşti, Iaşi, Focşani, Bârlad, Buzău,
Timişoara, Cluj-Napoca, Deva; în cadrul aceste lucrări, reprezentările heraldice medievale sunt trecute prin
filtrul gândirii şi sensibilităţii creatorului, devenind astfel, embleme personale. În expoziţie au putut fi
admirate steaguri: ţesute, imprimate, pictate, realizate sculptural, grafic sau în tehnici mixte. Aceste opere
vor compune tabloul percepţiilor artistice diferite a 30 de autori. Lucrările expuse au fost realizate de
Cornelia Brustureanu, Alexandra Buduru, Hermina Csata, Valeria Diaconu, Adriana Alexandra Dobra,
Adina Dolcan, Şerbana Drăgoescu, Suzana Fântânariu, Daniela Frumuşeanu, Miruna Haşegan, Georgeta
Hlihor, Ana Hoble, Adina Iftode, Răzvan Aureliu Ionescu, Rodica Magdan, Ecaterina Marghidan, Cosmin
Matei, Alexandra Neacşu, Liviu Nedelcu, Vasile Pop Negreşteanu, Adriana Popa Canija, Ramona Claudia
Prodan, Ana Maria Rugescu, Ruxandra Mermeze Sibil, Rodica Strugaru, Valentina Ştefănescu, Camelia
Todoroc, Iulian Toma, Niculina Vlad Leonte, Alina Vodă.
decorativă

i) Radu Florescu. Viaţa şi opera (expoziţie foto-documentară, MNIR I 24 septembrie - 24 noiembrie
2014)
CURATORI: Ioan Opriş, Alexandru Raţiu
COLECTIV: Corina Borş, Cornel Ilie, arh. Andrei Câmpeanu, Monica Bîră, Ioan C. Opriş, Mihai Bozgan
PRINCIPALELE OBIECTIVE TEMATICE: Expoziţia şi-a propus prezentarea vieţii şi activităţii profesorului Radu
Florescu, mentor al mai multor generaţii de muzeografi, fost director general al MNIR, la zece ani de la
dispariţia acestuia. De asemenea şi-a propus rememorarea contribuţiilor importante ale profesorului în
muzeografie şi lucrările de ocrotire a patrimoniului cultural naţional.
SCURTĂ DESCRIERE A PROIECTULUI EXPOZIŢIONAL: Radu Florescu reprezintă un personaj esenţial pentru
domeniul patrimoniului cultural din România. Arheolog şi istoric al artei vechi, cercetător şi universitar,
muzeolog de reputaţie europeană, Radu Florescu a contribuit în mod direct - prin importante funcţii
administrative, inclusiv aceea de director general al MNIR - la clarificarea poziţiei muzeelor şi colecţiilor în
cadrul instituţiilor culturale. A participat la constituirea legislaţiei patrimoniului cultural naţional, a introdus
primele programe curriculare de muzeologie, conservare şi restaurare. Autor a numeroase cărţi, dicţionare şi
albume istorice, a unor prestigioase cataloage de expoziţii internaţionale, Radu Florescu are meritul de a fi
pus în larg circuit valorile istorice şi de a fi dezvoltat strategii de educaţie culturală. Modelul său ca
muzeolog şi director de muzeu trebuie cât mai bine cunoscut de cei care lucrează atât în comunitatea
profesională, cât şi de marele public. Schiţa expoziţiei s-a concentrat pe următoarele repere generale: Familia
şi copilăria, activitatea didactică, activitatea muzeografică şi arheologia. Prezentarea a urmărit să pună în
valoare atât viaţa şi opera muzeografică a lui Radu Florescu, cât şi rolul acestuia în dezvoltarea Muzeului
Naţional de Istorie a României.
j) Aurul şi argintul antic al României (expoziţie naţională itinerantă, MNIR, 19 decembrie 2013 - 30
martie 2014)
COORDONATORI: Ernest Oberlănder-Târnoveanu, Rodica Oanţă-Marghitu
Expoziţia „Aurul şi argintul antic al României" reuneşte peste o mie de piese arheologice reprezentative,
lucrate din aur şi argint, descoperite pe teritoriul României. Structura expoziţiei ilustrează, prin aceste obiecte
de o deosebită valoare istorică, estetică şi simbolică, o perioadă de peste şase milenii, cuprinsă între perioada
neo-eneolitică şi Antichitatea Târzie (mileniul al V-lea a. Chr. - secolul al VII-iea p. Chr.). La această
iniţiativă expoziţională a MNIR s-au alăturat 31 de muzee din ţară, fiecare dintre piesele expuse având o
semnificaţie şi o istorie proprie. Unele dintre obiectele incluse în cadrul acestei expoziţii se află în expunerea
permanentă din Tezaurul Istoric din cadrul MNIR şi, prin urmare, pot fi văzute doar la Bucureşti, altele sunt
expuse în diferitele muzee de istorie şi arheologie din ţară, în timp ce o parte dintre acestea nu au mai fost
prezentate publicului în trecut. Expoziţia va fi itinerată în mai multe oraşe din România în perioada 20142016.
Din echipa MNIR implicată în realizarea acestui eveniment expoziţional de anvergură au făcut parte şi
membri ai Secţiei de Arheologie, respectiv Sorin Oanţă-Marghitu (membru în comitetul ştiinţific).
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k) Columna Viva - reambientarea expunerii copiei Columnei lui Traian (MNIR)
Ovidiu Ţentea
COLECTIV: Monica Bîră, Corina Borş, arh. Andrei Câmpeanu, Comei Ilie
PRINCIPALELE OBIECTIVE TEMATICE: Columna lui Traian este unul dintre monumentele majore ale Romei
ridicat pentru celebrarea victoriei în războaiele cu dacii şi glorificarea împăratului învingător. De-a lungul
timpului, Columna lui Traian a constituit un model şi pentru alte monumente comemorative dedicate gloriei
militare. În secolul al XIX-Iea, pe fondul europenizării elitei politice şi culturale româneşti, precum şi în plin
proces de construcţiei identitară naţională, ideea latinităţii reapare în mod firesc drept unul din principalele
subiecte ale dezbaterii istorice. În acest context se conturează şi ideea de a realiza o copie a faimoasei
columne spre a fi expusă la Bucureşti. De-a lungul secolului următor, sintezele dedicate studierii
monumentului vor conduce la răspândirea bine-cunoscutei formule „ Columna lui Traian - act de naştere al
poporului român". Un eveniment de marcă legat de aceasta îl reprezintă aducerea la Bucureşti în 1967 a
copiei la scară naturală, realizată după monumentul original de la Roma, urmată de expunerea sa, începând
din mai 1972, în nou creatul Muzeu de Istorie al R.S. România (astăzi MNIR). „Lectura" scenelor de pe
columnă a fost influenţată, de-a lungul timpului, atât de cunoştinţele istoricilor şi arheologilor despre lumea
romană, dar şi de contextul cultural şi istoric mai amplu în care aceştia au evoluat. Principalele versiuni
interpretative ale scenelor de pe columnă se grupează în jurul a două idei opuse: prima este aceea că
monumentul constituie o veritabilă sursă istorică, pe baza căreia se pot reconstitui detalii ale campaniilor
militare purtate împotriva dacilor şi astfel pot fi recuperate o serie de informaţii despre tehnica militară
romană care nu s-au păstrat din alte surse; cea de-a doua este că dimpotrivă columna trebuie privită în primul
rând ca un monument de artă în care nu trebuie căutate elemente de „realitate istorică", existând riscul de a
genera construcţii cu o „geometrie variabilă", care să fie departe de felul în care contemporanii lui Traian au
privit şi au înţeles columna triumfală. Aceste două perspective întrucâtva antagonice, dar totuşi
complementare, de a interpreta scenele columnei au la bază modul în care reliefurile au fost efectiv „privite"
şi „citite". Cercetările istorico-arheologice de dată recentă au condus la reconsiderarea amplasamentului
unora din elementele componente ale forului lui Traian, desigur din acest ansamblu făcând parte şi columna.
Astfel, au fost reconfigurate atât căile de acces în for, cât şi fluxul de circulaţie în antichitate prin acest
complex de clădiri publice. Pornind de la acestea, specialiştii Muzeului Naţional de Istorie a României au
iniţiat un proiect muzeografic de reambientare a expoziţiei permanente „Copia Columnei lui Traian", acesta
urmând a fi pus în operă în perioada mai 2013 - aprilie 2014, constituind o parte a demersurilor culturale
menite să celebreze 19 veacuri de la edificarea acestui monument emblematic al antichităţii clasice şi al
istoriei României.
SCURTĂ DESCRIERE A PROIECTULUI EXPOZIŢIONAL: Reambientarea expunerii permanente a copiilor columnei
lui Traian şi-a propus să ofere publicului noi informaţii despre acest important monument al antichităţii, dar
şi să înlesnească înţelegerea valenţelor acestuia. Astfel a fost realizată o schiţă desfăşurată a frizei Columnei,
au fost realizate scurte texte explicative (bilingve, română şi engleză) pentru fiecare scenă în parte. De
asemenea, au fost inserate o serie de panouri explicative având ca temă Forul lui Traian (inclusiv copia
acestuia realizată de Italo Gismondi în perioada interbelică), istoria şi semnificaţia Columnei lui Traian,
istoria copiei acesteia expuse la MNIR.
CURATORI:

II. PARTICIPĂRI ÎN EXPOZIŢII NAŢIONALE

a) Aurul Apusenilor (expoziţie permanentă de istorie a mineritului în Apuseni, Roşia Montană I februarie
201 O- prezent)
Odată cu finalizarea lucrărilor complexe de restaurare, utilizând tehnici şi materiale tradiţionale, a casei de la
numărul 325 din Roşia Montană, aceasta a fost amenajată pentru a găzdui permanent o expoziţie de istorie a
mineritului aurifer în Apuseni. Proiectul a fost posibil prin contribuţia autorităţilor locale din Roşia Montană,
a MNIR şi a MNUAI, cu sprijinul Roşia Montană Gold Corporation. O echipă de specialişti ai MNIR a
asigurat expertiza de specialitate pentru secţiunea de arheologie şi istorie antică a tematicii expoziţionale,
axată pe următoarele elemente: repere cronologice din istoria Roşiei Montane, Programul Naţional de
Cercetare „Albumus Maior", tăbliţele cerate descoperite la Alburnus Maior, Roşia Montană în antichitatea
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romană,

elemente de habitat antice în zona Roşia montană şi Funeraria Romana. Din echipa MNIR
în realizarea acestei expoziţii au făcut parte Paul Damian, Mihaela Simion, Corina Borş, Ionuţ
Bocan, Emil Dumitraşcu şi Cătălina Neagu.
implicată

b) Dobrogea. Entre terre et mer, l'empreinte du temps el des hommes I Dobrogea. Între pământ şi mare,
amprenta timpului şi omului (Muzeul Naţional al Ţăranului Român, Bucureşti I I7 mai 2012- I5 iulie 20I2)
- ulterior itinerată la ICEM şi MINAC),
PARTICIPANŢI: Museum National d'Histoire Naturelle (Paris, Franţa), Muzeul Naţional al Ţăranului Român,
Bucureşti Ambasada Republicii Franceze la Bucureşti, Institutul Francez, Muzeul Naţional de Istorie
Naturală „Grigore Antipa", Institutul de Speologie „Emil Racoviţă" - Bucureşti, GeoEcoMar, Institutul de
Geologie al României, MNIR, JAB, ICEM, MINAC, UB
CURATORI: Jean-Paul Saint Martin,
COLECTIV DIN PARTEA MNIR: Dragomir Popovici, Adrian Bălăşescu, Constantin Haită, Valentin Radu, arh.
Virgil Apostol
PRINCIPALELE OBIECTIVE TEMATICE: De câteva decenii, oamenii de ştiinţă români şi francezi şi-au unit
competenţele şi amiciţiile pentru a dezvolta cercetări în zona Dobrogei, cu privire la arheologie, ştiinţele
naturii şi evoluţia biodiversităţii. Descoperirile nu au întârziat să apară. Schimburile culturale şi ştiinţifice
sunt multiple, astfel că rezultatele acestor demersuri se cuveneau a fi prezentate - în sfărşit - publicului larg.
Evenimentul expoziţional este complex, reunind numeroase instituţii muzeale , universitare şi de cercetare
din România şi Franţa. Expoziţia are ca scop promovarea acestei cooperări bogate şi active dintre cele două
ţări, axată pe valorizarea şi conservarea excepţionalului patrimoniul natural şi cultural românesc.
În ceea ce priveşte participarea MNIR, s-a avut în vedere prezentarea publicului larg a rezultatelor
programului româno-francez de cercetare a te/I-ului de la Hîrşova (jud. Constanţa).
SCURTĂ DESCRIERE A PROIECTULUI EXPOZIŢIONAL: teme principale: anume mărturiile vieţuirii pe teritoriul
Dobrogei, patrimoniul cultural şi natural excepţional al acestei regiuni, pluridisciplinaritatea cercetărilor în
domeniul arheologiei, ştiinţelor naturale şi biodiversităţii. Au fost avute în vedere şi o serie de activităţi
complementare, precum conferinţe publice, un seminar ştiinţific, evenimente educaţionale.
În ceea ce priveşte activitatea MNIR, a fost prezentat istoricului programului de colaborare în domeniul
arheologiei preistorice pe teii-ul de la Hîrşova, cu principalele sale obiective şi rezultatele obţinute în cadrul
larg al colaborărilor româno-franceze în cercetarea Dobrogei de-a lungul timpului.

F.

Micro-expoziţii

•
•
•
•

20I2,
20I2,
2014,
2014,

din seria „Exponatul lunii la MNIR"
martie - Gânditorul de la Hamangia şi Femeia şezând (curator: Dragomir N. Popovici)
iunie - Vasul ceramic cu inscripţie de la Capidava (curator: Eugen S. Teodor)
martie - Altarul de la Truşeşti (curator: Dragomir N. Popovici)
iunie - Pandantive eneolitice din mandibule de Canis familiaris L. (curator: Cătălin Lazăr)

G. AL TE EVENIMENTE EXPOZIŢIONALE

Muzeul de Istorie
•

Galaţi

(201 O)

noiembrie 20 I O - Valul lui Traian. Moştenirea romanităţii în strategii de dezvoltare
coordonator Ovidiu Ţentea)

durabilă

(expoziţie foto-documentară,

Muzeul
•

Muzeul

Judeţean

de Istorie

şi

Arheologie Prahova,

Ploieşti

(2014)

decembrie 2014 - Castrul şi băile romane de la Mălăieşti. Rezultatele cercetărilor din anii 2011 2014 şi perspectivele acestora (expoziţie foto-documentară, coordonator Ovidiu Ţentea)
Judeţean

Teleorman, Alexandria
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EXPOZIŢII

Participări

•
•
•
•
•

(2009-2014)

la realizarea unor evenimente din seria „Exponatul lunii" (2009-2011)

februarie 2009 - Vasul antropomorf de la Vităneşti
septembrie 2009 - ,,Zeiţa" de la Vităneşti
martie 2010 - Greutăţile cu semne de la Vităneşti
martie 2011 - Statueta antropomorfă (Vităneşti)
noiembrie 2011 - Capac prosopomorf(Vităneşti)
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DISEMINAREA CERCETĂRII ÎN MEDIUL ACADEMIC (2009-2014)
A.

CĂRŢI DE AUTOR

ADELA BÂLTÂC, Lumea rurală în provinciile Moesia Inferior şi Thracia (secolele I-l/I p. Chr.), Editura
Renaissance, Bucureşti, 2011, ISBN 978-606-8321-68-4 (în seria Monografii a MNIR, VI)
CORINA BORŞ, Protejarea patrimoniului arheologic din România. Despre situri şi monumente arheologice
din perspectiva evoluţiei cadrului legislativ în context european, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2014, ISBN
978-606-543-566-7 (în seria Monografii a MNIR, IX)
IRINA ENE, Instituţii ecleziastice şi sentiment religios în Ţara Românească şi Moldova (secolul al XVI-iea),
Editura Mega, Cluj Napoca, 2014, ISBN: 978-606-543-506-3 (în seria Monografii a MNIR, VIII)
OVIDIU ŢENTEA, Colonia Dacica Sarmizegetusa. Un ghid (ediţia a II-a) I Colonia Dacica Sarmizegetusa. A
guide (2"d edition), Deva, 2009, ISBN 978-973-713-261-1
OVIDIU ŢENTEA, Ex Oriente ad Danubium. The Syrian auxiliary units on the Danubian front ier of the Roman
Empire, CRMS series 6, Editura Mega, Bucureşti I Cluj-Napoca, 2012, ISBN 978-606-543-206-2
OVIDIU ŢENTEA, Modele ale civilizaţiei romane în provinciile dunărene între identităţi locale şi valori
universale (scientific report), Editura Muzeului Literaturii Române, Bucureşti, 2013, ISBN 978-973-167199-4
ADRIAN BĂLĂŞESCU, Arheozoologia neo-eneoliticului de pe Valea Teleormanului, Editura Mega, ClujNapoca, 2014, ISBN 978-606-543-505-6 (în colecţia MNIR - Biblioteca Muzeului, seria Cercetări
Pluridisciplinare, XIV)
CONSTANTIN HAITĂ, Sedimentologie şi micromoifologie. Aplicaţii în arheologie, ediţia a II-a, adăugită şi
revizuită, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2012, ISBN 978-606-537-148-4 (în colecţia MNIR Biblioteca Muzeului, seria Cercetări Pluridisciplinare, XII)
VALENTIN RADU, Le Neolithique de la Roumanie Meridionale: Exploitation des ressources aquatiques dans
Ies cultures Boian et Gume/ni/a, Edition Universitaires Europeennes, Saarbriicken, 2011, ISBN
9786131572449
EUGEN S. TEODOR, Uriaşul invizibil: Limes Transalutanus. O reevaluare la sud de râul Argeş, Editura
Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2013, ISBN 978-606-537-181-1

8. CĂRŢI ÎN COLABORARE
MIRCEA NEGRU, ALEXANDRU BĂDESCU, VASILICA CUCULEA-SANDU, Militari - Câmpul Boja. Settlements
dating /rom 51h to th centuries AD (Archeological excavations since 1958 up to 2005), series VI, Editura
Minerva Expert, Bucureşti, 2009, ISBN 978-606-92320-0-2
MIRCEA NEGRU, CRISTIAN SCHUSTER, ALEXANDRU BĂDESCU, ALEXANDRA COMŞA, ALEXANDRU MORINTZ,
Militari - Câmpul Boja. Archeological excavations /rom 2007-2008, series V, Editura Cetatea de Scaun,
Bucureşti, 20 I O, ISBN 978-973-8966-42-0
RADU-ALEXANDRU DRAGOMAN, SORIN 0ANŢĂ-MARGHITU, Arheologie şi politică în România, Editura
Eurotip, Baia Mare, 2013, ISBN 978-606-617-138-0 (în seria Bibliotheca Marmatia)
AUREL DRAGOTĂ, GABI RUSTOIU, MATEI DRÂMBĂREAN, VALENTIN DELEANU, SILVIU OŢA, Necropola
medieval timpurie de la Alba Iulia - Str. Brânduşei. Cercetările arheologice din anii 1997-2008, Alba Iulia,
2009, Editura Altip, ISBN 987-973-117-192-0
SORIN PALIGA, EUGEN S. TEODOR, Lingvistica şi arheologia slavilor timpurii. O altă vedere de la Dunărea
de Jos, Editura Cetatea de Scaun Târgovişte, 2009, ISBN 978-606-537-004-3

C. VOLUME EDITATE/COORDONATE/CATALOAGE DE EXPOZIŢIE
• Antiquitas Istro-Pontica. Melanges d'archeologie et d'histoire ancienne offerts a Alexandru Suceveanu,
MIRCEA V. ANGELESCU, IRINA ACHIM, ADELA BÂLTÂC, VIORICA Rusu-BOLINDEŢ, VALENTIN BOTTEZ
(eds.), Editura Mega, Cluj-Napoca, 2010, ISBN 978-605-543-106-5
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•

Societe et environnement dans la zone du Bas Danube durant le 5eme millenaire avani natre ere,

LAURENT CAROZZA, CĂTĂLIN BEM, CRISTIAN MICU (eds.), Editura Universităţii Al. I. Cuza laşi, 2012,
ISBN 978-973-703-727-5
• The Thracians in the Imperial Roman Army, autor MIHAI ZAHARIADE, CORINA BORŞ, SORIN CLEŞIU
(eds.), Editura Mega, Cluj-Napoca, 2009, ISBN 978-973-1868-66-0
• Radu Florescu - amintiri şi evocări, CORINA BORŞ, CORNEL ILIE, IOAN OPRIŞ (eds.), Editura Cetatea de
Scaun, Bucureşti, 2013, ISBN 978-606-537-199-6
• The Catalogue ofthe Neolithic and Eneolithic Funerary Findingsfrom Romania, CĂTĂLIN LAZĂR (ed.),
Târgovişte, 2012, Editura Cetatea de Scaun, ISBN 978-606-537-135-4 (în seria Monografii a MNIR, VII)

• Near and Beyond the Roman Front ier. Proceedings of the Colloquium held in Târgovişte, I 6-17 October
2008 (CRMS 5), series eds. OVIDIU ŢENTEA, IOAN C. OPRIŞ, Editura Conphys Bucharest I Rm. Vâlcea,
2009, ISBN 978-973-750-175-2

•

The Thracians in the Roman Imperial Army /rom the first to the third century A.D. I. Auxilia (CRMS 2),

autor M. Zahariade, series eds. OVIDIU
ISBN 978-973-1868-66-0

•

Călăre/ii

OVIDIU

•

ŢENTEA,

Bârcă, O. Symonenko, series eds.
FL. MATEI-POPESCU, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2009, ISBN 978-606-543-027-3

stepelor. Sarma/ii în spa/iul nord-pontic (CRMS 3), autori V.

ŢENTEA,

The Roman Rufe to the North of the Lower Danube during the Late Roman and Early Byzantine period

(CRMS 4), autor O. Bondoc, series eds. OVIDIU
2009, ISBN 978-973-1868-27-1

•

FL. MATEI-POPESCU, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2009,

ŢENTEA,

FL. MATEI-POPESCU, Editura Mega, Cluj-Napoca,

Ex Oriente ad Danubium; The Syrian Units an the Danube Frontier of the Roman Empire, autor O.

Ţentea,

series eds.OVIDIU ŢENTEA, FL. MATEI-POPESCU, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2012, ISBN 978-606543-206-2
• The Roman Army in Moesia Inferior (CRMS 7), autor FI. Matei-Popescu, series eds. OVIDIU ŢENTEA,
FL. MATEI-POPESCU, Editura Conphys, Bucharest I Rm. Vâlcea, 20 I O, ISBN 978-973-750-177-6
• The Minor Fortifications in the Balkan Danube Area /rom Diocletian to Iustinian (CRMS 8), autor C.
Băjenaru, series eds. OVIDIU ŢENTEA, FL. MATEI-POPESCU, Editura Mega, Cluj, 2010, ISBN 978-606-543114-0

D. ARTICOLE PUBLICATE ÎN VOLUME APĂRUTE ÎN STRĂINĂTATE
• R. ANDREESCU, C. LAZĂR, T. IGNAT, KATIA MOLDOVEANU, The Eneolithic Settlement and Necropolis
of Sultana Malu-Roşu, (Southem Romania), în voi. Acts of the International Symposium "The Golden Fifth
Millenium. Thrace and its Neighbor Areas in the Chalcolithic ", Pazardzhik, 27-30 October 2009, Y.
Boyadzhiev, Stoilka Terzijska-Ignatova (eds.), Sofia 2011, p. 131-144
• ADELA BÂLTÂC, Types of Habitat ion in the Rural Environment of the Roman Province of Thrace: the
Vil/a Type Structures, MEAETHMATA, 69, Thrakika Zetemata II, Aspects ofthe Roman province ofThrace
(edited by Maria-Garbriela G. Parissaki), Institute of Historical Research Department for Greek and Roman
Antiquity (K.E.R.A., National Hellenic Research Foundation, Athens, 2013, p. 289-297
• I. OPRIŞ, C. BEM, A History of Archaeology and Museography in Romania, în voi. The Los/ World of Old
Europe. The Danube Valley, 5000-3500 BC, D.W. Anthony, Jennifer Chi (eds), Princeton University Press,
New York University, 2009, p. 58-72
• C. BEM, A. ASĂNDULESEI, CARMEN BEM, F.A. TENCARIU, V. COTIUGĂ, ŞT. CALINIUC, Identity in
diversity: photogrammetry, 30 laser scanning and magnetometrie analysis ofGumelniţa tells from Muntenia
(Romania), în voi. Interdisciplinarity Research in Archaeology. Proceedings of the First Arheoinvest
Congress, 10-11 June 2011, Iaşi, Romania, V. Cotiugă, Şt. Caliniuc (eds.), BAR Intemational Series 2433,
Archaeopress, Oxford, 2012, p. 19-36
• CORINA BORŞ, LUCIANA IRIMUŞ, VL. RUMEGA, Noi date privind epoca târzie a bronzului pe valea
mijlocie a Mureşului. Situl de la Aurel Vlaicu - Obreza, jud. Hunedoara, în S. Forţiu, A Cîntar (eds.), In
Honorem Gheorghe Lazarovici. Interdisciplinaritate în arheologie, voi. I, Jatep Press Kiad6, Szeged, 2014,
p.273-294
• P. DAMIAN, CORINA BORŞ, Albumus Maior Ancient Mining Site. Considerations regarding the
archaeological management, în voi. Proceedings of the SOMA 2007 - Symposium an Mediterranean
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Archaeology 2007 (April 24-29, 2007 Istanbul Technical University), Cigdem Ozkan Aygiin (ed.), BAR
Intemational Series 1900, 2009, p. 75-82
• C. LAZĂR, MĂDĂLINA VOICU, G. VASILE, Traditions, Rules and Exceptions in the Eneolithic Cemetery
from Sultana-Malu Roşu (Southeast Romania), în voi. Homines, Funera, Astra. Proceedings of the lnternational
Symposium on Funerary Anthropology, June 5-8, 2011, Raluca Kogălniceanu, Roxana Curcă, M. Gligor and S.
Stratton (eds.), Alba Iulia, BAR Intemational Series 2410, Archaeopress, Oxford, 2012, p. 107-118
• C. LAZĂR, The Eneolithic Necropolis from Sultana-Malu Rosu (Romania) - A Case Study, în voi. Mobility

and Transitions in the Holocene. Proceedings of the XVI World Congress of the lnternational Union of
Prehistoric and Protohistoric Sciences (Florianopolis, Brazil, 4-10 September 2011), L. Oosterbeek, C. Fidalgo
(eds.), BAR Intemational Series 2658, Archaeopress, Oxford, 2014, p. 67-74
• MIHAELA SIMION, CORINA BORŞ, P. DAMIAN, Lo sfruttamento dei metalli preziosi in Dacia. I siti
minerari di etă romana del Quadrilatero aurifero, în voi. Ori antihci delia Romania. Prima e dopo Traiano
(mostra e catalogo a cura di E. Oberlănder-Tâmoveanu e Lucrezia Ungaro), Silvana Editore, 2010, p. 33-46
• D. N. POPOVICI, Copper Age traditions North of the Danube River, în voi. The lost World of Old
Europe. The Danube Valley, 5000-3500 BC, D.W. Anthony, Jennifer Chi (eds), Princeton University Press,
New York University, 2009, p. 90-11
• SIMINA STANC, V. RADU, LUMINIŢA BEJENARU, Cyprinid fishing in Dobrudja (Romania) from prehistory
to the Middle Ages, în voi. Fishes - Cu/ture. Environment Through Archaeoichthyology, Ethnography &
History, D. Makowiecki, S. Hamilton-Dyer, I. Riddler, N. Trzaska-Nartowski, M. Makohonienko (eds.),
Srodowisko I Kultura (Environment and Culture) voi. 7, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznan, 2009, p.
108-113
• M. MASHKOUR, V. RADU, A. MOHASEB, N. HASHEMI, M. 0TTE, S. SHIDRANG, The Upper Paleolithic
fauna! remains from Yafteh Cave (Central Zagros), 2005 campaign - a preliminary study, în voi. Iran

Palaeolithic I Le Pateolithique d'lran. Proceedings of the XV'h World Congress UISPP (Lisbon, 4-9
September 2006), M. Otte, F. Biglari, Jacques Jaubert (eds.), BAR lntemational Series 1968, 2009, p. 73-84
• C. CHATAIGNER, B. GASPARYAN, C. MONTOYA, M. ARIMURA, V. MELIKYAN, J. LIAGRE, A. PETROSYAN,
R. GHUKASYAN, D. COLOGNE, C. FOURLOUBEY, D. ARAKELYAN, L. ASTRUC, S. NAHAPETYAN, R.
HOVSEPY AN, A. BĂLĂŞESCU, C. TOME, V. RADU, From the Late Upper Paleolithic to the Neolithic in northwestem Armenia: Preliminary results, în voi. The Archaeology of Armenia in a regional context: results and

perspectives. Proceedings of the lnternational Conference dedicated to the 50'h Anniversary of the Institute
of Archaeology and Ethnography held on September 15-17, 2009 in Yerevan, Armenia, P. Avetisyan (eds.),
NAS RA Gitutyn Publishing House, 2012, p. 37-43, 157-162
• C. HAITĂ, Micromorphological analysis of the anthropic sequences from teii type settlements in
Muntenia and Dobrogea (Southem Romania), în voi. lnterdisciplinary Research in Archaeology.
Proceedings of the First Arheoinvest Congress (10-11 June, 2011, laşi, Roman ia), V. Cotiugă, Şt. Caliniuc
(eds.), BAR Intemational Series 2433, 2012, p. 37-44
• V. RADU, N. DESSE-BERSET, The fish from Zamostje and their importance for the last hunter-gatherers of
the Russian plain (Mesolithic-Neolithic),în voi. Proceedings of the General Session ofthe l lth lnternational
Council for Archaeozoology Conference (Paris, 23-28 August 2010), Christine Lefevre (eds.), BAR
lntemational Series 2354, 2012, p. 149-161
• M. MASHKOUR, V. RADU, A. MOHASEB, J. DARVISH, The Upper Paleolithic fauna) remains from Yafteh
Cave (Central Zagros), 2005 campaign. A preliminary study, în voi. Aurignacian of Yafteh cave and its
context (2005-2008 excavations), M. Otte, Sonia Shidrang, D. Flas, ERAUL, 20012, p. 132-165
• V. RADU, Fish consumption on the Gorgăn plain in antiquity, în voi. Persia 's Imperial power in Late
Antiquity. The Great Wali of Gorgan and frontier landscapes of Sasanian Iran, E.W. Sauer, H. Ornrani
Rekavandi, T.J. Wilkinson, J. Nokandeh (eds.), British Institute of Persian Studies. Archaeological
Monographs series, II, Oxbow Books, Oxford, 2013, p. 539-546
• V. LOZOVSKI, OLGA LOZOVSKAYA, l.C. CONTE, Y. MAIGROT, E. GYRIA, V. RADU, N. DESSE-BERSET,
E.L.G. BALLBE, Fishing in the late Mesolithic and early Neolithic of the Russian Plain: the case of site
Zamostje 2, în voi. Zamostje 2 lake settlement of the Mesolithic and Neolithic fisherman in upper Volga
region, V. Lozovski, Olga Lozovskaya, I.C. Conte (eds.), Russian Academy of Science Institute for the
History of Material Culture, Sergiev-Possad State History and Art Museum-Preserved, Sankt-Petersburg,
2013,p.19-46
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• V. RADU, N. DESSE-BERSET, Fish and fishing at the site of Zamostje 2, în voi. Zamostje 2 lake settlement
of the Mesolithic and Neolithicfisherman in upper Volga region, V. Lozovski, Olga Lozovskaya, I.C. Conte
(eds.), Russian Academy of Science Institute for the History of Material Culture, Sergiev-Possad State
History and Art Museum-Preserved, Sankt-Petersburg, 2013, p. 195-214
• M. BALASSE, C. TORNERO, S. BREHARD, J. UGHETTO-MONFRIN, VALENTINA VOINEA, A. BĂLĂŞESCU,
Cattle and sheep herding at Cheia, Romania, at the turn ofthe 5th millennium BC: a view from stable isotope
analysis, în voi. Early Farmers: The View from Archaeology and Science (I), A. Whittle, Penny Bickle
(eds.), Proceedings ofthe British Academy (11), Oxford University Press, 2014, p. 115-142
• EUGEN S. TEODOR, Roman fort from Răcari (Dolj County, Romania) and its four stages. Plannimetry,
stratigraphy and chronology, în voi. limes XX Proceedings ofthe XJ(h Congress ofthe Roman Frontiers, 411 Sept. 2006, Leon, Spain, A. Morillo, N. Hanel, Esperanza Martin (eds.), Madrid, Polifemo, 2009, voi. 2,
1524--1539

E. ARTICOLE PUBLICATE ÎN VOLUME APĂRUTE ÎN

ROMÂNIA

• R. ANDREESCU, Cultic themes in Gumelnita Culture, în voi. Spirituality in the Prehistory of the Lower
Danube region in European and Anatolian context, Constanţa, 2009, p. 119-126
• R. ANDREESCU, KATIA MOLDOVEANU, Dynamic ofNeolithic Habitation in Teleorman Valley, Southern
Romania, în voi. The Lower Danube in Prehistory: Landscape Changes and Human Environment
Interactions - Proceedings of the International Conference, Alexandria 3-5 November 2010, S. Mills, P.
Mirea (eds.), Alexandria, 2011, p. 15-30
• R. ANDREESCU, KATIA MOLDOVEANU, Teii settlements from Giurgiu County and their landscape, în
voi. Proceedings of the First Archaeological Symposium, Giurgiu, November 25'h, 20IO, Raluca
Kogălniceanu, A. Morintz ( eds. ), Archaeological Debates, I, 2011, p. 71-88
• A. FRÂNCULEASA, R. ANDREESCU, BIANCA PREDA, 0. NEGRA, T. NICA, Locuinţele din aşezarea
eneolitică de la Mălăieştii de Jos (jud. Prahova), în voi. Influenţe, contacte şi schimburi culturale între
civilizaţiile spaţiului carpato-dunărean, din preistorie până în antichitate, Piteşti 2014, p. 19-50
• ADELA BÂL TÂC, Types of Habitation in the Rural Environment of the Roman Province Moesia Inferior:
villa-type structure, în voi. Antiquitas Istro-Pontica. Melanges d'archeologie et d'histoire ancienne ojferts a
Alexandru Suceveanu, M.V. Angelescu, Irina Achim, Adela Bâltâc, Viorica Rusu-Bolindeţ, V. Bottez (eds.),
Editura Mega, Cluj-Napoca, 2010, p. 437-444
• C. BEM, Le corpus des stations Gumelniţa entre Danube et Mer Noire (avec un regard sur Boian-Spanţov
et Cemavoda I), în voi. Societe et environnement dans la zone du Bas Danube durant le 5eme millenaire
avant natre ere, L. Carozza, C. Bem, C. Micu (eds.), Editura Universităţii Al. I. Cuza Iaşi, 2012, p. 3-77
• C. HAITĂ, C. BEM, Donnees stratigraphiques des sites pluristratifies, în voi. Societe et environnement
dans la zone du Bas Danube durant le 5eme millenaire avant natre ere, L. Carozza, C. Bem, C. Micu (eds.),
Editura Universităţii Al. I. Cuza Iaşi, 2012, p. 89-113
• C. BEM, Vision d'ensemble de l'occupation Gumelniţa en Dobroudja, în voi. Societe et environnement
dans la zone du Bas Danube durant le 5eme millenaire avant natre ere, L. Carozza, C. Bem, C. Micu (eds.),
Editura Universităţii Al. I. Cuza Iaşi, 2012, p. 131-197
• MIHAELA SIMION, CORINA BORŞ, Stadiul cercetării în siturile miniere de epocă romană din zona
„Patrulaterului aurifer", în voi. Combaterea traficului cu bunuri culturale - Recuperarea trecutului.
PATRIMONIUM ff/, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013, p. 401-416
• CORINA BORŞ, Despre originea şi evoluţia noţiunilor de patrimoniu arheologic şi monument istoric în
Europa, în voi. Subiecte şi teme de cercetare doctorală sub îndrumarea prof Ioan Opriş, Editura Oscar
Print, Bucureşti, 2013, p. 48-58
• CORINA BORŞ, A new site of the Basarabi period on the Mureş valley: Tărtăria - Podu Tărtăriei vest, în
voi. The Thracians and their Neighbors in the Bronze and Iron Ages Proceedings of the l 2'h International
Congress of Tracology (11-14 September 2013, Târgovişte, Romania), voi. II, Editura lstros, Braşov, 2013,
p.447-462
• S. CLEŞIU, Imports and roman imitation, dress items and jewelry from the main <lava settlement on Siret
river. Barboşi, Poiana, Brad, Răcătău, în voi. Near and Beyond the Roman Frontier. Proceedings of the
Colloquium held in Târgovişte, 16--17 October 2008 (CRMS 5), series eds. O. Ţentea, I. C. Opriş, Editura Conphys
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Bucharest I Rm. Vâlcea, 2009
• C. LAZĂR, Some Observations About Spatia! Relation and Location of the Kodjadermen-Gumelniţa
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2010, S. Mills and P. Mire (eds.), Editura Renaissance, Bucharest, 2011, p. 95-115
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36--47
• D. N. POPOVICI, New data conceming the Gumelnita culture to the north of the Danube in the light of
recent research, în voi. Ten years after: The eneolithic of the Balkans, as uncovered by the last decade.
Proceedings ofthe Conference held at the Museum of banat on November 9'h-10'h, 2007, FI. Draşovean, D.L.
Ciubotaru, Margaret Madisson (eds.), Timişoara, 2009, p. 323-329
• D. N. POPOVICI, B. RANDOIN, P. HAŞOTTI, Y. RIALLAND, VALENTINA VOINEA, ANA ILIE, FL. VLAD, V.
PARNIC, A. BĂLĂŞESCU, C. HAITĂ, V. RADU, Collaboration franco-roumaine sur le site archeologique du tell
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Musei Porolisensis. Arheologie-Restaurare-Conservare, XXXV, 2013, p. 295-302
• S. OŢA, Brăţări de tradiţie bizantină descoperite în spaţiul nord-dunărean (secolele XI-XIII), Acta Terrae
Fogarasiensis, II, 2013, p. 73-92
• MARIA C. NICOLAE, E.S. TEODOR, New considerations regarding the Polovragi tabiet, Peuce, S.N., 7,
2009,p. 157-170
• FL. TOPOLEANU, E.S. TEODOR, Hand-made pottery from Halmyris and its cultural context, Peuce, S.N.,
7,2009,p.347-360
• E.S. TEODOR, I. STANCIU, About crosses on wet clay as a cultural marker, Eph. Nap., 19, 2009, p. 129155
• (recenzie) E.S. TEODOR: D. Bondoc, N. Gudea - Castrul roman de la Răcari. Încercare de monografie,
Cluj-Napoca, Editura Mega 2009, Eph. Nap., 19, 2009, p. 256-259
• R. ŞUVĂILĂ, 0. SIMA, M. VÂRGOLICI, C. PONTA, M. CUTRUBINIS, E.S. TEODOR, MARIA C. NICOLAE,
Gamma Ray Spectroscopy for artificial contamination effects evaluation în luminiscence dating of artefacts
from low depth layers în Southem Romania, Romanian Reports in Physics, 64, 2012, 2, p. 381-386
• E.S. TEODOR, ANCA PĂUNESCU, E. 0BERLĂNDER-TÂRNOVEANU, M. TOMESCU, Săpături de salvare la
hanul Constantin Vodă (1996), CA, XVIII-XIX, 2011-2012, p. 9-78
• (recenzie) E.S. TEODOR: Al. Madgearu - Istoria Militară a Daciei post-romane (275-614) Târgovişte:
Cetatea de Scaun, 2011, CA, XVIII-XIX, 2011-2012, p. 295-300
• E.S. TEODOR, Magdalena Ştefan, Landscape Archaeology along Limes Transalutanus, Journal of
Ancient History and Archaeology, 113, 2014, p. 31-43 (http://jaha.org.ro/index.php/JAHA/article/view/68)
•

GH.

MĂNUCU-ADAMEŞTEANU,

arheologică.

H. PARTICIPĂRI

LA CONFERINŢE I COLOCVII I SIMPOZIOANE ŞTIINŢIFICE INTERNAŢIONALE

• The lnternational Symposium "The golden fifih millennium Thrace and its neighbor areas in the
chalcolithic ", Pazardjik, Bulgaria, octombrie, 2009. Comunicare: life and Death on the lake shore. The
Eneolithic Settlement and Necropolis of Sultana-Malu Roşu, Roman ia, autori: R. ANDREESCU, C. LAZĂR, T.
IGNAT, KATIA MOLDOVEANU
• Conferinţa şi adunarea generală a Academiei Internaţionale de Ceramică (AJC) Paris, Franţa,
septembrie, 201 O. Comunicare: La ceramique roumaine contemporaine et prehistorique, autor: R.
ANDREESCU
• lnternational Aerial Archaeology Conference (201 O), septembrie, 201 O, Bucureşti. Comunicare: Tell
settlement pattems. The Lower Danube in the 5th mii!. BC, autor: R. ANDREESCU
• The lower Danube in Prehistory. landscape changes and human-environment interactions, Alexandria,
noiembrie, 2010. Comunicare: Changes in Landscape. The Teleorman Valley from Past to Present, autor: R.
ANDREESCU, KATIA MOLDOVEANU, CARMEN BEM
• The 17'h Annual Meeting of the European Association of Archaeologists (EAA), Oslo, Norway, 1418 septembrie, 2011. Comunicările: Re-Burials and Body Manipulations în the Eneolithic Cemetery from
Sultana-Malu Rosu (Southeast Romania), autori: C. LAZĂR, R. ANDREESCU, T. IGNAT; comunicare: Use of
domestic space in tell-settlement from Sultana-Malu Rosu (Southeast Romania), autori: C. LAZĂR, R.
ANDREESCU, M. FLOREA, T. IGNAT; comunicare: Functionality and artistic sense în Kodjadermen-GumelnitaKaranovo VI ceramics. A Case study: Sultana-Malu Rosu site, autori: C. LAZĂR, R. ANDREESCU, T. IGNAT
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• Sesiunea internaţională Cultură şi civilizaţie la Dunărea de Jos. Orient şi Occident I lnternational
Session "Cu/ture and Civilisation at Lower Danube: East and West", Călăraşi I Ruse, România I Bulgaria,
12-14 octombrie, 2011. Comunicare: The Eneolithic Cemetery from Sultana-Malu Roşu. General
considerations, autor: R. ANDREESCU; comunicare: Some considerations about house no. 5 from SultanaMalu Rosu tell-settlement, Călăraşi County, autor: R. ANDREESCU, C. LAZĂR, T. IGNAT, V. OPRIŞ
• The l81h Annual Meeting of the European Association of Archaeologists (EAA), Helsinki, Finlanda,
septembrie, 2012. Comunicarea: The Impact of Floods on Human Habitation in Sth Millennium BC in
Southem Romania, autori: R. ANDREESCU, KATIA MOLDOVEANU
• craftandpeople, Intemational Conference, British Museum, Londra, 2012. Poster: The craft of Cervus
elaphus antler processing in the South-East European Eneolithic: the settlement of Vităneşti (Teleorman
County, Romania), autor: R. ANDREESCU
• The 19h Annual Meeting of the European Association of Archaeologists (EAA), Pilsen, Cehia, 4-8
septembrie, 2013. Comunicare: Human shaped pottery from Lower Danube, 5th mill. BC. Hierarchy and
fanction, autor: R. ANDREESCU; comunicare: Timeline of the absolute and relative chronology in Southem
Romania, 6th-4th millennium BC, autor: R. ANDREESCU, c. LAZĂR, P. MIREA, KATIA MOLOOOVEANU; poster:
Assembling people, techniques and artifacts in order to identify the environment exploiting means: hard animal
materials industry from the Eneolithic teii of Vităneşti (Teleorman County, Romania), autor: MONICA
MĂRGĂRIT, R. ANDREESCU, P. MIREA, KATIA MOLDOVEANU, I. TORCICĂ, A. BĂLĂŞESCU; poster: Human
shaped pottery from Sultana-Malu Roşu teii settlement, autori: R. ANDREESCU, c. LAZĂR, T. IGNAT, V. OPRIŞ
• The 2(/h Annual Meeting of the European Association of Archaeologists (EAA), Istanbul, Turcia, 10-14
septembrie, 2014. Comunicare: Teii settlements in Southem Romania. The diversity of the built
environment, autor: R. ANDREESCU, KATIA MOLDOVEANU
• <Jh lnternational Conference on Archaeological Prospection, lntemational Society for Archaeological
Prospection (ISAP) and Center for Near Surface Geophysics and Archaeological Prospection (CNSGAP) of
Ookuz Eyliil University, 19-24 septembrie 2011, Izmir-Turkey. Comunicare: Identity m diversity.
Aerophotogrammetry, 30 laser scanning and magnetic prospecting on Gumelniţa tells of Muntenia
(Romania), autori: C. BEM, CARMEN BEM, A. ASĂNDULESEI, B. VENEDICT, V. COTIUGĂ
• JNQUA 501: Seventh Plenary Meeting and Field Trip, 21-28 August 2011, Odessa, Ukraine.
Comunicare: Chalcolithic settlement distribution in the wetland area of Lower Oanube Basin, autori: C.
BEM, C. HAITĂ; Comunicare: Around the Black Sea. Landscape archaeology of the Mostiştea Valley in
prehistory, autori: c. LAZĂR, M. FLOREA, c. BEM
• First Arheoinvest Congress. Interdisciplinary Research in Archaeology, 10-11 iunie 2011, Iaşi.
Comunicare: Identity in diversity. Photogrammetry, 30 laser scanning and magnetometrie analysis on
Gumelniţa tells of Muntenia (Romania), autori: C. BEM, A. ASĂNDULESEI, B. VENEDICT, CARMEN BEM, C.
NICU, V. COTIUGĂ, C. NICOLAE, E. PARASCHIV
• Second Arheoinvest Congress. Interdisciplinary Research in Archaeology, 7-9 iunie 2012, laşi.
Comunicare: Un model de cercetare neintruzivă. Studii de caz asupra teii-urilor Gumelniţa din Muntenia,
autori: C. BEM, A. ASĂNDULESEI

• lnternational Aerial Archaeology Conference AARG 2012: Aerial archaeology, remote sensing and the
archaeological process, Budapest, Hungary, 13-15 septembrie, 2012. Poster: The analysis and distribution
of Neolithic teii settlements from Southem Romania, autori: C. BEM, R. ANDREESCU, A. ASĂNDULESEI,
KATIA MOLDOVEANU, CARMEN BEM
• J<Jh Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, 4-8 septembrie 2013 Pilsen.
Comunicare: A model ofbuilding ofthe medium and small Gumelniţa teii settlements (Romania), autori: C.
BEM, A. ASĂNDULESEI, CARMEN BEM, C. HAITĂ
• Colocviul internaţional L 'oro dei Daci", Musei dei Fori Imperiali şi Accademia di Roman ia, Roma,
Italia, mai, 2009. Comunicare: Roman gold mining sites in the Apuseni Mountains. An overview, autori:
CORINA BORŞ, MIHAELA SIMION
• The 151h Annual Meeting of the European Association of Archaeologists (EAA), Riva del Garda, Italia,
septembrie, 2009. Comunicare: Archaeology inside and beside the crisis. Current stage and impact
assessment from a Romanian perspective, autori: CORINA BORŞ, P. DAMIAN; comunicare: Professionalism
in contemporary Romanian archaeology. Opportunities and disadvantages, autori: CORINA BORŞ, P.
DAMIAN, MIHAELA SIMION
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• Conferinţa internaţională Romanisierung. Theorie und Praxis eines wissenschaftlichen Konzepts in
peripheren Provinzen des Rămischen Reiches, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, octombrie, 2009.
Comunicare: New considerations about the Romanisation of the province of Dacia based on the recent
discoveries from Albumus Maior, autori: MIHAELA SIMION, CORINA BORŞ
• Masa rotundă The First Cucuteni Cu/ture Exhibition in the US, Institutul Cultural Român, New York,
SUA, noiembrie, 2009. Participare: CORINA BORŞ
• The l61h Annual Meeting of the European Association of Archaeologists (EAA), Haga, Olanda,
septembrie, 20I O. Comunicare: The post-excavation process in preventive/rescue archaeological projects. A
Romanian perspective over the last 3 decades, autori: CORINA BORŞ, P. DAMIAN; poster: STRATEG.
Defensive strategies and cross border policies. lntegration of the Lower Danube area in the Roman
civilization, autori: CORINA BORŞ, 0. ŢENTEA, A. RAŢIU, M. FLOREA, MONICA BÎRĂ
• Seminar Anual de Educaţie Muzeală al Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, ediţia a V-a,
Bucureşti, noiembrie, 2010. Comunicarea: Redescoperind trecutul Europei sau începuturile civilizaţiei:
Expoziţia „The Lost World ofOld Europe I Lumea pierdută a vechii Europe", autor: CORINA BORŞ
• The l61h Annual Meeting of the European Association of Archaeologists (EAA), Oslo, Norvegia,
septembrie, 2011. Comunicare: Lost in transition: the archaeologist in contemporary Romania, autor:
CORINA BORŞ; poster: The Roman Frontiers across Europe: one monument in two perspectives, autori:
CORINA BORŞ, 0. ŢENTEA, F. MATEI-POPESCU; poster: Rosia Montana (Albumus Maior) archaeological
site. Future perspectives after a decade ofresearches, autori: P. DAMIAN, MIHAELA SIMION, CORINA BORŞ,
I. BOCAN, CĂTĂLINA NEAGU, D. VLEJA
• The 22nd lnternational Limes Congress, Ruse, Bulgaria, septembrie, 2012. Poster: Integrating research for
future heritage development: the Roman frontier in Romania for World Heritage (UNESCO) List, autori: O.
ŢENTEA, F. MATEI-POPESCU, CORINA BORŞ, AL. RAŢIU
• The l<J1h Annua/ Meeting of the European Association of Archaeo/ogists (EAA), Pilsen, Cehia, 4-8
septembrie, 2013. Comunicare: Archaeological heritage management in Romania and Republic of Moldova,
autori: S. MUSTEAŢĂ, CORINA BORŞ; masa rotunda: Discovering the Archaeologist of Europe ... and of the
World, participare: CORINA BORŞ
• Al 12-lea Congres Internaţional de Tracologie, Târgovişte, România, septembrie, 2013. Comunicare: A
new site ofthe Basarabi period on the Mureş valley: Tărtăria - Podu Tărtăriei vest, autor: CORINA BORŞ
• 21'1 NEMO Annual Conference, Bucureşti, România, noiembrie, 2013. Participare: CORINA BORŞ
• lnternationa/ Conference Current Trends in Archaeological Heritage Preservation, Iaşi, România,
noiembrie, 2013. Comunicare: Who owns the past and who (really) cares about it? A Romanian perspective,
autor: CORINA BORŞ
• The J71h lnternational Congress of UISPP, Burgos, Spania, septembrie, 2014. Comunicare: Two new
bronze hoards found at Tărtăria (Alba county), Romania, autor: CORINA BORŞ; poster: A new middle
Hallstatt site on the Mureş valley: Tărtăria - Podu Tărtăriei vest and the related bronze hoards, autori:
CORINA BORŞ, LUCIANA IRIMUŞ, V. RUMEGA; comunicare: A better future to the past: large scale
development projects and the protection of archaeological heritage in Romania, autori: CORINA BORŞ, P.
DAMIAN
• The 2a1h Annual Meeting of the European Association of Archaeo/ogists (EAA), Istanbul, Turcia, 10-14
septembrie, 2014. Poster: New data about the Late Bronze Age on the Middle Mures Valley. The site Aurel
Vlaicu - Obreza (Hunedoara county), autori: CORINA BORŞ, LUCIANA RUMEGA-IRIMUŞ, V. RUMEGAIRIMUŞ, comunicare: Being an archaeologist in Romania. Opportunities, challenges and perspectives, autori:
CORINA BORŞ, P. DAMIAN; comunicare: Future to the past: the motorways' construction and the protection
of archaeological heritage in Romania, autori: CORINA BORŞ, P. DAMIAN
• Simpozionu/ Internaţional de Antropologie Funerară: Homines, Funera, Astra (4 1" edition) - Time and
Cause of Death from Prehistory to Middle Ages, Alba Iulia, România, septembrie, 2014. Comunicare: New
evidence on the funerary phenomena ofthe Middle Hallstatt period in Transylvania. The collective grave from
Tărtăria - Podu Tărtăriei vest, autori: CORINA BORŞ, LUCIANA RUMEGA-IRIMUŞ, G. VASILE, MARIUS ILIE
• Al 29-lea Congres al Rei Cretariae Romanae Fautores, Xanten, Germania, 21-26 septembrie, 2014.
Comunicare: Roman lamps discovered in the fort at Micia (Veţel, Hunedoara County) from the Romanian
National History Museum collections. Preliminary considerations conceming stamped lamps, autori: I.
BOCAN, CĂTĂLINA-MIHAELA NEAGU
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• Sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice ,,Arheologia mileniului I p.Chr." (ediţia a XI-a), Ploieşti,
22 august, 2012. Comunicare: Fibulele descoperite în davele de pe Siret. Barboşi, Brad, Poiana, Răcătău,
autori: S. CLEŞIU

• /nternational Session Pontica 2009: I 30 years /rom the First Mention of the Constanta Museum of
National History and Archaeology, Constanţa, Romania, octombrie, 2009. Comunicare: The Eneolithic
necropolis from Sultana-Malu

•

Roşu, Călăraşi

county, autori: C.

LAZĂR,

T. IGNAT

International Session Pontica 2010, Constanta, Romania, 6-7 octombrie, 2010. Comunicare: New data

about the Eneolithic necropolis from Sultana-Malu

Roşu, Călăraşi

county, autori: C. LAZĂR, T. IGNAT

• International Conference "The Lower Danube in Prehistory: landscape changes and human-environment
interactions ", Alexandria, România, 3-5 noiembrie 20 I O. Comunicare: Some observations about spatial
relation and location ofthe

•

Kodjadermen-Gumelniţa-Karanovo

VI necropolis, autori: C.

LAZĂR,

T. IGNAT

/nternational Symposium: Homines, Funera, Astra, Alba Iulia, Romania, 5-8 iunie, 2011. Comunicare:

Some observations about Eneolithic cemetery from Sultana-Malu
rules and exceptions, autori: C. LAZĂR, G. VASILE, T. IGNAT

Roşu

(Southeast Romania): traditions,

• First Arheoinvest Congress: Interdisciplinary Research in Archeology, Iaşi, Romania, 10-11 iunie, 2011.
Comunicare: Observations about architecture of the Gumelniţa culture based on a study of experimental
archaeology, autori: C. LAZĂR, S. STAN, KATIA MOLDOVEANU, T. IGNAT; comunicare: Bioarchaeological
data about some funerary complexes from Sultana-Malu Roşu necropolis, autori: C. LAZĂR, G. VASILE, A.
BĂLĂŞESCU

• The International Symposium Survey in Archaeology: "Often a Neglected Science ", Giurgiu, România,
23-26 octombrie, 2011. Comunicare: Mostiştea Valley in Prehistory. The micro-topography and GIS behind
archaeological research, autori: C. LAZĂR, M. FLOREA, C. BEM
• Second Arheoinvest Congress. Interdisciplinary Research in Archaeology, Iaşi, România, 3-6 iunie,
2012. Comunicare: Observations about architecture of the Gumelnita cui ture based on a study of
experimental archeology (II): 2011 results, autori: C. LAZĂR, T. IGNAT, V. OPRIŞ; comunicare: Data on two
mandibles of the Canis familiaris discovered in the Sultana-Malu Roşu settlement, Călăraşi County, autori:
C. LAZĂR, MĂDĂLINA VOICU, A. BĂLĂŞESCU, MONICA MĂRGĂRIT; comunicare: Bioarchaeological data
about human skeletons from Sultana-Malu Roşu Eneolithic necropolis, autori: C. LAZĂR, G. VASILE, S.A.
ROODENBERG
• The 2nd International Landscape Archaeology Conference, Berlin, Germania, 6-9 iunie 2012.
Comunicare: Looking back to the past: landscape changes, archaeological survey and GIS in the prehistory
of Mostiştea Valley, Romania, autori: C. LAZĂR, T. IGNAT, M. FLOREA, C. HAITĂ, C. BEM; comunicare:
Mapping the past: use of domestic space in tell-settlement from Sultana-Malu Rosu (Southeast Romania),
autori: C. LAZĂR, T. IGNAT, M. FLOREA, C. HAITĂ; comunicare: Spatial location pattems ofthe Chalcolithic
extra muros necropolises from Balkans, autori: C. LAZĂR, T. IGNAT, M. FLOREA
• The I 81h Annual Meeting of the European Association of Archaeologists (EAA), Helsinki, Finlanda, 29
august - I septembrie, 2012. Comunicare: Manipulations and Construction of Identities in the Eneolithic
Cemetery from Sultana-Malu Roşu (Southeast Romania), autori: C. LAZĂR, MĂDĂLINA VOICU; comunicare:
Between Reality and Imagination: Observations about the Kodjadermen-Gumelniţa-Karanovo VI
architecture based on a study of experimental archaeology, autori: C. LAZĂR, T. IGNAT, S. STAN, KATIA
MOLDOVEANU; comunicare: Reconstructing the Neolithic dwellings from Sultana Malu Roşu (South-East
Romania) using 30 technology, autori: C. LAZĂR, T. IGNAT, R. ANDREESCU, V. OPRIŞ, MĂDĂLINA VOICU;
comunicare: Observations about the architecture of houses of Kodjadermen-Gumelniţa-Karanovo VI
communities from Romania, autori: C. LAZĂR, T. IGNAT, V. OPRIŞ; comunicare: Dogs, jaws and other
stories: two symbolic objects made by dog mandibles from Sultana-Malu Rosu teii settlement (Southeastem
Europe), autori: C. LAZĂR, A. BĂLĂŞESCU, V. OPRIŞ, MONICA MĂRGĂRIT
• lnternational Symposium on Funerary Anthropology "Homines, Funera, Astra" (2nd edition): The
Archaeology of Death in Ancient Times: Life Beyond Life ?, Alba Iulia, România, 23-26 septembrie 2012.
Comunicare: Distorsion of archaeological realities: identities through grave goods, autori: C. LAZĂR,
MĂDĂLINA VOICU

• International Colloquium "Human impact on natural environment in the Neo-Eneolithic of SouthEastern Europe", Piatra Neamţ, România, 24-26 octombrie 2012. Comunicare: Spatial Location of the
Gumelniţa Cemeteries and their Impact on the Environment, autori: C. LAZĂR, T. IGNAT, MĂDĂLINA
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VOICU; comunicare: Landscape Changes and Human Impact in the Prehistory of Mostiştea Valley,
Romania, autori: C. LAZĂR, M. FLOREA, CARMEN BEM, V. OPRIŞ; comunicare: The Tell Settlement from
Sultana-Malu Roşu (Romania) and Effects of the Anthropic Activities on the landscape, autori: C. LAZĂR,
M. FLOREA, C. HAITĂ, T. IGNAT
• The I <Jh Neolithic Seminar "Changing Paradigms: lnterdisciplinary Studies of Eurasian Prehistory ",
Ljubljana, Slovenia, 9-1 O noiembrie, 2012. Comunicare: Deviant Burials in the Eneolithic cemetery from
Sultana-Malu Roşu (Southeast Romania): an interdisciplinary approach, autori: C. LAZĂR, MĂDĂLINA
VOICU; comunicare: The invisible side of the past: landscape changes and GIS survey in the prehistory of
Mostiştea Valley, Romania, autori: C. LAZĂR, M. FLOREA, T. IGNAT
• Third Arheoinvest Congress. lnterdisciplinary Research in Archaeology, Iaşi, România, 6-8 iunie, 2013.
Comunicare: Observations about architecture of the Gumelniţa culture based on a study of experimental
archeology (III): 2012 results, autori: C. LAZĂR, T. IGNAT, V. OPRIŞ, comunicare: Considerations about the
Gumelniţa culture pottery based on a study of experimental archeology, autori: C. LAZĂR, T. IGNAT, V. OPRIŞ
• The 191h Annual Meeting of the European Association of Archaeologists (EAA), Pilsen, Cehia, 4-8
septembrie, 2013. Comunicare: The Story of a Shard: Types of Information Reveald by Eneolithic Pottery
from Sultana-Malu Roşu, autori: T. IGNAT, V. OPRIŞ, C. LAZĂR; comunicare: Deliberate fragmentation
revisited: assessing social and material agency in the archaeological record, autori: C. LAZĂR, MĂDĂLINA
VOICU; comunicare: Stories in fragments: the case ofthe adomments used by the Eneolithic community from
Sultana - Malu Roşu (Romania), autori: MONICA MĂRGĂRIT, C. LAZĂR, MĂDĂLINA VOICU; comunicare:
Eneolithic children graves in Romania, autori: C. LAZĂR, MĂDĂLINA VOICU
• lnternational Symposium of Funerary Anthropology "Homines, Funera, Astra" (3rd edition): Death and
Fire in Ancient Times, Alba Iulia, România, 15-18 septembrie, 2013. Comunicare: An experimental study of
the effects of environmental conditions, time factor, and fire temperatures on the cremated bones and
artifacts, autori: C. LAZĂR, T. IGNAT, C. ASTALOŞ, A. BĂLĂŞESCU
• lnternational Session "Cu/ture and Civilizations at lower Danube: East and West ", Călăraşi - Russe Razgrad, România I Bulgaria, octombrie, 2013. Comunicare: Technological aspects of pottery production in
Gumelnita culture based on a study of experimental archeology, autori: T. IGNAT, V. OPRIŞ, C. LAZĂR, F.
RĂDULESCU; comunicare: The Boian settlement from Sultana-Gheţărie. Preliminary results, autori: C.
LAZĂR, C. NICOLAE, MIHAELA GOLEA; comunicare: New data about spatia! organisation of the Eneolithic
necropolis from Sultana-Malu Roşu, Călăraşi county, autori: C. LAZĂR, M. FLOREA, IONELA CRĂCIUNESCU

•

lnternational meeting: Exploitation of hard animal materials during Neolithic and Chalcolithic,
România, 5-9 noiembrie, 2013. Comunicare: Trade and exchange in Prehistory. Personal

Târgovişte,

adomments processed in hard animal materials from the Eneolithic necropolis of Sultana
autori: MONICA MĂRGĂRIT, c. LAZĂR, A. BĂLĂŞESCU

(Călăraşi

County),

•

lnternational Symposium Archaeothanatology: an lnterdisciplinary Approach on Death in Prehistory,
Alba Iulia, România, 13-15 aprilie, 2014. Comunicare: Rules and exceptions about disposal ofbodies in the
prehistoric cemetery from Sultana - Malu Roşu (Southeastern Romania), autori: C. LAZĂR, V. OPRIŞ
• The 20'h Annual Meeting of the European Association of Archaeologists (EAA), Istanbul, Turcia, 10-14
septembrie, 2014. Comunicare: What Do the Adomments Teii Us about Social Complexity in Prehistory?
The Case ofThe Sultana-Malu Roşu Site from Romania, autori: C. LAZĂR, T. IGNAT, MONICA MĂRGĂRIT;
comunicare: Towards Identfying a (Proto-)Urban Development Pattem in the South-Eastem European
Eneolithic, autori: S. STAN, C. LAZĂR, T. IGNAT; comunicare: The Story ofClay and Memories of Pots ... An
interdisciplinary approach of potter's craftsmanship in Balkan Eneolithic, autori: T. IGNAT, D. DIMOFTE, M.
SECLEMAN,A.LUCA,C.LAZĂR

• lnternalional Symposium "Homines, Funera, Astra: Time and Cause of Death from Prehistory Io Middle
Ages ", Alba Iulia, România, 21-23 septembrie, 2014. Comunicare: One cemetery, two moments in time. The
case of Sultana-Malu Roşu cemetery, autori: C. LAZĂR, T. IGNAT, M. FLOREA, G. VASILE, IONELA
CRĂCIUNESCU

The XLVII lnternational Scientific Conference Pontica, Constanţa, România, 2-3 octombrie, 2014.
Comunicare: Data about a new Eneolithic cemetery discovered at Sultana, Călăraşi county, Romania, autori:
C. LAZĂR, T. IGNAT, M. FLOREA, V. OPRIŞ, A. DARIE, IONELA CRĂCIUNESCU; comunicare: Considerations
about pottery from Sultana-Malu Roşu teii settlement, autori: T. IGNAT, V. OPRIŞ, R. ANDREESCU, C. LAZĂr
• lntemational Conference "Approaches to archaeological landscapes. Tools, methodology and case

•
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studies", Bucureşti, România, 22-23 octombrie, 2014. Comunicare: Landscape changes, archaeological
survey and GIS in the Mostiştea Valley, Romania, autori: M. FLOREA, T. IGNAT, C. LAZĂR
• International Session "Cu/ture and Civilizations at lower Danube: East and West", Călăraşi - Russe,
România I Bulgaria, 12-14 octombrie, 2011. Comunicare: Contributions a la structure spatiale construite
dans Ies communautes du Nord Gumelnita - Danube. L'etude de cas Borduşani - Popină, autori: D.N.
POPOVICI, FL. VLAD, CĂTĂLINA CERNEA, I. CERNĂU, V. PARNIC; comunicare: Borduşani - Popină: a
preliminary model of producing and using laminar blanks in Gumelnita archaeological sequences, autori:
D.N. POPOVICI, LOREDANA NIŢĂ, FL. VLAD
• Second Arheoinvest Congress: Interdisciplinary Research in Archeology, Iaşi, România, 7-9 iunie, 2012.
Comunicare: Archaeometric investigations of Neolithic ceramics pigments, autori: ROXANA BUGOI, PH.
SCIAU, D.N. POPOVICI, ANNE BOUQUILLON
• Colloque "L'archeologie en France et a l'etranger: acteurs et enjeux", Paris, Franţa, 14-15 octombrie,
2013. Comunicare: Le programme de collaboration franco-roumaine sur le teii d'Hârsova (neolithique chalcolithique): mise en place d'une methode de fouilles stratigraphique et actions de formation, autori: B.
RANDOIN, D.N. POPOVICI
• Conferinţa internaţională „Cucuteni Culture within the European Neo-Eneolithic context", 15-17
octombrie, Piatra Neamţ, România 2014. Comunicare: Histoire de la maison. Donnees archeologiques et
identites culturelles, autor: D.N. POPOVICI
• Al XXI-lea Congres Internaţional al Frontierelor Romane I The 2 r'"1 International Limes (Roman
Frontiers) Congress, Newcastle upon Tyne, Marea Britanie, 16-26 august, 2009. Comunicare: Bringing the
Past into the Future: STRATEG PROJECT, autori: O. ŢENTEA, AL. RAŢIU şi colab.
1
• Al XXI-lea Congres Internaţional al Frontierelor Romane I The
International Limes (Roman
Frontiers) Congress, Newcastle upon Tyne, Marea Britanie, 16-26 august, 2009. Comunicare: Aerial
archaeology and landscape reconstruction along the Lower Danube Roman limes in Dobrogea (Romania),
autori: O. ŢENTEA şi colab.
• Colocviul "Humboldt Kolleg in Klausenburg", Cluj-Napoca, România, mai, 2010. Comunicare: The
Syrian units an the Danubian Frontier of the Roman Empire. An overview, autor: O. ŢENTEA; comunicare:
Das Kapitol von Sarmizegetusa, autori: I. PISO, O. ŢENTEA şi colab.
• International Aerial Archaeology Conference (AARG), Bucureşti, România, 15-16 septembrie, 2010.
Comunicare: Aerial archaeology and Roman limes in Romania, autori: IOANA OLTEAN, O. ŢENTEA şi colab.
• Colocviul internaţional "Defensive system, military infrastructure and the daily life an the borders of the
Roman Empire", Târgu Mureş, România, 3 decembrie, 2010. Comunicare: Das Kapitol von Sarmizegetusa,
autori: I. PISO, O. ŢENTEA şi colab.; poster: Defensive strategies and cross border policies. Integration ofthe
Lower Danube area in the Roman civilization, autori: O. ŢENTEA, AL. RAŢIU şi colab.
• Simpozionul internaţional „In memoriam Constantini Daicoviciu", Caransebeş, România, 29 februarie - 3
martie, 2012. Comunicare: Despre rolul primelor fortificaţii romane din sud-estul Daciei, autor: O. ŢENTEA;
comunicare: Cercetări arheologice în castrul de la Mălăieşti (jud. Prahova), autori: O. ŢENTEA şi colab.
• The Theoretical Archaeology Group (TAG) 2012, Buffalo, SUA, 17-10 mai, 2012. Comunicare: From
the Desert to the Carpathians: Palmyrenes in Roman Sarmizegetusa, the First Roman Town North of the
Danube, autori: I. PISO, O. ŢENTEA
• XIV Congressus Internationalis Epigraphiae Graecae et Latinae, Berlin, Germania, 27-30 august, 2012.
Comunicare: Die palmyrenischen Truppen in Dakien: Monumente und Offentlichkeit, autori: I. PISO, O.

2r

ŢENTEA

• Al XXIl-lea Congres Internaţional al Frontierelor Romane I The 22nd International Limes (Roman
Frontiers) Congress, Ruse, Bulgaria, 6-11 septembrie, 2012. Comunicare: Why There? The Preliminaries of
Constructing the Roman Frontier in SE Dacia, autor: O. ŢENTEA
• Sesiunea Internaţională de Comunicări Ştiinţifice „Arheologia mileniului Ip. Chr. ", Ploieşti, România,
29-3 l august, 2012. Workshop: The Flavian and Trajanicforts (70-117 CE); comunicare: The preliminaries
of constructing a Roman frontier in south-east Dacia, autor: O. ŢENTEA
• Convegno internazionale di studi "Colonna Traiana - MCMRoma", Roma, Italia, 7-8 iunie, 2013.
Comunicare: Possiamo pariare oggi delie guerre daciche senza la Colonna Traiana?, autor: O. ŢENTEA
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•

Tagung "Trajan und seine stiidte" (finanziert von der Stiftung Fritz von Thyssen), Cluj-Napoca,
România, 29 septembrie - 2 octombrie, 2013. Comunicare: The reconstructed image of the Colonia
Sarmizegetusa, autor: O. ŢENTEA
• Pontica - Sesiunea internaţională a Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie, Constanţa, România, 34 octombrie, 2013. Comunicare: Aspecte ale organizării frontierei dunărene în urma cuceririi Daciei, autor:
O.ŢENTEA

• 3'd International Congress in Biomedical Sciences in Archaeology, Bordeaux, Franţa, 6-9 noiembrie,
2014. Comunicare: Reassembling the life of a neonate found in the hainea of a Roman fort from Romania,
autori: O. ŢENTEA şi colab.

•

PONTICA 201 I - Sesiunea Internaţională a Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie din Constanţa,
România, 7-9 octombrie, 2011. Comunicare: Cercetări arheologice la Capidava - Sectorul III

Constanţa,

intra-muros, autori: l.C.

•

PONTICA 2012 - Sesiunea

Constanţa, Constanţa,

autori: l.C.

•

OPRIŞ.

OPRIŞ.

AL.

RAŢIU

Internaţională

Colocviul

AL.

Constanţa,

arheologice la Capidava,

OPRIŞ.

AL.

RAŢIU

Militaria Medievalia, Sibiu, România, 15-18 octombrie, 2014. Comunicare: An

PONTICA 2014 - Sesiunea

OPRIŞ.

Arheologie din

Internaţională

Early byzantine Shield-Boss from Capidava, autori: l.C.

•

Cercetări

a Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie din Constanţa,
România, 3--4 octombrie, 2013. Comunicare: Capidava - castrul târziu (sf. sec. VI -

internaţional

Constanţa, Constanţa,

Naţională şi

RAŢIU

începutul sec. VII p.Chr.), autori: l.C.

•

a Muzeului de Istorie

România, 10-12 octombrie, 2012. Comunicare:

PONTICA 2013 - Sesiunea

Constanţa, Constanţa,

AL.

Internaţională

OPRIŞ.

AL.

RAŢIU

a Muzeului de Istorie

Naţională şi

Arheologie din

Constanţa,

România, 2-3 octombrie, 2014. Comunicare: Building CI from Capidava, autori: l.C.

RAŢIU

Al I 1-lea Congres Internaţional de Tracologie I The I l'h International Congress ofThracology, Istanbul,
Turcia, octombrie, 20 I O. Comunicarea The Roman colonization of the auriferous mining areas in the
•

province of Dacia. The issue ofthe "Thracian type graves'', autor: MIHAELA SIMION

• Simpozionul Internaţional Krise und Untergang als historisches Phiinomen, Iaşi, România, iunie, 2014.
Comunicare: Liberali/as principis on the edge of the Empire. The case of Roman Dacia, autor: MIHAELA
SIMION
• The 17rh Annual Meeting of the European Association of Archaeologists (EAA), Oslo, Norway, 1418 septembrie, 2011. Poster: The Vikings nearby the Danube Delta, autori: OANA DAMIAN, M. VASILE
• l 5'h Meeting /CAZ Fish Remains Working Group (FR WG), Poznan, Polonia, 3-9 septembrie, 2009.
Comunicare: Cyprinid fishing in Dobrudja (Romania) from prehistory to the Middle Ages, autori: S. STANC,
V. RADU, L. BEJENARU
• l l'h lnternational Conference /CAZ - International Council for Archaeozoology, Paris, Franţa, 23-28
august, 20 I O. Comunicare: The fish from Zamostje and its importance for the last hunter-gatherers of the
Russian Plain (Mesolithic-Neolithic), autori: V. RADU, N. DESSE-BERSET; comunicare: Camels in Romania,
autor: A. BĂLĂŞESCU; comunicare: Archaeozoology in Romania and Republic of Moldova, autori: A.
8ĂLĂŞESCU, L. BEJENARU, V. RADU; comunicare: Of mice and men in Europe: zooarchaeological overview
and perspectives on the story of a worldwide invader, autori: T. CUCCHI, A. BĂLĂŞESCU, Z. KOVACS, A.
TRESSET, J.-D. VIGNE; comunicare: Man and cervids in the Neolithic of Romania, autori: L. BEJENARU, A.
BĂLĂŞESCU, V. COTIUGĂ; comunicare: Milk and the Secondary Product Revolution in Europe: a cheesy
story, autori: S. BREHARD, A. BĂLĂŞESCU, L. KOVACIKOVĂ, R. KYSELY, M. BALASSE, A. TRESSET;
comunicare: Geometric morphometrics: a new approach to understand processes of dog domestications,
autori: M. PIONNIER-CAPITAN, A. TRESSET, R. CORNETTE, A. BĂLĂŞESCU, M. SABLIN, R.-M. ARBOGAST, S.
BREHARD, M. MASHKOUR, F. VALLA, C. HĂNNI, M. BAYLAC, J.-D. VIGNE; comunicare: Dog domestications
or when matching osteoarchaeology and paleogenetics feeds the debate, autori: M. PIONNIER-CAPITAN, L.
0RLANDO, M. DUFFRAISSE, B. GILLET,A. TRESSET, A. BĂLĂŞESCU, M. SABLIN, R.M. ARBOGAST, S.
BREHARD, M. MASHKOUR, F. VALLA, J.-D. VIGNE, C. HĂNNI; comunicare: ln the wake of mice and rats:
shrews, hamsters, wood mice and voles and the conquest of the human planet, autori: A. TRESSET, T.
CUCCHI, Z. KOVACS, R. CORNETTE, A. BĂLĂŞESCU, C. CALLOU, D. HELMER, M. MASHKOUR, J.-D. VIGNE;
comunicare: Phylogeography of the small equids, autori: S. CHAMPLOT, M. GAUTIER, B. ARBUCKLE, A.
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BĂLĂŞESCU, S. DAVIS, V. EISENMANN, M. GERMONPRE, M. MASHKOUR, A. MORALES MUNIZ, J. PETER, J.-F.
TOURNEPICHE, H.-P. UERPMANN, E. VILA, J. WEBER, T. GRANGE, E.-M. GEIGL
• JNQUA 501, lGCP 521 6'h Plenary Meeting and Field Trip, Rhodos, Grecia, 27 septembrie - 5 octombrie
20 I O. Comunicare: New data on the archaeological settlement and paleogeography of the Lower Danube
area (Romania), autori: L. CAROZZA, J.-M. C CAROZZA, C. MICU, S. AILINCĂI, R. DIMITRIU, C. HAITĂ, M.
FLOREA, A. BURENS, F. MIHAIL, A. BĂLĂŞESCU, V. RADU
• Conferinţa internaţională „ The Lower Danube in prehistory: /andscape changes and human environment interactions", Alexandria, România, 3-5 noiembrie, 2010. Comunicare: Recherches
archeologiques dans le delta du Danube, autori: L. CAROZZA, A. BURENS, J.-M. CAROZZA, N.PROVENZANO,
C. MICU, F. MIHAIL, S. AILINCĂI, G. JUGĂNARU, V. RADU, C. HAITĂ, M. FLOREA; comunicare:
Paleoeconomie animaliere et saisonnalite a Măgura Buduiasca (culture Precriş), autori: A. BĂLĂŞESCU, A.
TRESSET, V. RADU, S. BREHARD, M. BALASSE; comunicare: Teii settlements in south eastem Romania.
Geomorphologic background and stratigraphy, autor: C. HAITĂ
• JNQUA 501, 7'h Plenary Meeting and Field Trip, Odessa, Ucraina, 21-28 august 2011. Comunicare:
Rapid environmental change: cultural feedback and biodiversity management strategies in the Danube Delta
at the end of the Neolithic, autori: c. HAITĂ, c. MICU, J.-M. CAROZZA, L. CAROZZA, A. BĂLĂŞESCU, V.
RADU, A. BURENS, F. MIHAIL, S. AILINCĂI, R. FURESTIER, M. FLOREA
• QB Co/loque internationa/ AFEQ Quaternaire n° 8: Variabilite spatiale des environnements quaternaires
contraintes, eche/Ies et temporalites, Clermont-Ferrand, Franţa, 29 februarie - 2 martie 2012. Comunicare:
Apres le Deluge: evolution geomorphologique du delta du Danube apres la reconnexion Mer Noire I
Mediterranee et ses implications sur le peuplement eneolithique, autori: J.-M. CAROZZA, L. CAROZZA, C.
MICU, A. BURENS, A. BĂLĂŞESCU, C. HAITĂ, V. RADU, F. MIHAIL, S. AILINCĂI
• Conferinţa internaţională „Early Farmers: The view from Archaeology and Science", Cardiff, Anglia,
14-16 mai 2012. Comunicare: Stable isotopes enlighten herding practices in the Neolithic of Southem
Romania (6 1h_5th mii BC), autori: M. BALASSE, S. BREHARD, R. GILLIS, A. TRESSET, A. BĂLĂŞESCU;
comunicare: A stable isotope study (8 l 3C, 8 l 5N and 8180) of mandibular bone, dentine and dental enamel
from a late 5th millennium cattle herd from P. Borduşani, Romania, autori: R. GILLIS, S. BREHARD, A.
BĂLĂŞESCU, J.-D. VIGNE, D.N. POPOVIC, M. BALLASE; comunicare: Evaluating herding strategies at the
Neolithic site of Cheia (first halfof5th mii!. BC, Romania) from stable isotopes analyses (813C and 8180)
of sheep molars, autori: c. TORNERO, M. BALLASE, A. BĂLĂŞESCU, VALENTINA VOINEA
• Conferinţa internaţională „Recherches croisees en Dobrogea I Dobroudja - entre terre et mer:
l 'empreinte du temps et des hommes ", Bucureşti, România, 17-18 mai, 2012. Comunicare: Apres le deluge:
evolution geomorphologique du delta du Danube apres la reconnexion Mer Noire - travaux de la mission
archeologique delta du Danube, autori: L. CAROZZA, c. MICU, J.-M. CAROZZA, A. BĂLĂŞESCU, c. HAITĂ, V.
RADU, A. BURENS, R. FURESTIER, F. MIHAIL, S. AILINCĂI, M. FLOREA, R. DIMITRIU, M. MELINTE
• The 39'h lnternational Symposium an Archaeometry, Leuven, Belgia, 28 mai - I iunie, 2012.
Comunicare: Morphometric Data on Bovine Remains (Bos taurus and Bos primigenius) Found in
Chalcolithic Settlements from South-Eastem Romania, autori: M. POPOVICI, A. BĂLĂŞESCU, S. STANC, L.
BEJENARU; comunicare: Morphometric Data for Suines (Sus scrofa domesticus and Sus scrofa ferus) in
Chalcolithic Period from Romania, autori: S. STANC, M. POPOVICI, A. BĂLĂŞESCU, L. BEJENARU
• Second Arheoinvest Congress: lnterdisciplinary Research in Archeology, Iaşi, România, 7-9 iunie, 2012.
Comunicare: The teii at Borduşani Popină - petrography of lithic inventory, source areas and their
connections with Chalcolithic settlements, autor: C. HAITĂ; comunicare: New paleoenvironmental data from
the Chalcolithic teii Borduşani Popină from the floodplain zone of Balta Ialomiţei (Romania), autori: V.
RADU, C. HAITĂ, A. BĂLĂŞESCU
• Conferinţa internaţională „lntegrating Zooarchaeology and Stable Jsotope Analyses ", Cambridge,
Anglia, 21 iunie, 2012. Comunicare: Early herding at Magura Buduiasca (6 1h millennium BC, Southem
Romania): Integrating zooarchaeology, palaeobotany and stable isotope analyses, autori: M. BALASSE, R.
HEDGES, A. BOGAARD, A.WALKER, J. UGHETTO-MONFRIN, P. MIREA, R. ANDREESCU, S. MILLS, D.
BAILLEY, A. BĂLĂŞESCU
• The 32nd lnternational Geographical Congress, Man and environmental change: progress in
geoarchaeological applications, Koln, Germania, 26-30 august, 2012. The aftermath of Flood:
geomorphological evolution of the Danube Delta after reconnecting Black Sea I Mediterranean and its
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implications on Eneolithic settlements location, autori: L. CAROZZA, C. MICU, A. BURENS, A. BĂLĂŞESCU,
C. HAITĂ, V. RADU, F. MIHAIL, S. AILINCĂI; comunicare: Human environment co-evolution during
Chalcolithic in the wetland area of Balta Ialomiţei, autori: C. HAITĂ, D.N. POPOVICI, A. BĂLĂŞESCU, V.
RADU, M. FLOREA
• The J8'h Annual Meeting of the European Association of Archaeologists (EAA), Helsinki, Finlanda, 29
august - 1 septembrie, 2012. Comunicare: The Adomment in the Eneolithic Societies: The World of the dead
versus the World of the Living, autori: MONICA MĂRGĂRIT, C. LAZĂR, V. RADU, MĂDĂLINA VOICU;
comunicare: The human inhabitancies in the Danube Valley in the Copper Age. The teii from Borduşani Popină
(Romania), autori: D.N. POPOVICI, c. HAITĂ, A. BĂLĂŞESCU, V. RADU, MONICA MĂRGĂRIT, F. VLAD
• Conferinţa internaţională „ Water resources and wetlands", Tulcea, România, 14-16 septembrie, 2012.
Comunicare: Last millenium landscape evolution around the Babadag lake (Tulcea district, Romania): First
results of a high resolution sequence, autori: J.-M. CAROZZA, L. CAROZZA, M. DANU, V. RADU, A. BURENS,
C. MICU, S. AILINCĂI

• lnternational colloquium "Human Impact on Natural Environement in the Neo-Eneolithic of Southeast
Europe", Piatra Neamţ, România 24-26 octombrie, 2012. Comunicare: Living in the Danube Valley in the
Copper Age. The teii from Borduşani - Popină (Romania), autori: D.N. POPOVICI, C. HAITĂ, A.
BĂLĂŞESCU, V. RADU, CĂTĂLINA CERNEA, I. CERNĂU; comunicare: La communaute Chalcolithique de
Taraschina dans le delta du Danube entre 4550 et 4200 bc: quels indicateurs agricoles? Quel impact
environnemental?, autori: L. CAROZZA, C. MICU, M. DANU, E. MESSAGER, F. MIHAIL, S. PHILIBERT, R.
FURESTIER, J.-M. CAROZZA, S. AILINCĂI, A. BURENS, A. BĂLĂŞESCU, V. RADU, C. HAITĂ
• lnternational Conference Environmental Archaeologies of Neolithisation, Reading, Marea Britanie, 9-12
noiembrie, 2012. Comunicare: Morphometric data for suines (Sus scrofa domesticus and Sus scrofa ferus)
for Precucuteni-Cucuteni and Boian-Gumelnita cultures, in Romania, autori: M. POPOVICI, A. BĂLĂŞESCU,
S. ST ANC, L. BEJENARU
• IEHCA Conference: La viande: fabrique et representation, Tours, Franţa, 29 noiembrie - 1 decembrie
2012. Comunicare: Les rythmes saisonniers de l'elevage porcin sur deux sites archeologiques: le teii
Chalcolithique de Borduşani Popina (Roumanie) et le village gaulois de Levroux Les Arenes (France),
autori: O. FREMONDEAU, A. BĂLĂŞESCU, A. TRESSET, M.-P. HORARD-HERBIN, J. UGHETTO-MONFRIN, D.N.
POPOVICI, M. BALASSE
• Journees de la Societe d'Anthropologie de Paris, Paris, Franţa, 23-25 ianuarie, 2013. Comunicare:
Recherche de variables dans la structure sociale d'une communaute du Neolithique recent: contribution de
l'analyse isotopique des inhumations en fosses circulaires de !'habitat de Gougenheim (Alsace), autori: G.
GOUDE, H. REVEILLAS, A. BĂLĂŞESCU, Y. THOMAS, P. LEFRANC
• ACS National Meeting, New Orleans, SUA, 7-11 aprilie, 2013. Comunicare: Seasonal reproduction
pattems by isotopic signatures (delta 0-18) on early Eneolithic sheep of Cheia (beginning of the 5 th mii. cal
BC, Romania), autori: C. TORNERO, A. BĂLĂŞESCU, VALENTINA VOINEA, M. BALASSE
• Third Arheoinvest Congress: Jnterdisciplinary Research in Archaeology, Iaşi, România, 6-8 iunie, 2013.
Comunicare: Micromorfologia secvenţelor antropice din teii-ul eneolitic Borduşani-Popină, autori: C.
HAITĂ; comunicare: Gathering mollusks in Eneolithic. Case study on an accumulation of bivalve shells from
the Eneolithic site of Borduşani-Popină (Romania), autori: V. RADU, D.N. POPOVICI, CĂTĂLINA CERNEA, I.
CERNĂU, A. BĂLĂŞESCU; comunicare: Sezonalitatea naşterilor la oaia şi vita descoperită în situl neolitic de la
Cheia (începutul mileniului V cal BC, cultura Hamangia) în lumina studiilor izotopice, autori: A.
BĂLĂŞESCU, C. TORNERO, J. UGHETTO-MONFRIN, VALENTINA VOINEA, M. BALASSE
• The J<jh Annual Meeting of the European Association of Archaeologists (EAA), Pilsen, Cehia, 4-8
septembrie, 2013. Comunicare: Danube Valley in Copper Age: Peoples, space and resources, autori: D.N.
POPOVICI, A. BĂLĂŞESCU, V. RADU, C. HAITĂ, FL. VLAD; comunicare: First steps on a new continent:
introduction, adaptation and exploitation of new animal taxa in early farming societies of Romania (6 1h-4th
millennium cal. BC), autori: A. TRESSET, A. BĂLĂŞESCU, S. BREHARD, T. CUCCHI, M. 0LLIVIER, A. SCHEU,
M. PIONNIER-CAPITAN, J. BURGER, C. HĂNNI, J.-0. VIGNE; comunicare: Dietary variability and stable
isotope analyses: looking for variables within the Late Neolithic and Iron Age human groups from
Gougenheim site and surroundings (Alsace, France), autori: G. GOUDE, A. BĂLĂŞESCU, H. REVEILLAS, Y.
1
THOMAS, P. LEFRANC; comunicare: Milk production during the late 5 h millennium at P. Bordusani,
Romania; a complementary study using mortality profite and stable isotopic analysis (o I 3C, oI 5N and o180)
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of cattle dental remains, autori: R. GILLIS, S. BREHARD, A. BĂLĂŞESCU, J. UGHETTO-MONFRIN, D.N.
POPOVICI, J.-D. VIGNE, M. BALASSE; comunicare: The genetic signature of domestic pig in the SouthEastem part ofthe Romanian territory during the Neolithic revealed by ancient mithochondrial DNA, autori:
M. LUCA, A. LINDERHOLM, A. BĂLĂŞESCU, G. LARSON

• !CAZ- Fish Remains Working Group: 171h Scientific Meeting "Afish story or history? Evidencefrom the
past", Tallinn, Estonia, 16-21septembrie,2013. Comunicare: From operculum to bead. Production ofpearls
from opercular bones of Cyprinus carpio in the Romanian Eneolithic, autori: MONICA MĂRGĂRIT, V. RADU,
D.N. POPOVICI; comunicare: Gathering mollusks versus fishing. The study of an accumulation of bivalve
deposit from the Eneolithic teii Borduşani Popină (Romania), autori: V. RADU, D.N. POPOVICI, CĂTĂLINA
CERNEA, I. CERNĂU, A. BĂLĂŞESCU
• The fifth Annual Zoologica/ Congress of "Grigore Antipa" Museum, Bucureşti, România, 20-23
noiembrie, 2013. Comunicare: The archaeogenetic analysis of Neolithic swine remains in the Romanian
territory, autori: M. LUCA, A. LINDERHOLM, A. BĂLĂŞESCU, S. STANC, G. LARSON; comunicare: Phenotypic
variability in dentition of suines in the Chalcolithic period in Romania, autori: M. POPOVICI, T. CUCCHI, A.
BĂLĂŞESCU,S.STANC

•

Conferinţa internaţională

„ Environments and Societies in the Southern Caucasus du ring the Holocene",
Lyon, Franţa, 28-29 noiembrie, 2013. Comunicare: The exploitation of animals by the Neolithic
communities in the Ararat plain (Armenia), autori: A. BĂLĂŞESCU, E. VILA
• The XJV'h lnternational Conference „ Nuclear microprobe technology and applications ", 6-11 iulie 2014,
Padova, Italia. Poster: Archaeometric studies of middle Byzantine pottery from Hârşova (Carsium),
Romania, autori: ROXANA BUGOI, CRISTINA TALMAŢCHI, D. CECATO, C. HAITĂ
• The 41h lnternational Experimental Archaeology Conference, Burgos, Spania, 8-11 mai, 2014.
Comunicare: Pieces of osseous materials processed in the experimental workshop developed on the
archaeological site from Borduşani (Romania), autori: MONICA MĂRGĂRIT, D.N. POPOVICI, V. RADU,
CĂTĂLINA CERNEA
• XVJ/h World UISPP Congress, Burgos, Spania, 1-7 septembrie, 2014. Poster: Archaeometric
investigations on Gumelniţa ceramic pigments, autori: ROXANA BUGOI, C. HAITĂ, D.N. POPOVICI, PH.
SCIAU, A. BOUQUILLONA; comunicare: Human environment Chalcolithic coevolution in the floodplain area
of Balta Ialomiţei (Southeastem Romania), autori: D.N. POPOVICI, C. HAITĂ, A. BĂLĂŞESCU, V. RADU, M.
FLOREA
• The 2a1h Annual Meeting of the European Association of Archaeologists (EAA), Istanbul, Turcia, I 0-14
septembrie, 2014. Comunicare: Local Herding at the Sites ofBorduşani-Popină and Hârşova Teii (Romania,
Danube River, 5th Millennium Cal BC), autori: M. BALASSE, C. TORNERO, D. fREMONDEAU, R. HOVSEPY AN,
R. GILLIS, J. UGHETTO-MONFRIN, D.N. POPOVICI, A. BĂLĂŞESCU; comunicare: The Evolution of Animal
Palaeoeconomy in Neolithic from Teleorman Valley (Romania), autor: A. BĂLĂŞESCU
• Colocviul internaţional „Cultura Cucuteni în contextul neo-eneoliticului european", Piatra Neamţ,
România, 15-16 octombrie, 2014. Comunicare: Archeologie du Delta du Danube. Le teii submerge
chalcolithique de Taraschina, autori: L. CAROZZA, c. MICU, A. BURENS, A. BĂLĂŞESCU, V. RADU,
HAITĂ

c.

• lnternational Conference "Approaches to archaeological landscapes. Tools, methodology and case
studies ", Bucureşti, România, 22-23 octombrie, 2014. Comunicare: Landscape in the Danube river valley Balta Ialomiţei. A study case, autori: D.N. POPOVICI, C. HAITĂ, A. BĂLĂŞESCU, V. RADU, R. HOVSEPYAN,
M. DANU; comunicare: Humans and animals in landscape. The case of the Hamangia culture in Romania,
autori: A. BĂLĂŞESCU, M. BALASSE, V. RADU, c. TORNERO, S. BREHARD, VALENTINA VOINEA

• Conferinfa interna/ionată „Abordări ale peisajelor arheologice. Instrumente, metodologie şi studii
de caz în domeniul patrimoniului arhitectural şi arheologic european", Bucureşti, România, octombrie,
2014. Comunicarea: UA V Photogrammetric Archaeological Survey:
CORINA NICOLAE, M. BOZGAN, KATIA MOLDOVEANU, M. AMARIE

Vităneşti

Măgurice

Teii; autori:

Colocviul interna/ionat ,Jn memoriam Constantin Daicoviciu", Caransebeş, România, 5-1 O aprilie,
20 l O. Comunicare: Piese de orfevrărie decorate cu cerculeţe de sârme simple şi filigranate alăturate, din
•

spaţiul

•

balcanic (secolele IX-XIV), autor: S.

Colocviul

internaţional

OŢA

Medievalia Militaria in Central and South Eastern Europe, Sibiu, România, 14-

17 octombrie, 20 I O. Comunicare: Particularities of the defensive system of the fortress from
(corn. Caraşova, Caraş-Severin County), autori: S. OŢA, LIANA OŢA
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•

Colocviul

intenaţional

(ediţia a X-a), Ploieşti, România, 25-27 august,
privind cerceii cu pandantiv de tip strugure (secolele IX-XI), autor: S.

„Arheologia Mileniului Ip. Chr."

201 l. Comunicare: Câteva

observaţii

OŢA

• Colocviul internaţional „ Interethnic Relations in Transilvania. Archaeologia Antiqvitatis et Medii
Aevii ", Sibiu, România, 20-23 octombrie, 201 l. Comunicare: Tombs with Jewels in the Byzantine Tradition
Discovered on the Present-Day Territory ofRomania, North ofthe Danube (end ofthe l l 1h century- the 141h
century), autor: S. OŢA
• Colocviul internaţional ,Jn memoriam Constantin Daicoviciu" (ediţia XXXVIII), Caransebeş, România,
1-3 martie, 2012. Comunicare: Brăţări din bară descoperite pe teritoriul României, în spaţiul nord-dunărean
(sec. X-XIII), autor: S. OŢA
• Colocviul intenaţional „Arheologia Mileniului Ip. Chr." (ediţia a XI-a), Ploieşti, 23-25 august, 2012.
Comunicare: Câteva observaţii în legătură cu inventarul funerar descoperit la Mănăstirea lui Ahtum (Pecica,
jud. Arad), autor: S. OŢA

• Colocviul intenaţional „Archaeological Small Finds and their Significance. Costume as an Jdentity
Expres ion'', Deva, România, 4-5 aprilie, 2013. Comunicare: Un nou cercel decorat cu sârmă buclată
descoperit la Dridu, autor: S. OŢ A

• Colocviul intenaţional „Arheologia Mileniului Ip. Chr." (ediţia a XII-a), Ploieşti, 29-31 august, 2013.
Comunicare: Cercei decoraţi cu pandantiv sferic cu pseudogranule (secolul al XII-iea - începutul secolului al
XIV-iea), autor: S. OŢA

I. PARTICIPĂRI LA CONFERINŢE/ SESIUNI ŞTIINŢIFICE NAŢIONALE
(ediţia XLIII-a), Târgovişte, mai, 2009. Comunicare:
de la Vităneşti, jud. Teleorman. Campania 2008, autori: R. ANDREESCU, KATIA
MOLDOVEANU, P. MIREA, I. TORCICĂ; comunicare: Aşezarea de la Coţatcu, jud. Buzău, autori: R.
ANDREESCU, KATIA MOLDOVEANU, L. GRIGORAŞ, E. PA VELEŢ
• Seminarul ..Începuturile civilizaţiei europene: Neo-eneoliticul la Dunărea de Jos. Evaluări şi
perspective", Workshop, Ploieşti, aprilie, 2009. Comunicare: Locuinţe eneolitice. Dinamica locuirii neolitice
de pe Valea Teleormanului, autori: R. ANDREESCU, KATIA MOLDOVEANU
• Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice „Pontica '', Constanţa, octombrie, 2009. Comunicare:
Consideraţii asupra începuturilor neolitcului timpuriu si mijlociu în Muntenia, autor: R. ANDREESCU
• Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice „ Pontica'', Constanţa, octombrie, 201 O. Comunicare:
Mediul şi locuirea umană din epoca neo-eneolitică în estul Olteniei, autori: R. ANDREESCU, KATIA
MOLDOVEANU
• Simpozionul Naţional de Arheometrie, Bucureşti, 28-29 octombrie, 2010. Poster: Analiza unui obiect de
aur gumelniţean descoperit la Vităneşti - Teleorman, autori: R. ANDREESCU, KATIA MOLDOVEANU
• Simpozionul „ Teii-uri la Dunărea de Jos (cu privire specială la jud. Giurgiu şi împrejurimile sale)",
Giurgiu, noiembrie, 2010. Comunicare: Aşezările de tip teii şi mediul înconjurător, autori: R. ANDREESCU,
KATIA MOLDOVEANU

•

Sesiunea

naţională

de rapoarte arheologice

Aşezarea neo-eneolitică

•

Simpozionul

„Arhitectură

- Restaurare - Arheologie: Arheologia în

14-16 aprilie, 2011. Comunicare: Perspective asupra
autori: R. ANDREESCU, KATIA MOLDOVEANU

•

Sesiunea

naţională

Aşezarea neo-eneolitică

oraş.

protejării aşezărilor

Spiritul locului'',

Bucureşti,

de tip teii din sudul României,

(ediţia XL V-a), Sibiu, 26-29 mai, 2011. Comunicare:
jud. Teleorman. Campania 201 O, autor: R. ANDREESCU

de rapoarte arheologice
de la

Vităneşti,

• Simpozionul „Influenţe, contacte şi schimburi culturale între civilizaţiile spaţiului carpato-dunărean, din
peistorie până în antichitate", Cumpăna, 2013. Comunicare: Locuinţele din aşezarea eneolitică de la
Mălăieştii

de Jos (jud. Prahova), autor: R. ANDREESCU

• Simpozionul „ Milenii tezaurizate. Organizarea, amenajarea, utilizarea, sacralizarea spaţiului locuit în
mileniile V î.Hr - I d.Hr. '', Poiana Pinului - Buzău, noiembrie, 2011. Comunicare: Aşezarea teii de la
Vităneşti-Măgurice. 20 de ani de cercetări arheologice, autori: R. ANDREESCU, KATIA MOLDOVEANU
• Sesiunea naţională de rapoarte arheologice (ediţia XLVIII-a), Oradea, 5-7 iunie, 2014. Comunicare: Cercetări
arheologice la Vităneşti,jud. Teleorman, autori: R. ANDREESCU, K. MOLDOVEANU, P. MIREA, I. TORCICĂ
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• Sesiunea Naţională de Rapoarte Arheologice (ediţia XLVI-a), Târgu Mureş, 23-26 mai, 2012.
Comunicare: Comunicare: Şantierul arheologic Hîrşova-tell (jud. Constanţa) - campania 2011, autori: D.N.
POPOVICI, 8. RANDOIN, ANA ILIE, C. HAITĂ, A. BĂLĂŞESCU, V. RADU; comunicare: Şantierul arheologic
Borduşani-Popină (jud. Ialomiţa) - campania 2011, autori: D.N. POPOVICI, C. HAITĂ, A. BĂLĂŞESCU, V.
RADU, CĂTĂLINA CERNEA, FL. VLAD, I. CERNĂU, V. PARNIC
• Sesiunea de comunicări ştiinţifice „ Pontica" (ediţia XLV-a), Constanţa, 10-12 octombrie, 2012.
Comunicare: Modele de co-evoluţie între om şi mediu în Balta Ialomiţei Popina-Borduşani - studiu de caz,
autori: D.N. POPOVICI, C. HAITĂ, V. RADU, A. BĂLĂŞESCU, CĂTĂLINA CERNEA, I. CERNĂU
• Simpozionul naţional ,,Bucovina - file de istorie", Suceava, 23-25 noiembrie, 2012. Comunicare: Omul
şi mediul în arheologia preistoriei româneşti, autor: D.N. POPOVICI
• Sesiunea Naţională de Rapoarte Arheologice (ediţia XLVII-a), Craiova, 27-30 mai, 2013. Comunicare:
Şantierul arheologic Hîrşova-tell (jud. Constanţa) - campania 2012, autori: D.N. POPOVICI, C. HAITĂ, V.
RADU, A. BĂLĂŞESCU, 8. RANDOIN, ANA ILIE, CĂTĂLINA CERNEA, I. CERNĂU, MONICA MĂRGĂRIT,
LOREDANA NIŢĂ; comunicare: Şantierul arheologic Borduşani-Popină (jud. Ialomiţa) - campania 2012,
autori: D.N. POPOVICI, V. RADU, c. HAITĂ, A. BĂLĂŞESCU, FL. VLAD, CĂTĂLINA CERNEA, I. CERNĂU, V.
PARNIC, R. HOVSEPYAN, G. MCPHAIL, LOREDANA NIŢĂ, MONICA MĂRGĂRIT
• Sesiunea de comunicări ştiinţifice - Colocviul „ Ceramica Cucuteni C de la est de Carpaţi", Piatra
Neamţ, 31 octombrie - 1 noiembrie, 2013. Comunicare: Cultura Cemavoda 1 la Hîrşova, autor: D.N.
POPOVICI
• Simpozionul naţional ,,Bucovina - file de istorie", Suceava, 28-29 noiembrie, 2013. Comunicare:
Aşezările epocii cuprului la sud de Carpaţi.Teii-ul de la Hârşova, autor: D.N. POPOVICI
• Colocviul „ Când pământul se mişcă... Structuri de pământ de-a lungul timpului" - Archaeologica/
Debates (ediţia IV-a), Giurgiu, 8 noiembrie, 2013. Comunicare: Teii-ul de la Hârşova. Date noi privind
formarea şi evoluţia sa, autor: D.N. POPOVICI
• Sesiunea Naţională de Rapoarte Arheologice (ediţia XLVIII-a), Oradea, 5-7 iunie, 2014. Comunicare:
Comunicare: Şantierul arheologic Hîrşova-tell (jud. Constanţa) - campania 2013, autori: D.N. POPOVICI, B.
RANDOIN, C. HAITĂ, V. RADU, A. BĂLĂŞESCU, ANA ILIE, CĂTĂLINA CERNEA, I. CERNĂU, MONICA
MĂRGĂRIT, LOREDANA NIŢĂ; comunicare: Şantierul arheologic Borduşani-Popină (jud. Ialomiţa)- campania
2013, autori: D.N. POPOVICI, C. HAITĂ, CĂTĂLINA CERNEA, I. CERNĂU, R. HOVSEPYAN, LOREDANA NIŢĂ,
MONICA MĂRGĂRIT
• Sesiunea Naţională de Rapoarte Arheologice (ediţia XLIII-a), Târgovişte, 27-30 mai, 2009. Comunicare:
Cetatea Capidava - Sectorul III şi VI intra-muros - Campania 2008, autori: l.C. OPRIŞ, AL. RAŢIU
• Sesiunea Naţională de Rapoarte Arheologice (ediţia XLIV-a), Suceava, 27-30 mai 201 O. Comunicare:
Cetatea Capidava - Sectorul III şi VI intra-muros - Campania 2009, autori: l.C. OPRIŞ, AL. RAŢIU
• Sesiunea Naţională de Rapoarte Arheologice (ediţia XL V-a), Sibiu, 26-29 mai, 2011. Comunicare:
Cetatea Capidava - Sectorul III şi VI intra-muros - Campania 201 O, autori: l.C. OPRIŞ, AL. RAŢIU
• Sesiunea Naţională de Rapoarte Arheologice (ediţia XLVI-a), Târgu Mureş, 23-26 mai, 2012. Comunicare:
Cetatea Capidava - Sectorul III şi VI intra-muros - Campania 2011, autori: l.C. OPRIŞ, AL. RAŢIU
• Sesiunea Naţională de Rapoarte Arheologice (ediţia XLVII-a), Craiova, 27-30 mai, 2013. Comunicare:
Cetatea Capidava - Sectorul III şi VI intra-muros - Campania 2012,, autori: J.C. OPRIŞ, AL. RAŢIU
• Sesiunea Naţională de Rapoarte Arheologice (ediţia XLVIII-a), Oradea, 5-7 iunie, 2014. Comunicare:
Cetatea Capidava - Sectorul III şi VI intra-muros - Campania 2013, autori: l.C. OPRIŞ, AL. RAŢIU
• Sesiunea Naţională de Rapoarte Arheologice (ediţia XLIII-a), Târgovişte, 27-30 mai, 2009. Comunicare:
Cercetări arheologice la Ulpia Traiana Sarrnizegetusa - Necropola Estică, campania 2008, autori: I. P1so, O.
ŢENTEA şi colab.; comunicare: Cercetări arheologice preventive la Baloteşti (jud. Ilfov) - Punct: Malul drept
al Cociovaliştei str. Florilor, tarlaua I 03, parcela A38 l /31-36 (fost sat Preoţeşti), autori: O. ŢENTEA, S.
CLEŞIU, AL. RAŢIU, CORINA BORŞ, M. FLOREA
• Simpozionul naţional „ ln memoriam Constantin Daicoviciu" (ediţia XXXVI-a), Caransebeş, 29 septembrie
- l octombrie, 20 l O. Comunicare : Noul templu al zeilor palmyreni de la Sarrnizegetusa, autori: I. PISO, O.
ŢENTEA şi colab.; comunicare: Capitoliul de la Sarrnizegetusa, autori: I. PISO, O. ŢENTEA şi colab.
• Simpozionul naţional „In memoriam Constantin Daicoviciu" (ediţia XXXVII-a), Caransebeş, 10-12
martie, 2011. Comunicare: Albumus Maior şi limesul vestic al Daciei, autor: O. ŢENTEA
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• Sesiunea Naţională de Rapoarte Arheologice (ediţia XLV-a), Sibiu, 26-29 mai, 2011. Comunicare:
Colonia Dacica Sannizegetusa - templul zeilor palmyreni, autori: I. PISO, O. ŢENTEA şi colab.; comunicare:
Proiectul Strateg - Strategii defensive şi politici transfrontaliere. Integrarea spaţiului Dunării de Jos în
civilizaţia romană, autor: O. ŢENTEA
• Simpozionul naţional „ In memoriam Constantin Daicoviciu" (ediţia XXXVIII-a), Caransebeş, 29
februarie - 3 martie 2012. Comunicare: Despre rolul primelor fortificaţii romane din sud-estul Daciei, autor:
O. ŢENTEA; comunicare: Cercetări arheologice în castrul de la Mălăieşti (jud. Prahova), autori: O. ŢENTEA,
AL. RAŢIU şi colab.
• Sesiunea de comunicări ştiinţifice „Arheologia mileniului Ip. Chr. " (ediţia a XI-a), Ploieşti, 23-25
august 2012. Comunicare: Perspectivele cercetărilor arheologice recente din castrul roman de la Mălăieşti,
autori: O. ŢENTEA, AL. RAŢIU şi colab.
• Sesiunea Naţională de Rapoarte Arheologice (ediţia XLVII-a), Craiova, 27-30 mai, 2013. Comunicare:
Templul zeilor palmireni de la Sannizegetusa, autori: I. PISO, O. ŢENTEA; comunicare: Cercetări arheologice
în castrul si băile romane de la Mălăieşti (2011-2012), autori: O. ŢENTEA, AL. RAŢIU şi colab.; comunicare:
comunicare: Noi studii în teritoriul roman de la Galaţi, autori: O. ŢENTEA, AL. RAŢIU, CORINA BORŞ, S.
CLEŞIU, MONICA BÎRĂ
• Colocviul naţional „ Oraşele Daciei romane. Urbanism şi societate", Turda, 18-19 octombrie, 2013.
Comunicare: Urbanism şi frontiere în Dacia în timpul lui Hadrian, autori: O. ŢENTEA şi colab.
• Colocviul naţional ,,Frontierele Imperiului Roman: Dacia. Limes forum II", Cluj-Napoca, 12 decembrie,
2013. Comunicare: Frontierele romane din România (2007-2013). Cercetarea integrată a frontierelor şi
comunicării dintre sud-estul Transilvaniei şi arealul Dunării de Jos, autori: O. ŢENTEA şi colab.
• Sesiunea de comunicări ştiinţifice „ Metodă, teorie şi practică în arheologia contemporană" a Institutul
de Arheologie Vasile Pârvan, Bucureşti, 19-21 martie, 2014. Comunicare: Cercetări recente pe frontiera
romană din arealul Dunării de Jos, autor: O. ŢENTEA
• Simpozionul „Arhitectură. Restaurare. Arheologie", Bucureşti, 24-26 aprilie, 2014. Comunicare:
Colonia Dacica Sannizegetusa - consideraţii privind evoluţia urbană, autori: O. ŢENTEA şi colab.
• Sesiunea anuală a Centrul de Istorie Comparată a Societăţilor Antice al Facultăţii de Istorie a
Universităţii din Bucureşti - „Mit, rit şi ritualuri în Preistorie şi Antichitate", Bucureşti, 25-26 aprilie, 2014.
Comunicare: De ce este Muntenia altfel ? Despre urmele distribuirii armatelor romane la nordul Dunării în
prima jumătate a secolului II p. Chr„ autor: O. ŢENTEA
• Workshop "Digital Management of Historical Sources ", Cluj-Napoca, mai 2014. Comunicare:The
Roman frontiers in Romania. The relevance and perspectives of online databases, autor: O. ŢENTEA
• Sesiunea Naţională de Rapoarte Arheologice (ediţia XLVIII-a), Oradea, 5-7 iunie, 2014. Comunicare:
Cercetări arheologice în castrul şi băile romane de la Mălăieşti - campania 2013, autori: O. ŢENTEA, AL.
RAŢIU şi colab.
• Colocviul naţional de arheologie „ Viaţa cotidiană a soldatului roman în castrele din Dacia", Turda, 1718 octombrie, 2014. Comunicare: Despre băi şi îmbăierea soldaţilor în Dacia, autor: O. ŢENTEA
• Sesiunea ştiinţifică „Romanii şi vecinii lor din zona Carpaţilor orientali (sec. I-V p. Chr.) ", Sfăntu
Gheorghe, 9-11 octombrie, 2014. Comunicare: Despre impactul dislocării armatelor romane în arealul
Munteniei în timpul campaniilor dacice, autor: O. ŢENTEA; comunicare: Consideraţii privind planimentria
primului oraş roman din Dacia, autori: O. ŢENTEA şi colab.
• Colocviul naţional „Frontierele Imperiului Roman: Dacia. Limes Forum III", Bistriţa, 11 decembrie,
2014. Comunicare: Despre primele fortificaţii şi linii de demarcaţii ale annatei romane în sud-estul Daciei,
autor: o. ŢENTEA
• Simpozionul „Arhitectură. Restaurare. Arheologie", Bucureşti, 22-24 aprilie, 2010. Comunicare: O
biserică bizantină de la gurile Dunării, autori: OANA DAMIAN, ANDRA SAMSON
• Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Institutului de Arheologie „ Vasile Pârvan", Bucureşti, mai, 2010.
Comunicare: Nufăru, jud. Tulcea - campaniile arheologice 2008-2009, autori: OANA DAMIAN, M. VASILE,
ANDRA SAMSON, A. STĂNICĂ, G. VASILE
• Sesiunea de comunicări ştiinţifice ,,Pontica. Arheologie şi istorie în bazinul vest-pontic", Constanţa,
octombrie, 20 I O. Comunicare: Proslaviţa-Nufăru. Noi date despre cetatea bizantină, autori: OANA DAMIAN,
M. VASILE, ANDRA SAMSON, A. STĂNICĂ, D. ENE

570

DISEMINAREA CERCETĂRII ÎN MEDIUL ACADEMIC (2009-2014)

Sesiunea Naţională de Rapoarte Arheologice (ediţia XLV-a), Sibiu, 26-29 mai, 2011. Comunicare:
jud. Tulcea, campaniile 2009-20 I 0, autori: OANA DAMIAN, M. VASILE, ANDRA SAMSON, D. ENE
• Sesiunea de comunicări ştiinţifice ,Jstro-Pontica ", Tulcea, septembrie, 2011. Comunicare: Descoperiri
funerare la Nufăru, jud. Tulcea, autori: OANA DAMIAN, M. VASILE, ANDRA SAMSON, A. STĂNICĂ
• Sesiunea de comunicări ştiinţifice „ Pontica", Constanţa, octombrie, 2011. Comunicare: Arheologia
preventivă în Dobrogea. Siturile suprapuse. Studiu de caz: Nufăru, jud. Tulcea, autori: OANA DAMIAN, M.
VASILE, ANDRA SAMSON, A. STĂNICĂ, D. ENE
• Sesiunea Naţională de Rapoarte Arheologice (ediţia XLVI-a), Târgu Mureş, 23-26 mai, 2012.
Comunicare: Nufăru, corn. Nufăru, jud. Tulcea, campania 2011, autori: OANA DAMIAN, ANDRA SAMSON, D.
ENE, A. STĂNICĂ, V. DUMITRAŞCU
• Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Institutului de Arheologie „ Vasile Pârvan", Bucureşti, martie, 2012.
Comunicare: Cetatea bizantină de la Nufăru (Proslaviţa), jud. Tulcea. Cercetări programate şi preventive,
autori: OANA DAMIAN, M. VASILE, ANDRA SAMSON, D. ENE
• Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Institutului de Arheologie „ Vasile Pârvan", Bucureşti, martie, 2013.
Comunicare: Cercetări arheologice la Nufăru (jud. Tulcea). Punctul Trecere bac, autori: OANA DAMIAN, M.
VASILE, ANDRA SAMSON, D. ENE, G. VASILE, R. OLTEANU
• Sesiunea Naţională de Rapoarte Arheologice (ediţia XLVII-a), Craiova, 27-30 mai, 2013. Comunicare:
Făclia, corn. Mircea Vodă, jud. Constanţa, Autostrada Cernavodă - Constanţa, tronsonul Cernavodă - Medgidia,
km 159, Valul mare de pământ, campaniile 2011-2012, autori: OANA DAMIAN, E. PARASCHIV-GRIGORE, M.
VASILE, ANDRA SAMSON, IOANA PARASCHIV-GRIGORE, D. ENE, FL. MUNTEANU; comunicare: Nufăru,
corn. Nufăru, jud. Tulcea, campania 2012, autori: OANA DAMIAN, M. VASILE, D. ENE
• Simpozionu/ Naţional de Arheometrie, Bucureşti, 28-29 octombrie, 2010. Comunicare: Prelucrarea
primară a minereului aurifer - o confirmare arheologică: atelierul de la Jig Piciorag, Roşia Montană,
autori: MIHAELA SIMION, I. BOCAN, CĂTĂLINA NEAGU, E. DUMITRAŞCU, D. VLEJA
• Sesiunea de comunicări ştiinţifice „Pontica" (ediţia XLV-a), Constanţa, 10-12 octombrie, 2012.
Comunicare: Arheologia preventivă şi marile lucrări de infrastructură. Stare Actuală, Abordări
Metodologice şi de Perspectivă. Studiu de caz - Coridoru/ IV Pan European, autor: MIHAELA SIMION
• Simpozionul „ Cercetarea preventivă - Provocarea arheologică a zilelor noastre", Sibiu, iulie, 2013.
Comunicarea: Consideraţii metodologice cu privire la abordarea cercetărilor arheologice preventive
ocazionate de marile proiecte de infrastructură. Studiu de caz: autostrada A 1 - Lotul 1 - Orăştie - Sebeş,
autori: P. DAMIAN, MIHAELA SIMION; comunicare: Cercetări arheologice preventive în situl Tărtăria II
(cam. Sălişte, jud. Alba) - auostrada Al: tronson Orăştie - Sebeş I Lot 1, autori: MIHAELA SIMION, D.
VLEJA
• Colocviul „ Când pământul se mişcă... Structuri de pământ de-a lungul timpului" - Archaeological
Debates (ediţia IV-a), Giurgiu, 8 noiembrie, 2013. Comunicare: Fortificaţii liniare dobrogene. Valul mare de
pământ, autori: OANA DAMIAN, D. ENE, M. VASILE
• Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Institutului de Arheologie „ Vasile Pârvan", Bucureşti, martie, 2014.
Comunicare: Nufăru (jud. Tulcea). Punctul Trecere bac. Date arheologice şi antropologice, autori: OANA
DAMIAN, M. VASILE, D. ENE, G. VASILE
• Sesiunea Naţională de Rapoarte Arheologice (ediţia XLVIII-a), Oradea, 5-7 iunie, 2014. Comunicare:
Nufăru, corn. Nufăru, jud. Tulcea, campania 2013, autori: OANA DAMIAN, M. VASILE, D. ENE, G. VASILE
• Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Institutului de Arheologie „ Vasile Pârvan", Bucureşti, 27-29 martie,
2013. Comunicare: Zooarheologie şi analize izotopice la Măgura (neolitic vechi), autori: A. BĂLĂŞESCU, A.
BALASSE
• Sesiunea de comunicări ştiinţifice „Metodă, teorie şi practică în arheologia contemporană" a Institutului
de Arheologie „ Vasile Pârvan", Bucureşti, 19-21 martie, 2014. Comunicare: Arheozoologia culturii Hamangia,
autori: A. BĂLĂŞESCU, V. RADU
• Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva, 11-13 iunie, 2009.
Comunicare: Câteva date privind încetarea funcţionării cetăţii de la Caraşova-Grad (jud. Caraş-Severin),
autori: S. 0ŢA, LIANA 0ŢA
• Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Muzeului Naţional al Unirii, Alba Iulia, 27-28 noiembrie, 2009.
Comunicare: Brăţări din sârme torsionate şi împletite, lăţite la capete (secolele X-XV), autori: S. OŢA, A.
DRAGOTĂ, G.T. RUSTOIU
•

Nufăru,
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• Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice a Muzeului Ţării Făgăraşului „ Valter Literat":
Monumentele României - Patrimoniu naţional şi universal, Făgăraş, 7-8 septembrie, 2012. Comunicare:
Cercetări arheologice în cetatea de la Caraşova-Grad. Instalaţii de încălzire, cisterna, construcţie anexă,
autori: S. OŢA, LIANA 0Ţa; comunicare: Despre istoricul unor campanii de cercetare arheologică preventivă.
Strada Pictor Nicolae Tonitza, situată în centrul istoric al Capitalei, autori: GH. MĂNUCU·ADAMEŞTEANU, G.
LAZĂR, S. 0ŢA
• Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Muzeului Naţional al Unirii, Alba Iulia, 22-23 noiembrie, 2012.
Comunicare: Cercei decoraţi cu pandantive din granule (sec. XIII-XVI), autor: S. OŢA
• SESIUNEA DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE A MUZEULUI BUCOVINEI (EDIŢIA XX) - ARTĂ şi civilizaţie
medievală, Suceava, noiembrie, 2013. Comunicare: Decorul cu muluri din granule pe cercei descoperiţi pe
teritoriul Romaniei (a doua jumatate a secolului al Xi-lea - secolul al XVI-iea), autor: S. 0TA
• Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Muzeului Ţării Făgăraşului „ Valter literat", Făgăraş, 5-6
septembrie, 2013. Comunicare: Brăţări de tradiţie bizantină descoperite în spaţiul nord-dunărean (secolele
XI-XIII), autor: S. OŢA

J. CONFERINŢELE „HISTORIA VIVA"
Muzeul Naţional de Istorie a României a iniţiat în anul 2014 o serie de conferinţe publice reunite
sub genericul ,J{istoria Viva". Acest demers cultural este ocazionat de rezultate recente ale cercetărilor
efectuate de specialiştii Muzeului Naţional de Istorie a României şi din instituţiile partenere în cadrul unor
programe şi proiecte naţionale şi internaţionale. Muzeul Naţional de Istorie a României doreşte astfel să
aducă în atenţia publicului şi a specialiştilor atât teme de actualitate în domeniul istoriei, arheologiei şi
numismaticii, cât şi diverse bunuri importante aparţinând patrimoniul cultural naţional, aflate în colecţiile
sale sau adăugate în ultimii ani acestora. Prin lansarea seriei de conferinţe publice amintite se doreşte o mai
bună cunoaştere a activităţilor de cercetare şi rezultatelor specifice prin care se constituie şi îmbogăţesc în mod
constant colecţiile Muzeului Naţional de Istorie a României.
Conferinţele cu tematică arheologică prezentate în anul 2014 de către specialişti din cadrul MNIR sunt
următoarele:
Conferinţa publică: „Tărtăria - Podu Tărtăriei: un nou sit din prima epocă a.fierului pe valea Mureşului
mijlociu" I 28 februarie 2014 (autor: CORINA BORŞ)
• Conferinţa publică: „ Teii-ul de la Borduşani-Popină, jud. Ialomiţa. Modele de evoluţie în Balta
Ialomiţei" I 27 martie 2014 (autor: D.N. POPOVICI)

•

În cadrul acesteia au fost prezentate mai multe comunicări ale unor specialişti din cadrul MNIR şi anume:
•
Teii-ul de la Borduşani-Popină. Coordonate recente (autor: D.N. POPOVICI)
•
Balta Ialomiţei. Topografie şi cartografie (autor: M. FLOREA)
•
Fauna La Time de la Borduşani-Popină (autor: A. BĂLĂŞESCU)
•
Locuirea gumelniţeană de la Borduşani-Popină (autori: D.N. POPOVICI, FL. VLAD, CĂTĂLINA
CERNEA, I. CERNĂU, V. PARNIC)
•
Micromoifologia secvenţelor antropice din teii-ul eneolitic Borduşani-Popină (autori: C. HAITĂ,
R.I. MACPHAIL)
•
Petrografia materialului litic şlefuit descoperit în teii-ul Borduşani-Popină (autor: C. HAITĂ)

Exploatarea resurselor acvatice (moluşte, peşti, ţestoase, păsări) şi rolul lor în paleoeconomia
a comunităţii eneolitice de la Borduşani-Popină (autor: V. RADU)
•
Fauna eneolitică de mamifere de la Borduşani-Popină (autor: A. BĂLĂŞESCU)
•
Analize sedimentologice şi geomorfologice în Balta Ialomiţei (autor: C. HAITĂ)
•
Oasele umane de la Borduşani-Popină (autor: G. VASILE)
•
Cercetarea de la Borduşani între ieri şi mâine. Cum şi de ce? (autor: D.N. POPOVICI)
• Conferinţa publică: „Sistemul defortificare al staţiunii eneolitice de la Pianu de Jos Podei (Alba). Între
simbolism şi raţiuni defensive" I 15 mai 2014 (autor: C. BEM)
• Conferinţa publică: „Unde sunt frontierele romane din România în prezent?" I 26 iunie 2014 (autor: O.
•
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