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A. CERCETĂRI ARHEOLOGICE SISTEMATICE1 (20152–2016) 

A. SITURI PREISTORICE 

I. BORDUȘANI, com. Bourdușani, jud. Ialomița; Bordușani – Popină; MNIR, MJI, UVT; Dragomir N. 

Popovici (responsabil științific, MNIR), Cătălina Cernea (MJI), Ioan Cernău (MJI), Constantin Haită 

(MNIR), Adrian Bălășescu (MNIR), Valentin Radu (MNIR), Monica Mărgărit (UVT), Loredana Niță 

(UVT). 

PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE CERCETĂRILOR DIN CAMPANIILE 2015–2016: Cercetările arheologice au 

avut drept obiectiv principal integrarea tuturor categoriilor de complexe din zona de nord a tell-ului într-

o conexiune stratigrafică completă, aceasta deoarece începând cu anul 1996 suprafața cercetată fusese 

extinsă spre vest (zonele β și γ), apărând decalaje stratigrafice în raport cu Zona α. În consecință această 

situație a impus realizarea conexiunii generale a întregii zone de nord ce este cercetată arheologic. 

PRINCIPALELE DESCOPERIRI ARHEOLOGICE EFECTUATE ÎN CAMPANIILE 2015–2016:  

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE GENERALE: CCA 2017 (s.v. Bordușani – Popină). 

II. BUCŞANI, com. Bucşani, jud. Giurgiu; MNIR, UAIC, IAB; Cătălin Bem (responsabil științific,

MNIR), Andrei Asăndulesei (UAIC), Adrian Bălăşescu (CNCP-MNIR), Irina Ene (MNIR), Constantin 

Haită (CNCP-MNIR), Cătălin Nicolae (IAB), Sorin Oanţă-Marghitu (MNIR), Valentin Radu (MNIR). 

Microzona Bucşani, definită ca atare în urma cercetărilor de teren, mai cu seamă din perioada 1998–

2004, este amplasată pe cursul mijlociu al Neajlovului, în zona de nord-vest a județului Giurgiu, în sudul 

teritoriului actual românesc (Marinescu-Bîlcu et al. 1998; Bem 2002; Bem et al. 2002; Bem 2007). Cele 

trei mari obiective propuse încă de la începutul cercetării (1998) sunt evoluţia comunităţilor de pe tell-

ul de (La) Pod, evoluţia cultural-cronologică a microzonei şi, nu în ultimul rând, evoluţia luncii 

preistorice. 

Sintagma în sine – Microzona Bucşani – face referire la un cumul de date care au legătură numai cu 

locuirea eneolitică, Gumelniţa. Toate tell-urile au în vecinătate stațiuni unistratificate Gumelniţa, al 

căror amplasament acoperă toate unitățile geomorfologice ale zonei, de la terasa înaltă până la grindurile 

din luncă. Pe baza tuturor caracteristicilor decelate am definit aria de subzistenţă imediată a tell-urilor 

microzonei (Bem et al. 2016a; Bem et al. 2016b). 

Cercetările din anii 2015-2016 s-au axat asupra ansamblului de situri Bucşani Pădure. Ceea ce 

identificam prin toponimul Bucşani Pădure-Pepinieră 2 (La Pitica) este o zonă restrânsă din ansamblul 

de situri, amplasată la 410 m nord-nord-est de tell-ul Bucşani Pădure. Toponimul în sine reprezintă un 

simplu cod şi se referă la componenta eneolitică. Suma caracteristicilor indică o apropiere mai mare de 

manifestările Gumelniţa B1 decât de cele, oricum post-gumelniţene, Brăteşti. Foarte probabil, este una 

dintre așezările postulatei faze Gumelniţa B2, fără îndoială, cronologic şi cultural, amplasată între 

locuirile Gumelniţa B1 din luncile râurilor interioare ale Munteniei şi aspectul Brăteşti (CCA2017).  

În situaţia confirmării acestei ipoteze, staţiunea este unică şi poate deveni, din acest motiv, cea mai 

importantă din microzona Bucşani. 

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE GENERALE: Marinescu et alii 1998; Bem 2002; Bem 2007; Bem et alii 2002; 

Bem et alii 2016a; Bem et alii 2016b; CCA 2017 (s.v. Bucșani). 

III. HÎRȘOVA, jud. Constanța; Hîrșova – Tell (Programul de cooperare româno-francez Hîrșova-tell);

MNIR, CNMCDT, UVT; Dragomir N. Popovici (responsabil științific, MNIR), Bernard Randoin 

(Ministerul Culturii-Franța), Ana Ilie (CNMCDT), Constantin Haită (CNCP-MNIR), Adrian Bălășescu 

(CNCP-MNIR), Valentin Radu (CNCP-MNIR), Monica Mărgărit (UVT), Loredana Niță (UVT). 

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

instituția organizatoare a cercetării, instituții partenere (unde este cazul) – vezi infra lista prescurtărilor–; membrii colectivului 

de cercetare; principalele obiective ale campaniilor, principalele descoperiri, referințe bibliografice. 
2 Din cauza lipsei finanțării cercetărilor arheologice de către Ministerul Culturii, dar și a lipsei cadrului legislativ cu privire la 

modalitatea de angajare a personalului necalificat sezonier (muncitori zilieri), în anul 2015 nu au fost posibil[ (decât cu mici 

excepții) realizarea de săpături arheologice. Astfel, cercetarea din anul 2015 s-a axat, în general, pe prospecțiuni geofizice, 

cartări, analize, datări radiocarbon și alte studii pluridisciplinare.  
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PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE CERCETĂRILOR DIN CAMPANIILE 2015–2016: După o întrerupere 

determinată de lipsa finanțării în campania 2015, cercetările arheologice au fost reluate în campania 

2016 în suprafața St. 20 a SC/pP cu scopul cercetării succesiunilor ocupaționale atribuite culturii Boian. 

Având în vedere importanță acestora s-a dorit și obținerea unor eșantioane care, prin intermediul 

datărilor radiometrice, să permită o cât mai bună încadrare cronologică a acestora. 

PRINCIPALELE DESCOPERIRI ARHEOLOGICE EFECTUATE ÎN CAMPANIILE 2015–2016: Succesiunea 

culturilor Boian – Gumelmița este relativ rara în cadrul aceluiași sit în Dobrogea. În cazul tell-ului de la 

Hîrșova datele existente demonstrează și o amplitudine stratigrafica impresionanta de cca 9 m pentru 

depunerile acestor două culturi. În cazul culturii Boian în Dobrogea nu se cunosc până în prezent date 

comparabile. Este evidentă necesitatea studierii secvențelor ocupaționale aflate la partea inferioara a 

depunerilor antropice de la Hîrșova mai ales în condițiile unei cercetări interdisciplinare care nu a mai 

fost efectuată pentru nici o așezare aparținând acestei culturi până în prezent pe teritoriul României. În 

egală măsură studierea secvențelor ocupaționale de la baza tell-ului în zona sa sudică (profilul natural 

de pe malul Dunării) poate oferi date extrem de importante privind procesul de formare a tell-ului. 

Printre complexele cercetate atrag atenția resturile a două locuințe neincendiate, respectiv SL 112 și SL 

113. Și în cazul acestora, ca și în cazul structurilor de locuire cercetate anterior în SC/pP, cercetarea nu 

a putut fi exhaustivă ele depășind, parțial, limitele săpăturii. 

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE GENERALE: Dragomir et alii 2016; CCA 2017 (s.v. Hîrșova). 

IV. SULTANA, com. Mânăstirea, jud. Călărași; Sultana – Malu Roșu; MNIR, MMB, MDJC, MJTAG,

IAB, Muzeul Municipiului Călărași; Radian Andreescu (responsabil științific, MNIR); Cătălin Lazar 

(responsabil sector, MNIR); Mihai Florea, Emil Dumitrașcu, Mădălina Voicu, Radu Bălănescu, Ionela 

Crăciunescu, Mihaela Golea, Roxana Sandu (MNIR), Adrian Bălășescu, Valentin Radu, Constantin 

Haită (CNCP-MNIR), Theodor Ignat, Vasile Opriş, Adelina Darie (MMB), Monica Mărgărit (UVT), 

Cătălin Nicolae (IAB), Valentin Parnic, Marian Neagu (MDJC), Iulia Răbîncă (MJTAG), Ana Predoi 

(Birkbeck, University of London), Florin Rădulescu (Muzeul Municipiului Călărași) 

PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE CERCETĂRILOR DIN CAMPANIILE 2015–2016: 1. Continuarea săpăturilor 

arheologice și a cercetărilor interdisciplinare din cadrul celor două necropole eneolitice, din punctele 

Malu Roșu și Școala Veche; 2. Continuare cercetărilor în așezarea de tip tell aparținând culturii 

Gumelnița; 3. Continuarea cercetărilor interdisciplinare în așezarea plană aparținând culturii Boian din 

punctul Ghețărie; 4. Realizarea de carotaje sedimentologice și palinologice pentru reconstituirea 

paleomediului. 

PRINCIPALELE DESCOPERIRI ARHEOLOGICE EFECTUATE ÎN CAMPANIILE 2015–2016: Cercetarea din 

2015 a condus la identificarea a 8 morminte de inhumaţie (M85–M92), atribuite perioadei eneolitice, pe 

baza relațiilor stratigrafice, a datărilor absolute, dar și a elementelor de tratament funerar (poziție, 

orientare). Săpăturile arheologice de la Sultana-Malu Roșu din campania 2016 s-au desfășurat exclusiv 

în Sectorul Terasă și au vizat cercetarea locuinței incendiate gumelnițene C1/2014. Aceasta a fost 

identificată în anul 2014, cu ocazia cercetărilor pentru identificarea limitei de est a necropolei preistorice 

de la Sultana-Malu Rosu. În general, construcția respectivă prezintă majoritatea caracteristicilor 

constructive și arhitectonice specifice locuințelor gumelnițene din perimetrul așezărilor de tip tell. 

Cercetările din această campanie au condus la dezvelirea întregului nivel de distrugere al locuinței 

C1/2014. Dimensiunile acesteia, pe baza caracteristicilor planimetrice ale nivelului de distrugere, sunt 

de cca 12×10 m, forma fiind rectangulară neregulată. Distrugerea se prezintă sub forma unor blocuri 

masive de chirpici de mari dimensiuni, provenite probabil de la pereți, dar și fragmente de dimensiuni 

mai mici provenite tot din structura constructivă. Inventarul recuperat din nivelul de distrugere nu este 

spectaculos și constă în piese de silex, greutăți de lut, fragmente ceramice și oase de animale. Mai 

menționăm că nivelul de distrugere al C1/2014 este perforat de o serie de intervenții posterioare tip gropi 

sau șanț.  

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE GENERALE: CCA 2016 și CCA 2017 (s.v. Sultana – Malul Roșu). 

V. VITĂNEȘTI, jud. Teleorman; Vitănești – Măgurice; MNIR, MJT; Radian Andreescu (responsabil 

știintific, MNIR), Katia Moldovan (responsabil sector, MNIR), Mihai Florea (MNIR), Adrian 

Bălăşescu, Valentin Radu, Constantin Haită (CNCP-MNIR), Pavel Mirea, Ion Torcică (MJT) 

PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE CERCETĂRILOR DIN CAMPANIILE 2016: Cercetarea arheologică a avut 

drept obiectiv continuarea săpăturilor sistematice în așezarea de tip tell pentru verificarea limitei 
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stratigrafice inferioare a nivelului de locuire aparținând culturii Gumelnița faza B1 a culturii Gumelniţa 

în suprafața Sy. Un alt obiectiv l-a constituit analiza post-săpătură a rezultatelor cercetărilor, în cadrul 

căreia s-au urmărit următoarele direcții: prelucrarea materialului ceramic și osteologic; completarea 

bazei de date a șantierului cu toate categoriile de descoperiri; pregătirea pentru introducerea în 

patrimoniul MNIR a obiectelor descoperite. Valorificarea rezultatelor cercetărilor a urmărit redactarea 

rapoartelor preliminare de cercetare arheologică. De asemenea, având în vedere finalizarea cercetării 

ultimului nivel de locuire de pe Măgurice, corespunzător fazei B1 a culturii Gumelniţa, se lucrează la 

publicarea monografică a acestor rezultate. 

PRINCIPALELE DESCOPERIRI ARHEOLOGICE EFECTUATE ÎN CAMPANIILE 2016: Au fost reluate cercetările 

în suprafața Sy, carourile M–R (1–5), având dimensiunile de 10×10 m. În această suprafață, aflată în 

marginea nordică a așezării, săpăturile anterioare au relevat prezența unei locuințe incendiate 

(L15/2009) în care au fost descoperite câteva obiecte deosebite, cum ar fi un mic pandantiv din aur, un 

vas antropomorf și o figurina antropomorfă așezată pe scaun. În suprafața cercetată au fost descoperite 

mai multe oase mari și coarne de cerb, în timp ce în dreptul profilului magistral se concentrează, cel mai 

probabil, resturile unei construcții neincendiate (aflată sub L15). Oasele mari de animale se leagă de 

aglomerarea din suprafața alăturată S–Z, astfel că în campania 2016 s-a delimitat destul de clar 

întinderea acestei zone de activități exterioare aflată în marginea așezării, în timp ce în restul suprafeței 

cercetate avem de-a face cu zona de locuire propriu-zisă. Complexul cel mai consistent descoperit în 

campania 2016 este reprezentat de vasele sparte in situ, aflate în dreptul profilului magistral: cinci vase 

cu profil complet, dintre care un vas de mari dimensiuni, trei vase decorate cu împunsături și scoica și 

unul fără decor. Materialul arheologic este foarte bogat, fiind format mai ales din ceramică, oase, 

figurine antropomorfe și zoomorfe din lut, greutăți din lut, unelte din silex, os și corn, podoabe etc. 

Printre acestea se remarcă un ac din cupru cu cap romboidal, o figurină plată din os, un pandantiv 

discoidal din lut. 

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE GENERALE: CCA 2017 (s.v. Vitănești – Măgurice). 

B. EPOCA BRONZULUI / HALLSTATT 

Tărtăria, com. Săliște, jud. Alba; Tărtăria – Podu Tărtăriei vest; MNIR, MNUAI; Corina Borș 

(responsabil științific, MNIR); Luciana Rumega-Irimuș (doctorand IAB, MNIR), Vlad Rumega-Irimuș 

(doctorand UVT, MNIR), Mădălina Voicu (MNIR). 

PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE CERCETĂRILOR DIN CAMPANIA 2016: Luând în considerare descoperirile 

arheologice efectuate în cuprinsul acestui sit în anul 2012, dar și faptul că lucrările de construire a 

autostrăzii Orăștie – Sibiu au afectat numai extremitățile sale sudică și estică, începând cu anul 2016 a 

fost inițiat un program multi-anual de cercetare arheologică sistematică pluridisciplinară a sitului 

hallstattian Tărtăria – Podu Tărtăriei vest. Scopul general al acestui demers îl reprezintă salvgardarea 

vestigiilor arheologice din cuprinsul sitului Tărtăria – Podu Tărtăriei vest prin cercetare arheologică 

sistematică și clasarea în Lista Monumentelor Istorice (categoria A). Scopurile specifice ale cercetării 

au în vedere: stabilirea limitelor sitului și a modului său de delimitare (fortificare ?) în perioada Hallstatt-

ului mijlociu; stabilirea funcționalității sitului (așezare fortificată versus arie de depunere) în perioada 

Hallstatt-ului mijlociu etc. Ținând cont de resursele umane și financiare avute la dispoziție pentru 

campania 2016, principalele obiective ale cercetării în teren au vizat: sondarea zonei nordice a sitului în 

vederea delimitării sale în această direcție, și efectuarea unor investigații geofizice de amploare (circa 5 

ha) pe suprafața sitului. 

PRINCIPALELE DESCOPERIRI ARHEOLOGICE EFECTUATE ÎN CAMPANIA 2016: Au fost identificate în total 

10 complexe arheologice, fiind cercetate integral 7 dintre acestea, iar alte 3 urmând să fie finalizate în 

campania viitoare. De remarcat faptul că – similar situațiilor observate în zona sudică și estică a sitului 

– vestigiile aparținând locuirii hallstattiene (perioada culturii Basarabi) sunt semnificative, dacă luăm în

considerare faptul că pe o suprafață de sub 120 m2 au fost identificate 9 complexe arheologice având în 

inventar numeroase vase întregi și întregibile. De asemenea, trebuie remarcat faptul că acest nivel de 

locuire preistorică nu este foarte adânc (sub 30 cm grosime), complexele fiind conturate imediat după 

îndepărtarea stratului de sol vegetal. Se adaugă și identificarea unor urme de locuire mult mai vechi – 

(probabil) un bordei din perioada culturii Coțofeni. Nu în ultimul rând, rezultatele cercetărilor 

arheologice din zona nordică a sitului confirmă pe deplin indiciile furnizate de investigațiile geofizice 



CERCETĂRI ARHEOLOGICE SISTEMATICE (2015–2016) 

176 

din anul 2014, anume un potențial arheologic semnificativ și prezența a numeroase vestigii arheologice. 

În egală măsură, trebuie menționate și oasele de animal găsite în inventarul unora dintre complexele 

cercetate, acestea fiind prelevate pentru realizarea unei noi serii de datări 14C. O evaluare preliminară a 

rezultatelor primei campanii de cercetare arheologică sistematică în cuprinsul sitului în discuție arată 

faptul că ipotezele formulate în anul 2012 cu privire la întinderea sitului au fost confirmate, deopotrivă 

prin investigațiile geofizice (2014, 2016) și săpătură arheologică (2016). Așadar situl este unul de 

dimensiuni considerabile, însă a fost semnificativ afectat de lucrări moderne și contemporane de 

infrastructură pe laturile sale de nord, est și sud, dar și de lucrările agricole desfășurate pe întreaga sa 

suprafață. Astfel, stațiunea preistorică în discuție se dovedește a fi una dintre cele mai importante (prin 

dimensiune, caracteristici și descoperiri) din repertoriul descoperirilor de tip Basarabi. Noi informații 

de interes privind încadrarea cronologică a sitului și „rafinarea” cronologiei culturii Basarabi vor fi 

furnizate în următoarea perioadă prin efectuarea analizelor 14C în laboratorul RO-AMS din cadrul 

Institutului de Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”, pe baza probelor osteologice prelevate în 

campania anului 2016. Observațiile stratigrafice, precum și cele directe arată faptul că situl este 

amenințat de efectuarea lucrărilor agricole curente, fiind imperios necesare demersurile de scoatere a sa 

(fie și parțial) din acest circuit în scopul protejării vestigiilor arheologice.  

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE GENERALE: Borș et alii 2013; CCA 2017 (s.v. Tărtăria – Podu Tărtăriei 

vest). 

C. EPOCĂ CLASICĂ 

I. BĂNEASA, com. Salcia, jud. Teleorman; Băneasa – castru; MNIR, MJT; Eugen S. Teodor (responsabil 

științific, MNIR). 

PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE CERCETĂRILOR DIN CAMPANIILE 2015–2016: Săpătura de la Băneasa, din 

2015, nu a fost planificată. Activitățile realizate în cadrul proiectului de cercetare Limes Transalutanus 

au condus însă către concluzia că fortul mare de la Băneasa este în pericol de a fi pierdut, cel puțin latura 

sa de vest, care nu se mai vede nici în fotografiile aeriene, nici pe modelul-teren. Monumentul istoric se 

află pe un teren ușor în pantă, la marginea terasei spre râul Călmățui, și este arat în mod sistematic, ceea 

ce favorizează eroziunea naturală. În urma analizei datelor preliminare (analiză topografică și geofizică) 

a rezultat că colțul de SV este cel mai periclitat. Săpătura avea ca obiectiv să stabilească dacă se mai 

păstrează ceva din sistemul defensiv, cât și să dea un diagnostic mai detaliat a stării de conservare. Fără 

fonduri rezervate pentru această activitate, s-a proiectat o săpătură minimalistă, pentru 10 zile de lucru. 

Menționez că, în mod normal, ar fi trebuit să cer o autorizație pentru diagnostic, în regim de urgență, 

însă acest lucru nu este posibil, fiindcă acest gen de autorizație (diagnostic în scop științific) lipsește 

dintre opțiunile pe care Ministerul Culturii ni le lasă. S-a lucrat deci cu o autorizație de săpătură 

sistematică. 

PRINCIPALELE DESCOPERIRI ARHEOLOGICE EFECTUATE ÎN CAMPANIILE 2016: Având în vedere că un 

amplu raport al acestor săpături va apărea în același număr din Cercetări Arheologice, în engleză, iar un 

rezumat dezvoltat a fost trimis pentru Cronica Cercetărilor Arheologice, am să mă rezum aici la câteva 

elemente de ordin foarte general. Săpătura a confirmat dispariția valului de pământ care înconjura 

castrul, în acest loc, ca urmare a efectului cumulat al pantei și arăturilor. Comparând cele publicate 

anterior de Grigore Tocilescu și Gheorghe Cantacuzino, cu propria cercetare, am ajuns la concluzia că 

fenomenul de eroziune este vechi. A fost „spălat” nu doar valul, ci și o parte a nivelului în care palisada 

a fost implantată. Din structura acesteia s-a mai conservat doar baza unui stâlp, care, surprinzător, era 

arsă până jos, ceea ce indică un incendiu de proporții neobișnuite. Secțiunile nu au fost proiectate să 

intersecteze șanțul de apărare. Eroziunea a afectat grav însă numai zona proximă marginii terasei; spre 

interior lucrurile stau mult mai bine. Au fost evidențiate două faze din epoca romană, separate de 

incendiul amintit. Faza recentă pare să nu fi cunoscut construcții, însă materialul arheologic studiat 

sugerează că zona a avut un caracter industrial, legat de producția ceramică și de reciclarea fierului, 

activități care exclud zona respectivă dintr-o incintă fortificată3. Pentru faza inițială de ocupare, a fost 

studiat colțul unei barăci, și ea incendiată, dar cu o intensitate mult diminuată. Acoperirea s-a făcut 

probabil cu un material vegetal ușor, de genul papurei (abundentă în lunca Călmățui), care a ars complet, 

3 Castrul este tăiat, aproape în două părți egale, de un val nord-sud; în concluzie, fortificația se repliază, în faza a doua, în 

jumătatea estică. 
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generând o umplutură fină, cenușoasă. Stâlpii de susținere a acoperișului au fost și ei atinși de flăcări, 

dar nu au ars, fiind recuperați ulterior. Pereții barăcii au fost făcuți din paiantă, fiind tencuiți și văruiți 

cu alb, dar numai pe exterior. Inventarul barăcii era compus din ceramică, atât de uz comun, cât și de 

import. Un element interesant al inventarului arheologic îl constituie prezența masivă a unei ceramici 

care, în mod normal, ar fi fost atribuită culturii Chilia-Militari; fiind recuperată din mediul militar roman, 

probabil că întreg conceptul cultural Chilia-Militari va trebui revizuit. De asemenea, în perioada imediat 

următoare vom avea nevoie de o analiză comparativă, de detaliu, între ceramica romană produsă local 

(în Oltenia, de exemplu) și ceramica atribuită anterior autohtonilor din Câmpia română, astfel încât să 

existe instrumente cât mai precise pentru (re)evaluarea ambelor. O surpriză considerabilă a constituit-o 

apariția unui consistent nivel antropic de epoca bronzului, măsurând, oriunde în perimetrul săpăturii, o 

înălțime de minimum o jumătate de metru; „surpriză”, fiindcă raportul publicat de G. Cantacuzino nu 

amintește nimic despre acest lucru. Menționez că aportul de inventar arheologic al acestui episod de 

locuire este considerabil, 40% din ceramică fiind preistorică. Consecința acestei săpături de evaluare va 

fi deschiderea unei cercetări sistematice, pe termen nedefinit, pe situl de la Băneasa. Proiectul scris cu 

această ocazie vizează toate aspectele sitului arheologic de la Băneasa, având ca pilon castrul mare de 

la Băneasa – care este și cea mai mare fortificație romană de pe Limes Transalutanus –, dar încercând 

să clarifice situația tuturor obiectivelor arheologice din proximitatea imediată: fortul mic, așezarea 

civilă, tumulii, demarcația de graniță, turnurile de supraveghere, cât şi altele încă neidentificate în teren 

(precum băile).  

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE GENERALE: Teodor 2016; CCA 2017 (s.v. Băneasa – castru). 

II. CAPIDAVA, com. Topalu, jud. Constanța; Capidava – sector VII; MNIR, UBFI; Ioan C. Opriș

(responsabil științific, UBFI); Alexandru Rațiu (responsabil sector VII, MNIR), Mihai Duca (arheolog, 

doctorand UBFB). 

PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE CERCETĂRILOR DIN CAMPANIILE 2015–2016: Principalul obiectiv 

arheologic cercetat în campania 2015 a fost Turnul nr. 7, sau Turnul de Poartă. Cercetările din acest 

punct au fost prilejuite de lucrările de restaurare din cadrul unui amplu proiect de amenajare și restaurare. 

Obiectivul nostru inițial a fost acela de a delimita pe toate laturile nivelul de amenajare, reprezentat de 

plinta zidurilor, al ultimei faze constructive a Turnului nr. 7, dar și de investigarea unor eventuale faze 

mai timpurii ale acestuia. Săpăturile din turnul nr. 7 din cadrul campaniei 2015, chiar dacă reduse ca 

suprafață sunt de natură să arunce o nouă cu totul lumină asupra evoluției fortificației romane, iar apoi 

romano-bizantine, de la Capidava. Descoperirea curtinei și a uneia dintre porțile de secol II reprezintă 

noutăți binevenite. În cadrul campaniei din 2016 de la Capidava în sectorul VII, cercetat de echipa 

MNIR, s-a continuat săpătura la obiectivul redenumit de noi „Edificiul cu absidă”4, altfel cunoscut în 

literatura de specialitate a sitului Capidava drept „principia târzie”. Cercetarea arheologică a acestui 

edificiu a reînceput în anul 2013 și a fost proiectată, clădirea a fost împărțită prin mijloace topografice, 

mai întâi în 20, iar apoi în 28 de astfel de carouri, cercetarea lor urmând a fi făcută într-o ordine 

prestabilită, în așa fel încât să permită înregistrarea cât mai multor informații stratigrafice. În campaniile 

anterioare (2013-2015) au fost cercetate cinci dintre suprafețele propuse, în fiecare dintre acestea 

atingându-se nivelul de sfârșit de secol IV p. Chr., corespunzător Contextului nr. 5. În campania 2016 

s-au cercetat alte nouă astfel de suprafețe, iar în adâncime s-a convenit în cadrul echipei de cercetare 

atingerea și cercetarea până la nivelul Contextului nr. 4. Suprafețele au fost săpate succesiv 

înregistrându-se, atât foto cât și grafic, secvențele stratigrafice de pe pofilele care ulterior au fost 

demontate. 

PRINCIPALELE DESCOPERIRI ARHEOLOGICE EFECTUATE ÎN CAMPANIILE 2015–2016: Cele mai 

importante descoperiri din cadrul campaniei 2015 nu sunt reprezentate de materiale arheologice, ci mai 

degrabă de noile informații legate de poziția și dimensiunile castrului auxiliar inițial de la Capidava. 

Pornind de la faptul potrivit căruia curtina de secole IV–VI suprapune și se aliniază cu cea timpurie, cel 

puțin pe o latură, și iarăși cunoscând elemente sumare de castrametație putem deduce, într-o oarecare 

măsură, dimensiunile lagărului originar. Poziția porții, orientată spre necropolă și spre băi, așezată pe 

latura scurtă a castrului, cât și dimensiunile reduse ale acesteia, ne poate conduce la ipoteza că putem 

avea în față recunoaște porta principalis dextra a castrului auxiliar. De asemenea descoperirea 

4 Acesta, în afara bisericii creștine de secol VII, este singurul edificiu cu absidă de la Capidava, vizibil până în prezent. 
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nivelurilor de construcție și de refacere pentru incinta târzie aduce noi și interesante informații despre 

evenimentele și momentele importante din istoria limes-ului Dunării de Jos. Materialul descoperit în 

cadrul campaniei 2016 este eterogen și diferă din punct de vedere cantitativ în funcție momentul 

cronologic căruia îi este atribuit. Mare parte a artefactelor este data de descoperirile ceramice, respectiv 

ceramică de uz comun, ceramică fină, opaițe, amfore etc. Alături de ceramică exista si descoperiri din 

alte categorii de materiale cum ar fi: os, metal, sticlă.  

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE GENERALE: Opriș, Rațiu 2015; CCA 2017 (s.v. Capidava). 

III. Istria jud. Constanța; Histria – Poarta Mare / Turnu Mare; IAB, MINAC, UBFI; Mircea Angelescu

(responsabil științific sit, IAB), Paul Damian (responsabil sector, MNIR); Adela Bâltâc, Eugen 

Paraschiv-Grigore (MNIR), Virgil Apostol (IAB). 

PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE CERCETĂRILOR DIN CAMPANIA 2016: Obiectivele generale ale campaniei 

erau continuarea cercetărilor în zona dintre tunul F și Turnul Mare ale incintei romane târzii, zonă în 

care pare să se contureze un nou edificiu și alte complexe. 

PRINCIPALELE DESCOPERIRI ARHEOLOGICE EFECTUATE ÎN CAMPANIA 2016: Cercetările au adus indicii 

despre existenta unei porțiuni dintr-o nouă stradă, ceea ce conduce la concluzia că traseele de ziduri 

identificate în campania 2014 definesc un nou edificiu de mari dimensiuni. Din acest nou edificiu au 

fost dezvelite cel puțin patru încăperi, dintre care una este o recompartimentare ulterioară. Zidurile sunt 

construite din blocuri mari de calcare dispuse în manieră greacă, iar pereții interiori sunt construiți din 

cărămizi legate cu mortar. Se constată și folosirea unor chirpici, care au aceleași dimensiuni cu 

cărămizile, dar mai groși și chiar a lutului cu material perisabil (nuiele, paie etc.). Pentru finisajul 

pereților este realizat tencuieli specifice, uneori fiind sesizate și pictura de pe acestea. Cantitatea mare 

de țigle și olane, dar și lemnul carbonizat indică modalitatea de construcție a acoperișului. Clădirea este 

distrusă în urma unui incendiu foarte puternic. 

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE GENERALE: CCA 2017 (s.v. Istria – sector Poarta Mare–Turnul Mare). 

IV. MĂLĂIEȘTI/Sfârleanca, com. Dumbrăvești, jud. Prahova; Castru Mălăiești; MNIR, MJIAP; Ovidiu

Ţentea (responsabil științific, MNIR), Alexandru Raţiu, Mihai Duca, arh. Andrei Cîmpeanu, Raluca 

Sidon (MNIR). 

Proiectul de cercetare pluridisciplinară a castrului Mălăiești vizează studierea impactului pe care l-a avut 

armata romană într-un teritoriu nou cucerit, dat fiind faptul că secvența cronologică respectivă este 

datată în între anii 102/6-118 p. Chr. Primul proiect de cercetare (2011-2015) a avut două obiective: 

identificarea potențialului arheologic al castrului, delimitarea acestuia și stabilirea direcțiilor de 

cercetare, respectiv cercetarea exhaustivă a băilor din vecinătatea acestuia. 

În cursul campaniei din anul 2015 a fost finalizată cercetarea anexelor băilor romane, astfel încât în 

cercetare arheologică a acestora este exhaustivă. 

Obiectivul celui de-al doilea proiect (2016-2020) este cercetarea exhaustivă a unei barăci militare din 

interiorul castrului. Aceasta oferă posibilitatea studiului detaliat al unei componente esențiale a 

civilizației romane provinciale, și anume viața de zi cu zi a soldaților romani dintr-o centuria. După cum 

am putut observa, castrul de la Mălăiești a fost incendiat înaintea părăsirii lui, după aproximativ un 

deceniu de funcționare, motiv pentru care putem trata și această clădire ca pe un complex închis care a 

funcționat o scurtă perioadă de timp.  

Proiectul oferă posibilitatea comparației între două clădiri cu funcții diferite, cercetate exhaustiv. Este 

vorba de baia romană, a cărei cercetare a fost încheiată în campania anterioară (2012-2015), și o baracă 

din interiorul castrului (2016-2020). Prospecțiunile GPR efectuate în perioada 2012-2015 ne-au relevat 

un plan detaliat al structurii interne a fortificației, în urma analizării căruia au fost formulate ipoteze 

interesante care par să schimbe semnificativ ipotezele de lucru preluate din istoriografie. Au fost 

prelevate probe din materialul litic și ceramic de construcție care vor fi supuse analizei mineralogice în 

vederea stabilirii provenienței (drd. Cristian Munteanu UBB).  

Putem formula cu titlu de observații preliminare identificarea de structuri constructive aparținând a patru 

barăci aliniate est - vest, care corespund aliniamentelor interpretate din scanările GPR. În campania 

viitoare ne propunem extinderea suprafeței cercetate spre sud și cercetarea exhaustivă a suprafețelor 

amintite prin înlăturarea martorilor. 

Au fost efectuate prospecțiuni GPR pe trei suprafețe considerabile din arealurile cu potențial arheologic 

care ar putea constitui indicii pentru identificarea așezării civile. Coordonatorul echipei de investigații 
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este dr. habil. Alexandru Popa. Au fost efectuate două sesiuni de colectare de date cu drona, fiind 

generate modele digitale detaliate ale platoului castrului, în conexiune cu arealul unde sunt amplasate 

băile. Investigațiile vor fi extinse la zona așezării civile spre nord și a întregii zone sudice delimitată de 

confluența râurilor Vărbilău și Teleajen. Aceste date au fost colectate și procesate de Daniel Costea. 

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE GENERALE: Zagoritz 1940; Florescu, Bujor 1955; Florescu 1960; Țentea, 

Matei-Popescu 2015; CCA 2017 (s.v. Dumbrăvești – castru) 

V. Micia/Mintia, com. Vețel, jud. Hunedoara; Micia – Nord-Est Amfiteatru; Paul Damian (responsabil 

științific, MNIR), Mihaela Simion (responsabil sector); MNIR, MCDR; Decebal Vleja, (MNIR), Marius 

Barbu (MCDR).  

PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE CERCETĂRILOR DIN CAMPANIILE 2016: 1. Rafinarea informațiilor 

referitoare la topografia istorico arheologică a Miciei (realizarea unei noi ridicări topografice, inclusiv 

cu localizarea și cartarea vechilor cercetări Daicoviciu, Floca); 2. Rafinarea informațiilor pentru 

stabilirea unui model stratigrafic specific sitului; 3. Cercetarea arheologică sistematică a  Sectorului 

Nord-Est Amfiteatru; 4. Realizarea unui studiu de delimitare a sitului arheologic și a ariei de protecție 

cu actualizarea și cartarea tuturor descoperirilor întâmplătoare; 5. Realizarea unui model al sitului de la 

Micia pe baza investigațiilor non invazive; 6. Cartarea și prelucrarea primară a patrimoniului provenit 

de la Micia din depozitele de tranzit ale MNIR; 7. Constituirea colecțiilor de sit în cadrul MNIR; 8. 

Evaluarea stării monumentelor deja cercetate în vederea stabilirii priorităților pentru conservare, 

restaurare și punere în valoare; 9. Identificare vestigiilor miniere din zona, în legătură cu minele 

semnalate în vecinătatea sitului;  10. Realizarea unui model de punere în valoare a sitului de la Micia; 

11. Interacțiunea cu comunitatea locală în vederea transformării sitului într-un pilon de dezvoltare

durabilă. 

PRINCIPALELE DESCOPERIRI ARHEOLOGICE EFECTUATE ÎN CAMPANIILE 2016: În anul 2015 finanțarea, 

oferită de MNIR din fonduri proprii, a fost utilizată pentru realizarea unor prospecțiuni nonintruzive 

(magnetometrie), cu rezultate extrem de promițătoare. Au fost evidențiate o serie de clădiri și anomalii 

ce aduc date noi cu privire la planul Miciei Antice. Campania de cercetări arheologice sistematice 2016: 

A fost extinsă suprafața cercetată în campaniile anterioare, în vederea verificării unei anomalii sesizate 

pe fotografiile satelitare și pe documentația aero-fotografică. Principalele rezultate ale campaniei 2016 

au constat în identificarea unor structuri arheologice datate în perioada romană dar și în epocile 

ulterioare. Deasemenea, au fost rafinate o serie de observații cu privire la stratigrafia și cronologia sitului 

de la Micia, în epocă romană. Principalele structuri investigate: a fost evidențiată o zonă caracterizată 

prin depunere de ceramică spartă și oase de animale, un sistem de șanțuri și un drum, cu o lățime de 6,00 

m realizat din straturi succesive de pietriș și nisip tasat. Au fost realizate lucrări de conservare primară 

a complexelor investigate, întreaga suprafață decopertată fiind protejată.  

Materialul Arheologic. Șantierul arheologic de la Micia a îmbogățit, ca de fiecare dată, patrimoniul 

Muzeului Național, cu o serie de artefacte emblematice pentru cultura, arta și civilizația romană 

provincială, dintre care se individualizaează două teracote fragmentare, de o valoare artistică și istorico-

arheologică deosebită.  

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE GENERALE: CCA 2017 (s.v. Micia). 

VI. Ostrov, jud. Constanța; Ostrov – Ferma 4 [Durostorum]; MNIR; Paul Damian (responsabil

științific); Adela Bâltâc, Eugen Paraschiv-Grigore (MNIR); Virgil Apostol (IAB). 

PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE CERCETĂRILOR DIN CAMPANIILE 2016: Obiectivul principal îl constituie 

continuarea cercetării asupra cartierului Terme din așezarea romană, respectiv ale celor trei clădiri 

identificate aici prin cercetările anterioare.  

PRINCIPALELE DESCOPERIRI ARHEOLOGICE EFECTUATE ÎN CAMPANIILE 2015–2016: Campania din anul 

2015 a vizat doar prospecțiuni geomagnetice care au pus în evidență existența unor noi complexe 

(clădiri?) la vest de cartierul Terme și care confirmă ipotezele noastre despre întinderea așezării. În 

campania 2016 cercetarea s-a concentrat la nord de edificiul termal pentru surprinderea unor detalii 

planimetrice ale edificiului nr. 3 și relația stratigrafică dintre cele trei edificii identificate până acum. 

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE GENERALE: CCA 2017. 
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VII. Ulpia Traiana Sarmizegetusa/Sarmizegetusa, com. Sarmizegetusa, jud. Hunedoara; [Ulpia

Traiana Sarmizegetusa]– Forum Novum – Capitoliu & Templul zeilor palmyreni; UBB, MNIR; Ioan 

Piso (responsabil UBB), Ovidiu Ţentea, Andrei Cîmpeanu (MNIR).  

PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE CERCETĂRILOR DIN CAMPANIILE 2015–2016: Cercetarea arheologică a 

fost întreruptă timp de patru ani (2012–2015) din cauza piedicilor administrative pe care colectivul de 

cercetare le-a întâmpinat. Campania din anul 2016 s-a derulat în două etape, anume între 12 iulie–6 

august, perioadă în care lucrările au fost finanțate de către Muzeul Național de Istorie a României, 

respectiv 3–22 octombrie, perioadă în care au fost utilizate fondurile alocate de către Ministerul Culturii 

prin Programul Național de Cercetare Arheologică, 2016. Cele două obiective, întrerupte în 2011, au 

fost Capitoliul din forum novum și edificiul de cult al zeilor palmireni situat la vest de forum vetus.  

PRINCIPALELE DESCOPERIRI ARHEOLOGICE EFECTUATE ÎN CAMPANIILE 2016:  

Forum novum. Capitoliul 

Pe latura de Sud a Capitoliului au fost continuate lucrările în S8/2011 zonă în care au fost identificat 

numeroase fragmente arhitectonice provenind din demolare edificiului. Cele mai interesante fragmente 

aparțin unor capiteluri dorice, fapt care schimbă semnificativ calculul modular al proporțiilor acestuia, 

precum și propunerile de reconstituire ale capitoliului. 

Cercetările de la Nord de Capitoliu au vizat verificarea elementelor conexe acestei clădiri. Nu au fost 

identificate elemente aparținând vreunui portic. În schimb s-a putu observa succesiunea stratigrafică cu 

faza anterioară, aparținând macellum-ului. 

Edificiul de cult al zeilor palmyreni  

Cercetările acestui edificiu au fost realizate în cursul a patru campanii anterioare.  

Scopul acestei investigații fusese acela de a identifica delimitarea nordică a edificiului, pornind de la 

ipoteza de lucru ca spațiul nordic cuprindea elemente constructive asemănătoare celui sudic. Nu s-a 

putut stabili la acea dată care este limita  nordică a construcției în ultima sa fază.  

Piesele arhitectonice identificate sunt în cea mai mare parte a lor postamente, blocuri simple sau 

elemente de arhitravă, fragmente de fus de coloană, baze de coloană și capiteluri (corintice și toscane). 

Cel mai important bloc descoperit este un fragment de arhitravă cuprinzând pe ultimul rând literele 

M.AVR. […]. Am putut demara astfel cercetarea primelor faze constructive, care constau din clădiri 

realizate cu pereți de lemn. Structuri ale unei clădiri de lemn au fost identificate în arealul nord-estic al 

suprafeței cercetate și constau în traseele a doi pereți care se intersectează în unghi drept. În contextul 

care pare a fi primul nivel arheologic, au fost identificate câteva piese de echipament militar din bronz, 

respectiv o ștampilă a legiunii IIII Flavia Felix.  

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE GENERALE: Piso, Ţentea 2011; Piso et alii 2012; Piso, Ţentea 2014. 

B. CERCETĂRI ARHEOLOGICE DE PREVENTIVE 

I. București – strada General Constantin Budișteanu, nr. 7; MNIR; Irina Ene (responsabil științific); 

Mădălina Dimache, Tudor Hila, Emil Dumitrașcu, Sorin Cleșiu, Ionuț Bocan, Decebal Vleja (MNIR). 

Terenul situat la intersecția străzilor General Constantin Budișteanu, Calea Griviței și Dacia a 

fost abandonat de zeci de ani, astfel încât, astăzi nici cei mai în vârstă nu și mai amintesc cum arătau 

casele care, nu cu foarte mult timp în urmă, se aflau aici. Acestea se aflau într-o zonă centrală a 

Bucureștiului de odinioară, fiind înconjurate de mai multe edificii istorice cunoscute atunci și acum, 

precum Biserica ridicată de Manea Brutarul ce datează din secolul al XVIII-lea, grădinile Palatului 

Știrbei și alte case particulare, unele dintre ele jucând diverse roluri în cadrul comunității. 

Cercetările arheologice preventive din perioada 29 iunie–23 iulie 2015, pe terenul intravilan 

situat în București, sector 1, Str. G-ral C-tin Budișteanu, nr. 7 au condus la investigarea fundațiilor a 

două locuințe cu pivniță datate la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului. Materialul 

arheologic tipic constă în fragmente de materiale ceramice contemporane, de porțelan, elemente de 

construcție a sobelor, de tip cahlelor smălțuite ornamentale, sticle de mai multe dimensiuni, obiecte din 

fier necesare gospodăriei, precum și vase de uz casnic din metal smălțuit (oale, capace de oală, cratițe, 

polonice). De asemenea în zona de sondare sub fundație a fost descoperit material ceramic și osteologic 
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databil la începutul secolul al XIX-lea, ceea ce demonstrează existența unei locuiri a zonei, anterior 

construcțiilor, așa cum se precizează şi în studiul istoric.  

Considerăm nefinalizat studiul asupra caselor situate la intersecția celor două străzi bucureștene, 

respectiv Manea Brutarul / General Constantin Budișteanu și Calea Târgoviștei / Calea Griviței, 

cunoscute încă de la începutul secolului al XIX-lea, întrucât singura modalitate prin care putem obține 

informații de detaliu este cercetarea arheologică. În momentul în care va exista oportunitatea continuării 

acesteia vom aduce completări și elucidări asupra situației prezentate. 

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE GENERALE: Ene, Lăzărescu 2015; CCA 2017 (s.v. București – str. general 

Budișteanu). 

* 

** 

LISTĂ ABREVIERI INSTITUȚII 

CNMCDT Complexul Național Muzeal „Curtea Domnească”, Târgoviște 

IAB Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, București 

MCDR Muzeul Civilizației Dacice și Romane, Deva 

MDJC Muzeul „Dunării de Jos”, Călărași 

MINAC Muzeul de Istorie Națională și Arheologie, Constanța 

MJI Muzeul Județean Ialomița, Slobozia 

MJIAP Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova, Ploiești 

MJT Muzeul Județean Teleorman, Alexandria 

MJTAG Muzeul Județean „Teohari Antonescu, Giurgiu 

MMB Muzeul Municipiului București 

MNIR Muzeul Național de Istorie a României, București 

UAIC Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași 

UBB Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca 

UBFI Universitatea din București, Facultatea de Istorie 

UVT Universitatea „Valahia”, Târgoviște 
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Băeștean, Situl arheologic medieval de la Șibot (Câmpul Pâinii), județul Alba. Raport arheologic 

preliminar asupra cercetărilor arheologice preventive (campania 2012), CA, XXI, 2014, p. 327–362 

 Andra Samson, Fântânile medievale din aşezarea de la Şibot (jud. Alba), MCA (s. n.) 11, 2015,

p. 227–256

 Andra Samson, Adrian Bălășescu, Valentin Radu, O locuință descoperită în situl medieval de

la Șibot, județul Alba, MCA (s. n.) 12, 2016, p. 205–230 
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Contribuții la cunoașterea epocii romane pe Valea Mureșului mijlociu. Cercetări arheologice preventive 

în situl Tărtăria II, com. Săliște, jud. Alba, CA, XXI, 2014, p. 211–258  

 Eugen S. Teodor, New archaeological researches at the roman fort from Băneasa (Teleorman

county), CA, XXIII, 2016, p. 107–125 

 Ovidiu Țentea, Alexandru Rațiu, Repertoriul peisajului funerar din zona confluenței Siretului cu

Dunărea – studiu preliminar, CA, XXII, 2015, p. 189–270 
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H. PARTICIPĂRI LA CONFERINȚE/COLOCVII/SIMPOZIONANE ȘTIINȚIFICE INTERNAȚIONALE 

 Adela Bâltâc, Paul Damian – Sesiunea internațională anuală „Pontica” a Muzeului Național de

Istorie și Arheologie, Constanța, 6–8 octombrie 2016, comunicare: Materiale de lut ars din sectorul 

Poarta Mare–Turnul Mare, Histria 
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 Adela Bâltâc – Conferința internațională: 1st International Roman and Late Antique Thrace 

Conference, “Cities, Territories and Identities”, Plovdiv, 7–10 octombrie 2016, comunicare: 

Countryside in Ancient Thrace (1st–3rd centuries AD) 

 Marie Balasse, Carlos Tornero, Delphine Frémondeau, Valentin Radu, Roman Hovepyan, Radian 

Andreescu, Dragomir Nicolar Popovici, Adrian Bălășescu – Conferința internațională „The 

Archaeology of wetlands, landscape, the man and his environment: Danube Valley in Prehistory”, 

Muzeul Național de Istorie a României, București, 15–16 iunie 2016, comunicare: Elements for a 

palaeoenvironmental and palaeoeconomic reconstruction from stable isotope analysis of faunal 

assemblages from the Gumelnița communities at Bordușani-Popină and Hârșova-tell (2nd half of 5th 

millenium BC) 

 Marie Balasse, Carlos Tornero, A. Evin, A. Tresset, Delphine Frémondeau, J. Ughetto, T. Cucchi, 

Adrian Bălăşescu – Conferința internațională „Social Dimensions of Food in the Prehistory of the 

Eastern Balkans and Neighbouring Areas”, Heidelberg Academy (Germania), 30 aprilie – 2 mai 2015, 

comunicare: The place of domestic pig in the Romanian Gumelniţa: insights from zooarchaeological 

remains at Borduşani-Popină, Hârşova-tell and Vităneşti Măgurice  

 Adrian Bălăşescu – Conferința internațională „The Archaeology of wetlands, landscape, the man 

and his environment: Danube Valley in Prehistory”, Muzeul Național de Istorie a României, București, 

15–16 iunie 2016, comunicare: L’homme et les mammiferes à Hârşova tell 

 Adrian Bălăşescu – A 22-a Reuniune Anuală a Asociaţiei Arheologilor Europeni (EAA) (The 22nd 

Annual Meeting European Association of Archaeologists), Vilnius (Lituania), 31 august – 4 septembrie 

2016, comunicare: Animal subsistence in the Eneolithic period from South-East Romania 

 Andrei Asăndulesei, Cătălin Bem – Conferința internațională „Die Cucuteni–Kultur und ihre 

südliche Nachbarn im 5. Jt. v. Chr., Internationale Tagung”, Eurasien-Abteilung, Deutsches 

Archäologisches Institut, Institutul de Arheologie Iaşi, 18–22 April 2016, Iaşi, comunicare: A revised 

approach to Cucuteni and Gumelniţa sites, with reference to archaeological remote sensing 

 Cătălin Bem, Constantin Haită, Andrei Asăndulesei, Eugen Paraschiv-Grigore – Conferința 

internațională „The Archaeology of wetlands, landscape, the man and his environment: Danube Valley 

in Prehistory”, Muzeul Național de Istorie a României, București, 15–16 iunie 2016, comunicare: A 

predictive model regarding the positioning of the tells along the valleys of the inner rivers from 

Muntenia – Argeş river basins (Romania 

 Cătălin Bem, Andrei Asăndulesei, Constantin Haită, Eugen Paraschiv-Grigore – Conferința 

internațională „The Archaeology of wetlands, landscape, the man and his environment: Danube Valley 

in Prehistory”, Muzeul Național de Istorie a României, București, 15–16 iunie 2016, comunicare: A tell 

from Neajlov river basin (Romania) 

 Cătălin Bem, Amdrei Asăndulesei, Constantin Haită, Felix Tencariu, Cristi Nicu, Adrian 

Bălăşescu – Sesiunea internațională anuală „Pontica” a Muzeului Național de Istorie și Arheologie, 

Constanța, 6–8 octombrie 2016, comunicare: O aşezare între B1-ul tell-urilor şi Brăteştiul premontan. 

Bucşani (judeţul Giurgiu) 

 Corina Borș, Luciana Rumega-Irimuș, Vlad Rumega-Irimuș – A 43-a Conferința Internațională 

Computers Application in Archaeology (CAA 2015), Sienna (Italia), (MNIR), martie 2015, poster: Large 

scale archaeological preventive excavations in Romania. The case study of the middle Hallstatt site 

Tărtăria – Podu Tărtăriei vest 

 Corina Borș, Luciana Rumega-Irimuș, Vlad Rumega-Irimuș – A 4-a Conferință Internațională 

Archaeometallurgy in Europe, Madrid (Spania), iunie 2015, poster: An archaeometrical perspective 

upon the middle Hallstatt Bronze Hoards from Tărtăria – Podu Tărtăriei vest 

 Corina Borș – A 21-a Reuniune Anuală a Asociaţiei Arheologilor Europeni (EAA) (21st Annual 

Meeting European Association of Archaeologists), University of Glasgow (Marea Britanie), 2–5 

septembrie 2015, comunicări: Once again about the “thraco-cimmerian” horizon based on two new 

bronze hoards; A better future to the past: large scale development projects and the management of 

archaeological heritage in Romania 

 Corina Borș – Simpozionul Internațional de Antropologie Funerară: Homines, Funera, Astra (5th 

edition) – Death and Animals from Prehistory to Middle Ages, Alba Iulia (România), 18–21 octombrie 
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2015, comunicare: A chariot to the Gods? The miniature votive chariot from Bujoru and its possible 

cult meanings 

 Corina Borș, Irina Achim – Conferința internațională „Adalbert Cserni and his contemporaries.

The Pioneers of Archaeology in Alba Iulia and Beyond”, Universitatea „1 Decembrie 1918” și Muzeul 

Național al Unirii – Alba Iulia, aprilie 2016, comunicări: Grigore G. Tocilescu – a pioneer of Romanian 

archaeology in a European perspective; From antiquarianism to archaeology in Romania. The 

beginnings of the national legislation for the protection of archaeological heritage 

 Corina Borș – Simpozionul internațional „Settlements of Life and Death. Studies from Prehistory

to Middle Ages”, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” – Tulcea, 25–28 mai 2016, 

comunicare: The mass grave and other contexts containing human remains discovered in the Hallstatt-

period site at Tărtăria – Podu Tărtăriei vest (Alba County, Romania) 

 Corina Borș – Al 8-lea Congres Mondial de Arheologie (WAC – World Archaeological Congress),

Kyoto (Japonia), august/septembrie 2016, comunicare: The protection of the archaeological heritage in 

Europe. “Who owns the past ?” – an overview upon the perspective of the contemporary stakeholders 

 Corina Borș – A 22-a Reuniune Anuală a Asociaţiei Arheologilor Europeni (EAA) (The 22nd

Annual Meeting European Association of Archaeologists), Vilnius (Lituania), 31 august – 4 septembrie 

2016, comunicare: Preventive archaeological excavations & motorway construction projects in 

Romania 

 Corina Borș, Cristiana Tătaru, Zizi Baltă, Migdonia Georgescu – Al 5-lea Simpozion Balcanic

de Arheometrie (Fifth Balkan Symposium of Archaeometry: „Bridging Science and Heritage”), Sinaia 

(Romania), 25–29 septembrie 2016, comunicare: Preliminary Archaeometrical Investigations on the 

Sarasău Hoard 

 Andrei Asăndulesei, Corina Borș, Vlad Rumega-Irimuș, Felix Tencariu – Colocviul internațional

„Beyond excavation – Geophysics, aerial photography and the use of drones in Eastern and South-East 

European Archaeology”, Complexul Muzeal Județean Neamț – Piatra Neamț, România, decembrie 

2016, comunicare: Large-scale magnetic survey and aerial photography for documenting the 

prehistoric site from Tărtăria – Podu Tărtăriei vest (Alba County, Romania) 

 Cătălina-Mihaela Neagu, Ionuț Bocan – Al V-lea Congres Internațional pentru Instrumente

Antice de Iluminat, 7–12 septembrie 2015, Sibiu, comunicare: Lamps discovered in Roman Baths at 

Micia (Vețel, Hunedoara County) from the National History Museum of Romania collections 

 Cătălina-Mihaela Neagu, Ionuț Bocan – Al 30-lea Congres al Rei Cretariae Romanae Fautores.

“New Perspectives on Roman Pottery: Regional Patterns in a Global Empire”, 25 septembrie – 2 

octombrie 2016, Lisabona, poster: Terra Sigillata discovered in the roman fort at Micia (Vețel, 

Hunedoara County) from the National History Museum of Romania collections: between local 

production and imports 

 Sorin Oanță-Marghitu, Emil Dumitrașcu, Silviu Ene, Adrian Bălășescu, Gabriel Vasile, Sorin

Cleșiu, Florentin Munteanu – Simpozionul internațional „Settlements of Life and Death. Studies from

Prehistory to Middle Ages”, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” – Tulcea, 25–28 mai 

2016, comunicare: Funeral and Domestic in the Second Iron Age Settlement at București – Băneasa, 

str. Gârlei 

 Richard I. MacPhail, John Crowther, Constantin Haită – Conferința internațională „The

Archaeology of wetlands, landscape, the man and his environment: Danube Valley in Prehistory”, 

Muzeul Național de Istorie a României, București, 15–16 iunie 2016, comunicare: Borduşani-Popină 

Tell, Borcea River, Romania: Chalcolithic tell formation processes through time and space as recorded 

by soil micromorphology 

 Constantin Haită, Cristian Panaiotu, Mihai Florea – Conferința internațională „The Archaeology

of wetlands, landscape, the man and his environment: Danube Valley in Prehistory”, Muzeul Național 

de Istorie a României, București, 15–16 iunie 2016, comunicare: Geomorphological and 

sedimentological researches in the floodplain area of Balta Ialomiţei (Southeastern Romania). 

Preliminary results 

 Constantin Haită – Al 5-lea Simpozion Balcanic de Arheometrie (Fifth Balkan Symposium of

Archaeometry: „Bridging Science and Heritage”), Sinaia (Romania), 25–29 septembrie 2016, 
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comunicare: The petrography of lithic inventory from Borduşani-Popină tell settlement (Ialomiţa 

County, Romania) 

 Adrian Bălășescu, Cătălin Lazăr, Gabriel Vasile – A 21-a Reuniune Anuală a Asociaţiei

Arheologilor Europeni (EAA) (21st Annual Meeting European Association of Archaeologists), 

University of Glasgow (Marea Britanie), 2–5 septembrie 2015, poster: A case of a secondary 

manipulation of human and animal bones from Sultana-Malu Rosu cemetery (Romania) 

 Vasile Opriș, Theodor Ignat, Cătălin Lazăr – A 21-a Reuniune Anuală a Asociaţiei Arheologilor

Europeni (EAA) (21st Annual Meeting European Association of Archaeologists), University of Glasgow 

(Marea Britanie), 2–5 septembrie 2015, comunicare: Continuity and change in pottery technology. From 

early to middle Eneolithic at Sultana, South-east Romania 

 Theodor Ignat, Vasile Opriș, Cătălin Lazăr – A 21-a Reuniune Anuală a Asociaţiei Arheologilor

Europeni (EAA) (21st Annual Meeting European Association of Archaeologists), University of Glasgow 

(Marea Britanie), 2–5 septembrie 2015, comunicare: Changes in pottery production. A case study from 

the Kodjadermen-Gumelniţa-Karanovo VI Eneolithic settlement at Sultana-Malu Roşu, South-East 

Romania 

 Mihaela Golea, Mara Stavrescu-Bedivan, Cătălin Lazăr – A 21-a Reuniune Anuală a Asociaţiei

Arheologilor Europeni (EAA) (21st Annual Meeting European Association of Archaeologists), 

University of Glasgow (Marea Britanie), 2–5 septembrie 2015, poster: Plant choices and consumption 

preferences of the Eneolithic community from Sultana-Malu Roșu tell settlement (Romania) 

 Adelina Darie, Gheorghe Niculescu, Migdonia Georgescu, Cătălin Lazăr – A 21-a Reuniune

Anuală a Asociaţiei Arheologilor Europeni (EAA) (21st Annual Meeting European Association of 

Archaeologists), University of Glasgow (Marea Britanie), 2–5 septembrie 2015, comunicare: Metal 

artefacts circulation in the Eneolithic period from Southeastern Romania. A case study  

 Mihaela Golea, Mara Stavrescu-Bedivan, Cătălin Lazăr – A 21-a Reuniune Anuală a Asociaţiei

Arheologilor Europeni (EAA) (21st Annual Meeting European Association of Archaeologists), 

University of Glasgow (Marea Britanie), 2–5 septembrie 2015, comunicare: Consideration about the 

use of Vitis vinifera in the Eneolithic period from Balkans 

 Cătălin Lazăr, Theodor Ignat, Vasile Opriș, Ionela Crăciunescu – A 21-a Reuniune Anuală a

Asociaţiei Arheologilor Europeni (EAA) (21st Annual Meeting European Association of 

Archaeologists), University of Glasgow (Marea Britanie), 2–5 septembrie 2015, comunicare: Body 

manipulations in the Eneolithic cemetery from Sultana-Malu Rosu (Romania) 

 Adelina Darie, Gheorghe Niculescu, Migdonia Georgescu, Cătălin Lazăr – A 21-a Reuniune

Anuală a Asociaţiei Arheologilor Europeni (EAA) (21st Annual Meeting European Association of 

Archaeologists), University of Glasgow (Marea Britanie), 2–5 septembrie 2015, comunicare: The metal 

objects from the Eneolithic settlement of Sultana-Malu Roşu (south-east of Romania): integrating 

morphological characteristics with social context 

 Cătălin Lazăr, Gabriel Vasile, Mihai Florea, Ionela Crăciunescu – A 21-a Reuniune Anuală a

Asociaţiei Arheologilor Europeni (EAA) (21st Annual Meeting European Association of 

Archaeologists), University of Glasgow (Marea Britanie), 2–5 septembrie 2015, comunicare: Children's 

burials in the Eneolithic cemetery from Sultana-Malu Rosu (Romania). A case study,. 

 Cătălin Lazăr, Mihai Florea, Ionela Crăciunescu – Sesiunea internațională anuală „Pontica” a

Muzeului Național de Istorie și Arheologie, Constanța, 6–7 octombrie 2015, poster: Considerations 

about subadult burials from Eneolithic cemetery at Sultana-Malu Roşu (Romania) 

 Theodor Ignat, Vasile Opriș, Cătălin Lazăr – Sesiunea internațională anuală „Pontica” a Muzeului

Național de Istorie și Arheologie, Constanța, 6–7 octombrie 2015, comunicare: Considerations about 

pottery production in A2 and B1 phases of the Gumelnița culture. A case study from the tell settlement 

at Sultana-Malu Roşu  

 Vasile Opriș, Theodor Ignat, Cătălin Lazăr – Sesiunea internațională anuală „Pontica” a Muzeului

Național de Istorie și Arheologie, Constanța, 6–7 octombrie 2015, comunicare: Evolution of pottery 

technology from Early Eneolithic to Middle Eneolithic at Sultana-Malu Roșu site 

 Cătălin Lazăr, Theodor Ignat, Adrian Bălășescu – Simpozionul Internațional de Antropologie

Funerară: Homines, Funera, Astra (5th edition) – Death and Animals from Prehistory to Middle Ages, 
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Alba Iulia (România), 18–21 octombrie 2015, comunicare: Bioarchaeological data about a secondary 

burial from the Sultana – Malu Rosu cemetery (Romania)  

 Cătălin Lazăr – 3rd IFIN-HH International Workshop on Nuclear Techniques and Preservation of

Cultural Heritage, 10 decembrie 2015, Măgurele (România), comunicare: Sampling the archaeological 

materials for 14C dating 

 Theodor Ignat, Cătălin Lazăr – Conference “First cities – An exploration of early cities in Europe

and Asia”, Durham (Marea Britanie), 15–17 aprilie 2016, comunicare: Changes in pottery production 

in the Kodjadermen-Gumelniţa-Karanovo VI communities (4500-3900 BC). A case study from the 

Sultana-Malu Roșu tell settlement (Romania) 

 Cătălin Lazăr – Conference “First cities – An exploration of early cities in Europe and Asia”,

Durham (Marea Britanie), 15–17 aprilie 2016, comunicare: Towards Identifying a (Proto-) Urban 

patterns in the Eneolithic period from Balkans 

 Valentin Radu, Monica Mărgărit, Cătălin Lazăr – The 11th meeting of the ICAZ Worked Bone

Research Group, Iaşi (România), 23–28 mai 2016, comunicare: Evidence of production and use of 

Lithoglyphys naticoides beads in the Holocene from Europe: the case of Sultana-Malu Roșu site 

(Romania) 

 Cătălin Lazăr, Andrei Soficaru, Vasile Opriș – Simpozionul internațional „Settlements of Life and

Death. Studies from Prehistory to Middle Ages”, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” 

– Tulcea, 25–28 mai 2016, comunicare: Between the living and the dead: the scattered bones story from

Sultana-Malu Roșu site (Romania) 

 Cătălin Lazăr, Theodor Ignat, Vasile Opriș, Adrian Bălășescu, Constantin Haită, Valentin

Radu, Mihaela Danu, Ionela Crăciunescu, Mihaela Golea, Mihai Florea, Mădălina Voicu – Conferința 

internațională „The Archaeology of wetlands, landscape, the man and his environment: Danube Valley 

in Prehistory”, Muzeul Național de Istorie a României, București, 15–16 iunie 2016, comunicare: The 

human impact and multiple land-use in the 5th millennium BC. A case study 

 Ionela Crăciunescu, Valentin Parnic, Mihai Florea, Theodor Ignat, Cătălin Lazăr – Conferința

internațională „The Archaeology of wetlands, landscape, the man and his environment: Danube Valley 

in Prehistory”, Muzeul Național de Istorie a României, București, 15–16 iunie 2016, comunicare: The 

tell settlements from the Mostiștea Valley, The human impact and multiple land-use in the 5th millennium 

BC 

 Theodor Ignat, Vasile Opriș, Cătălin Lazăr – A 22-a Reuniune Anuală a Asociaţiei Arheologilor

Europeni (EAA) (The 22nd Annual Meeting European Association of Archaeologists), Vilnius 

(Lituania), 31 august – 4 septembrie 2016, comunicare: Aspects regarding the production of Eneolithic 

pottery based on an experimental archaeological study 

 Cătălin Lazăr, Adrian Bălășescu – A 22-a Reuniune Anuală a Asociaţiei Arheologilor Europeni

(EAA) (The 22nd Annual Meeting European Association of Archaeologists), Vilnius (Lituania), 31 

august – 4 septembrie 2016, comunicare: The Human-Bird Interfaces in the Eneolithic period from 

Balkans 

 Ionela Crăciunescu, Cătălin Lazăr – A 22-a Reuniune Anuală a Asociaţiei Arheologilor Europeni

(EAA) (The 22nd Annual Meeting European Association of Archaeologists), Vilnius (Lituania), 31 

august – 4 septembrie 2016, comunicare: What’s outside an Eneolithic tell settlement? Case studies 

from the Balkans 

 R. Sandu, Monica Mărgărit, Cătălin Lazăr – A 22-a Reuniune Anuală a Asociaţiei Arheologilor

Europeni (EAA) (The 22nd Annual Meeting European Association of Archaeologists), Vilnius 

(Lituania), 31 august – 4 septembrie 2016, comunicare: The Eneolithic adornments as components of 

the costume. The case of Sultana-Malu Roșu cemetery 

 Vasile Opriș, Theodor Ignat, Cătălin Lazăr – A 22-a Reuniune Anuală a Asociaţiei Arheologilor

Europeni (EAA) (The 22nd Annual Meeting European Association of Archaeologists), Vilnius 

(Lituania), 31 august – 4 septembrie 2016, comunicare: Valuable pots made with cheap clay. A 

biographical approach of the pottery from Sultana-Malu Roșu  

 Cătălin Lazăr, Theodor Ignat, S. Stan – A 22-a Reuniune Anuală a Asociaţiei Arheologilor

Europeni (EAA) (The 22nd Annual Meeting European Association of Archaeologists), Vilnius 
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(Lituania), 31 august – 4 septembrie 2016, poster: New insights into the Eneolithic architecture based 

on the experimental archaeology 

 Cătălin Lazăr, Theodor Ignat – Conferința internațională “Filling a Space: Houses – Settlements

– Regions”, Lviv-Vynnyky (Ucraina), 27–28 octombrie 2016, comunicare: New data about off-tell

settlements in the Balkans. The case of Sultana-Malu Roșu site 

 Alexandra Țârlea, Katia Moldoveanu, Mihai Florea, Gheorghe Niculescu, Migdonia Georgescu

– 4th Balkan Early Metallurgy Symposium, Târgu Jiu (România), 10–12 mai 2015, comunicarea: Trends

in the Prehistoric Goldworking from Romania – the results of the XRF analyses 

 Silviu Oța – The 42nd International Symposium „In Memoriam Constantin Daicoviciu”, Muzeul

Județean al Regimentului de Graniță Caransebeș, Caransebeș, 9–11 martie 2016, comunicare: Morminte 

de copii şi adolescenţi din secolele XI-XIII. Orizontul sud-dunărean-2 

 Silviu Oța, Liana Oța – Simpozionul internațional „Settlements of Life and Death. Studies from

Prehistory to Middle Ages”, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” – Tulcea, 25–28 mai 

2016, comunicare: Burials Outside the Cemeteries Found in Orașul de Floci (comm. of Giurgeni, 

Ialomița County 

 Silviu Oța, Migdonia Georgescu – Simpozionul internațional Arheovest (ediția IV-a).

„Interdisciplinaritate în arheologie și istorie. In Honorem Prof. Univ. Dr. Adrian Bejan”, Universitatea 

de Vest, Timișoara, 26 noiembrie 2016, comunicare : Câteva observații privind doi cercei descoperiți 

la Isaccea (jud. Tulcea) 

 Eugen Paraschiv-Grigore – Sesiunea internațională anuală „Pontica” a Muzeului Național de

Istorie și Arheologie, Constanța, 6–7 octombrie 2015, comunicare: Sigilii de la Tomis aflate în colecția 

Muzeului Național de Istorie a României 

 Eugen Paraschiv-Grigore – Sesiunea internațională anuală „Pontica” a Muzeului Național de

Istorie și Arheologie, Constanța, 6–8 octombrie 2016, comunicare: Sigilii inedite din Dobrogea 

 Eugen Paraschiv-Grigore, Ioana Paraschiv-Grigore – Conferința internațională: 1st International

Roman and Late Antique Thrace Conference, “Cities, Territories and Identities”, Plovdiv (Bulgaria), 

7–10 octombrie 2016, poster: Dinogetia – the island fortress on the Danube 

 Mihaela Danu, Roman Hovsepyan, Dragomir Nicolae Popovici, Adrian Bălăşescu, Constantin

Haită, Valentin Radu – XXIVème Symposium APLF, Pontarlier (Franţa), 14–16 septembrie 2015, 

comunicare: Evolution de la végétation et agriculture dans la zone du Bas du Danube: le site 

énéolithique Popina-Borduşani (Roumanie)  

 Marie Balasse, Allowen Evin, Carlos Tornero, Thomas Cucchi, Valentin Radu, Denis Fiorillo,

Dragomir Nicolae Popovici, Radian Andreescu, Adrian Bălăşescu – Conferința internațională 

Domestication et communautés hybrides: Cohabiter, coévoluer, coopérer, Muséum National d’Histoire 

Naturelle et au Musée du quai Branly, 13–15 aprilie 2016, Paris (Franța), comunicare: Sauvages, 

domestiques et hybrides: la place des suinés dans l’espace et l’économie des communautés 

chalcolitiques de Roumanie (culture du Gumelnița, 5e mil av notre ère), d’après une approche 

combinant la biogéochimie et la morphométrie géométrique 

 Constantin Haită, Dragomir Nicolae Popovici, Cristian Panaiotu – European Geoscience Union

General Assembly, Viena (Austria), 17–22 aprilie 2016, poster: Environmental change and human 

occupation in the floodplain area of Balta Ialomiței. The case study of Bordușani Popină Chalcolithic 

settlement 

 Dragomir Nicolae Popovici, Florin Vlad, Cătălina Cernea, Ioan Cernău, Mădălina Dimache –

Conferința internațională „The Archaeology of wetlands, landscape, the man and his environment: 

Danube Valley in Prehistory”, Muzeul Național de Istorie a României, București, 15–16 iunie 2016, 

comunicare: Vivre au bord du fleuve. Le tell chalcolithique du Borduşani-Popină 

 Dragomir Nicolae Popovici, Bernard Randoin, Constantin Haită, Mihai Florea – Conferința

internațională „The Archaeology of wetlands, landscape, the man and his environment: Danube Valley 

in Prehistory”, Muzeul Național de Istorie a României, București, 15–16 iunie 2016, comunicare: 

L’histoire du tell du Hîrşova. Nouvelles données concernent la formation et son évolution 

 Dragomir Nicolae Popovici, Constantin Haită, Florin Vlad, Cătălina Cernea, Ioan Cernău,

Valentin Parnic A 22-a Reuniune Anuală a Asociaţiei Arheologilor Europeni (EAA) (The 22nd Annual 
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Meeting European Association of Archaeologists), Vilnius (Lituania), 31 august – 4 septembrie 2016, 

poster: The end of the life cycle: destroying or burning dwellings in Copper Age 

 Valentin Radu – Conferința internațională „The Archaeology of wetlands, landscape, the man and

his environment: Danube Valley in Prehistory”, Muzeul Național de Istorie a României, București, 15–

16 iunie 2016, comunicare: The Lower Danube mollusc assemblages: zooarchaeological and 

palaeoenvironment data from Chalcolithic settlements (5th millennium BC) 

 Alexandru Rațiu, Ioan C. Opriș – The 23rd Congress on Roman Frontier Studies (LIMES 23),

Ingolstadt (Germania), 12–23 septembrie 2015, comunicare: The Late Fortlet from Capidava – 

Chronological issues 

 Ioan C. Opriș, Alexandru Rațiu, Mihai Duca, Radu Bălănescu – Sesiunea internațională anuală

„Pontica” a Muzeului Național de Istorie și Arheologie, Constanța, 6–7 octombrie 2015, comunicare: 

Capidava 2015 – Săpături preventive intra muros la Turnul nr. 7 și „Turnul Belvedere” din sectorul 

VII 

 Alexandru Rațiu, Ioan C. Opriș – Conferința internațională “Interethnic Relations in

Transylvania. Militaria Mediaevalia in Central and South-Eastern Europe”, Sibiu (România), 15–18 

octombrie 2015, comunicare: The Late Fortlet From Capidava (End of the 6th – Beginning of the 7th c. 

AD) 

 Alexandru Rațiu, Ioan C. Opriș, Mihai Duca – Sesiunea internațională anuală „Pontica” a

Muzeului Național de Istorie și Arheologie, Constanța, 6–8 octombrie 2016, comunicare: Edificiul cu 

absidă (Principia) de la Capidava – cronologie și stadiul cercetărilor  

 Silviu Oța, Andra Samson – Conferința internațională “Interethnic Relations in Transylvania.

Militaria Mediaevalia in Central and South-Eastern Europe”, Sibiu (România), 15–18 octombrie 2015, 

comunicare: Battle Knives From The Collection Of National Museum Of History, Romania 

 Oana Damian, Mihai Vasile, Andra Samson – Sesiunea internațională anuală „Pontica” a

Muzeului Național de Istorie și Arheologie, Constanța, 6–8 octombrie 2016, comunicare: Considerații 

asupra unei necropole medio-bizantine de la Nufăru, jud. Tulcea 

 Andra Samson – Colocviul internațional „Medieval Material Culture in the Carpathian Basin

(11th-13th c.). Small finds between function, use and reuse”, Muzeul Județean Mureș, Târgu Mureș, 8–

10 decembrie 2016, comunicare: Bone artefacts from the medieval settelment in Șibot (Câmpul Pâinii) 

 Mihaela Simion, Decebal Vleja, Ionuț Bocan, Cătălina Neagu 2015 – Simpozionul Internațional

de Antropologie Funerară: Homines, Funera, Astra (5th edition) – Death and Animals from Prehistory 

to Middle Ages, Alba Iulia (România), 18–21 octombrie 2015, comunicare: A figurine discovered in a 

funerary context at Alburnus Maior  

 Mihaela Simion – A 22-a Reuniune Anuală a Asociaţiei Arheologilor Europeni (EAA) (The 22nd

Annual Meeting European Association of Archaeologists), Vilnius (Lituania), 31 august – 4 septembrie 

2016, comunicare: Motorway and Archaeology: What does it mean to be a contractual archaeologist in 

Romania?  

 Mihaela Simion, Vlad Neacșu, Adriana Gheorghe, Migdonia Georgescu 2016 – Al 5-lea

Simpozion Balcanic de Arheometrie (Fifth Balkan Symposium of Archaeometry: „Bridging Science 

and Heritage”), Sinaia (Romania), 25–29 septembrie 2016, comunicare: XRF comparative analysis of 

ceramics discovered in the multi-layered archaeological site Brănişca-Pescărie Est; local production 

versus imports 

 Eugen S. Teodor, Dan Ştefan, Magdalena Ştefan, Alexandru Bădescu, Sorin Oanţă-Marghitu

– Al 5-lea Simpozion Balcanic de Arheometrie (Fifth Balkan Symposium of Archaeometry: „Bridging

Science and Heritage”), Sinaia (Romania), 25–29 septembrie 2016, comunicare: Geophysics and 

Landscape Archaeology. A large scale geophysical survey on Limes Transalutanus 

 Eugen S. Teodor, Dan Ştefan, Magdalen Ştefan – Workshop-ul internațional „Topoi excellence

cluster. Sign of place: a visual interpretation of landscape”, Berlin, 28–29 octombrie 2016, comunicare: 

The Road of Trajan – a timeless sign in the Romanian Plain  

 Ovidiu Țentea – The 23rd Congress on Roman Frontier Studies (LIMES 23), Ingolstadt

(Germania), 12–23 septembrie 2015, comunicare: Bath and bathing in Dacia under Trajan 
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I. PARTICIPĂRI LA CONFERINȚE/SESIUNI ȘTIINȚIFICE NAȚIONALE 

 Adela Bâltâc, Paul Damian, Eugen Paraschiv-Grigore, Virgil Apostol – Sesiunea Națională de

Rapoarte Arheologice (ediția 50), Târgu Jiu, 25–28 mai 2016, comunicare: Durostorum, com Ostrov 

(jud. Constanța), punctul ferma 4 

 Adela Bâltâc – Conferința națională „Artă și Meșteșug. Atelierele ceramice locale din provinciile

Dacia Și Moesia Inferior”, Cluj-Napoca, 23–25 iunie 2016, keynote lecture: Cuptoarele de ars 

ceramică din așezarea de la Șibot-În Obrej (jud. Alba) 

 Adela Bâltâc – Sesiunea științifică „Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos. Orient și Occident

(ediţia a XVI-a), In Honorem Silvia Marinescu Bîlcu”, Călărași, 28–30 septembrie 2016, comunicare: 

Așezarea romană de la Ostrov 

 Adrian Bălăşescu – Sesiunea științifică „Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos. Orient și

Occident (ediţia a XVI-a), In Honorem Silvia Marinescu Bîlcu”, Călărași, 28–30 septembrie 2016, 

comunicare: Exploatarea mamiferelor în așezarea eneolitică de la Hârșova tell (jud. Constanța) 

 Adrian Bălășescu – Workshop interdisciplinar NatClimVar, Institutul de Cercetări al Universității

București, 18–22 octombrie 2016, comunicare: Corelarea evoluției paleofaunei și a climei în neo-

eneoliticul din sud-estul României. Aspecte arheozoologice 

 Cătălin Bem, Andrei Asăndulesei, Constantin Haită, Eugen Paraschiv-Grigore – Sesiunea

științifică „Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos. Orient și Occident (ediţia a XVI-a), In Honorem 

Silvia Marinescu Bîlcu”, Călărași, 28–29 septembrie 2016, comunicare: O propunere pentru un model 

predictiv privind amplasamentul tell-urilor din văile râurilor interioare ale Munteniei – bazinul 

Argeşului (România). Mai mult un stadiu al cercetărilor 

 Ionuț Bocan, Daniel Lucian Ene, Mădălina Voicu, Vasile Opriș, Ioana Paraschiv-Grigore, Adela

Bâltâc, Eugen Paraschiv-Grigore, Sorin Cleșiu, Silviu Ene, Mihai Gabriel Vasile, Luciana Rumega-

Irimuș, Vlad Rumega-Irimuș, Marius Râza, Gabriel Balteș, Horațiu Groza, Dan Matei – Sesiunea 

Națională de Rapoarte Arheologice (ediția a 49-a), Pitești, 28–30 mai 2015, comunicare: Cercetări 

arheologice preventive pe traseul Autostrăzii Sebeș – Turda, situl arheologic Bădeni, jud. Cluj 

 Ionuț Bocan, Daniel Lucian Ene, Silviu Ene, Florentin Munteanu, Marius Râza, Gabriel Balteș,

Horațiu Groza, Dan Matei – Sesiunea Națională de Rapoarte Arheologice (ediția a 49-a), Pitești, 28–30 

mai 2015, comunicare: Cercetări arheologice preventive pe traseul Autostrăzii Sebeș – Turda, situl 

arheologic Măhăceni 2, punct Turdăoi, com. Măhăceni, jud. Cluj 

 Ionuț Bocan, Cătălina-Mihaela Neagu – Conferința Națională „Artă și Meșteșug. Atelierele

ceramice locale din provinciile Dacia Și Moesia Inferior”, 23–25 iunie 2016, Cluj-Napoca, comunicare: 

Producția locală de opaițe la Alburnus Maior (Roșia Montană) 

 Ionuț Bocan, Cătălina-Mihaela Neagu – Colocviu Național LIMES FORUM V, Muzeul Național

de Istorie a României, București, 15–17 decembrie 2016, comunicare: Importuri de terra sigillata 

provenite de la Lezoux, în castrul roman de la Micia 

 Corina Borș – Sesiunea anuală de comunicări științifice a Muzeului Civilizației Dacice și Romane,

Deva, iunie 2015, comunicare: Situl hallstattian Tărtăria – Podu Tărtăriei vest. Noi date despre 

orizontul de depuneri Bâlvănești – Vinț 

 Corina Borș – Sesiunea națională de comunicări științifice a Muzeului Național al Unirii – Alba

Iulia, noiembrie 2015, comunicare: Cele două depozite de bronzuri recent descoperite în situl 

hallstattian de la Tărtăria – Podu Tărtăriei vest. Considerații preliminare 

 Laurențiu Angheluță, Corina Borș, Luminița Ghervase, Roxana Rădvan, Luciana Rumega-Irimuș,

Vlad Rumega-Irimuș – Sesiunea națională de comunicări științifice a Institutului de Arheologie „Vasile 

Pârvan” al Academiei Române – București, martie 2016, poster: Proiectul de cercetare „Platformă 

PILOT de valorizare trans-disciplinară prin baze de date relaționate (PN-II-PT-PCCA-2013-4-1022). 

Investigații opotoelectronice asupra unor piese din depozitele de bronzuri Tărtăria I și Tărtăria II”  

 Corina Borș, Luminița Ghervase – Sesiunea anuală de comunicări științifice a Institutului de

Arheologie „Vasile Pârvan” al Academiei Române, București, 30 martie – 1 aprilie 2016 2016, 

comunicare: Investigații pluridisciplinare asupra depozitelor de bronzuri Tărtăria I și Tărtăria II. 

Rezultate preliminare 
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 Corina Borș – Simpozionul „Patrimoniul cultural al județului Iași: Evidență, protejare și

valorificare”, Institutul de Arheologie – Iași și Direcția Județeană pentru Cultură și Patrimoniu Cultural 

Iași, 20–21 mai 2016, comunicare: Analiză asupra stadiului implementării prevederilor Convenției La 

Valletta în România 

 Corina Borș, Luciana Rumega-Irimuș, Vlad Rumega-Irimuș, Andrei Asăndulesei – Sesiunea

națională de comunicări științifice a Muzeului Național al Unirii – Alba Iulia, noiembrie 2016, 

comunicare: Noi date despre situl hallstattian Tărtăria – Podu Tărtăriei vest 

 Paul Damian, Emil Dumitrașcu, Sorin Cleșiu, Florentin Munteanu, Radu Petcu – Sesiunea

Națională de Rapoarte Arheologice (ediția a 49-a), Pitești, 28–30 mai 2015, comunicare: Cercetări 

arheologice preventive pe Autostrada A. 10./lot 4 (tronson Inoc-Turda), (km 53+700 → km 70+000), 

tronson km 64 + 850 → 65 + 100, sat Stejeriș, com. Moldovenești, jud. Cluj, sit nr. 5 [situl arheologic 

Stejeriș 1] 

 Paul Damian, Emil Dumitrașcu, Irina Ene, Florentin Munteanu, Horațiu Groza, Dan Matei, Petre

Colțeanu – Sesiunea Națională de Rapoarte Arheologice (ediția a 49-a), Pitești, 28–30 mai 2015, 

comunicare: Cercetări arheologice preventive pe Autostrada A. 10./lot 4 (tronson Inoc-Turda), (km 

53+700 → km 70+000), tronson km 62 +000 → 62 + 230, sat Măhăceni, com. Unirea, jud. Alba, sit 

nr. 4 [situl arheologic Măhăceni 1] 

 Cătălin Lazăr, Radian Andreescu, Emil Dumitrașcu, Valentin Radu, Costel Haită, Mihai

Florea, Marian Neagu, Adrian Bălășescu, Valentin Parnic, Theodor Ignat, Vasile Opriș, Adelina Darie, 

Ionela Crăciunescu, Mihaela Golea, Roxana Sandu, Iulia Răbâncă – Sesiunea Națională de Rapoarte 

Arheologice (ediția 50), Târgu Jiu, 25–28 mai 2016, comunicare: Situl preistoric de la Sultana – Malu 

Roșu. Campania 2015 

 Cătălin Lazăr, Theodor Ignat, Valentin Parnic, Mihai Florea, Mădălina Voicu, Ionela

Craciunescu, Mihaela Golea, Adelina Darie, Vasile Opriș, Emil Dumitrașcu, Ovidiu Frujina, Cristina 

Covataru, Bogdan Manea, Ana Predoiu, Dan Ștefan, Radian Andreescu – Sesiunea științifică „Cultură 

şi Civilizaţie la Dunărea de Jos. Orient și Occident (ediţia a XVI-a), In Honorem Silvia Marinescu 

Bîlcu”, Călărași, 28–30 septembrie 2016, comunicare: Date despre o locuință gumelnițeană descoperită 

pe terasa din vecinătatea tell-ului de la Sultana-Malu Roșu  

 Vasile Opriș, Cătălin Lazăr – Sesiunea anuală de comunicări științifice a Institutului de

Arheologie „Vasile Pârvan” al Academiei Române, București, 25–27 martie 2015, comunicare: Discuții 

privind o categorie de piese ceramice din Eneoliticul Timpuriu de la Dunărea de Jos 

 Adelina Darie, Gheorghe Niculescu, Migdonia Georgescu, Cătălin Lazar – Sesiunea anuală de

comunicări științifice a Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan” al Academiei Române, București, 

25–27 martie, comunicare: Obiectele de metal descoperite în aşezarea eneolitică de tip tell de la Sultana 

– Malu Roșu (jud. Călărași)

 Valentin Radu, Adrian Bălășescu, Theodor Ignat, Cătălin Lazăr – Sesiunea anuală de

comunicări științifice a Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan” al Academiei Române, București, 

25–27 martie, comunicare: Bivalvele în alimentația comunității eneolitice de la Sultana-Malu Roșu 

(cultura Gumelnița, mileniul V a Chr.). Date experimentale 

 C. Ghiță, Ionela Crăciunescu, Cătălin Lazar – Al XXXI-lea Simpozion Național de

Geomorfologie, 21–24 mai 2015, Sfântu Gheorghe, comunicare: Geomorfologia aplicată patrimoniului 

cultural. Studiu de caz situl arheologic de la Sultana-Malu Roșu (Iezerul Mostiștei) 

 Vasile Opris, Cătălin Lazăr – Simpozionul de Arheologie al Muzeului Municipiului București, 26

iunie 2015, București, comunicare: Suporturi paralelipipedice din lut în Eneoliticul Timpuriu de la 

Dunărea de Jos  

 Vasile Opriș, Theodor Ignat, Cătălin Lazăr – Sesiunea anuală de comunicări științifice a

Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan” al Academiei Române, București, 30 martie – 1 aprilie 2016, 

Bucuresti, comunicare: Ceramica antropomorfă de la Sultana-Malu Roșu 

 Theodor Ignat, Cătălin Lazăr, Adelina Darie, Laura Șendrea, Mădălina Voicu – Sesiunea anuală

de comunicări științifice a Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan” al Academiei Române, București, 

30 martie – 1 aprilie 2016, București, comunicare: Old stones, new methods. The techno-typology of a 

chipped stone assemblage from the early excavations at Sultana-Malu Roșu (1974-1983) 
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 Eugen Paraschiv-Grigore, Ioana Paraschiv-Grigore, Gabriel Balteș, Dan Matei – Sesiunea

Națională de Rapoarte Arheologice (ediția a 49-a), Pitești, 28–30 mai 2015, comunicare: Cercetări 

arheologice preventive pe traseul autostrăzii sebeș-Turda, situl arheologic Dumbrava 1, com. Unirea, 

jud. Alba 

 Eugen Paraschiv-Grigore, Ioana Paraschiv-Grigore, Gabriel Balteș, Dan Matei – Sesiunea

Națională de Rapoarte Arheologice (ediția a 49-a), Pitești, 28–30 mai 2015, comunicare: Cercetări 

arheologice preventive pe traseul autostrăzii sebeș-Turda, situl arheologic Dumbrava 2, com. Unirea, 

jud. Alba 

 Eugen-Paraschiv-Grigore, Ioana Paraschiv-Grigore – Sesiunea Națională de Rapoarte

Arheologice (ediția 50), Târgu Jiu, 25–28 mai 2016, comunicare: Cercetările arheologice de la 

Dinogetia, sat Garvăn, com. Jijila, jud. Tulcea  

 Eugen-Paraschiv-Grigore – Sesiunea științifică „Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos. Orient

și Occident (ediţia a XVI-a), In Honorem Silvia Marinescu Bîlcu”, Călărași, 28–30 septembrie 2016, 

comunicare: Sigilii inedite din Dobrogea 

 Dragomir Popovici – Sesiunea științifică „Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos. Orient și

Occident (ediţia a XVI-a), In Honorem Silvia Marinescu Bîlcu”, Călărași, 28–30 septembrie 2016, 

comunicare: Noi date privind locuințele în cultura Gumelniţa 

 Alexandru Rațiu, Ioan C. Opriș, Mihai Duca – Sesiunea Națională de Rapoarte Arheologice (ediția

a 49-a), Pitești, 28–30 mai 2015, comunicare: Capidava – Sectorul VII – Campania 2014 

 Ovidiu Țentea, Alexandru Rațiu – Sesiunea Națională de Rapoarte Arheologice (ediția a 49-a),

Pitești, 28–30 mai 2015, comunicare: Băile romane de la Mălăiești – Campania 2014 

 Alexandru Rațiu, Ioan C. Opriș, Radu Bălănescu – Sesiunea Națională de Rapoarte Arheologice

(ediția 50), Târgu Jiu, 25–28 mai 2016, comunicare: Cercetările arheologice de la Capidava - Sectorul 

VII. Campania 2015

 Alexandru Rațiu, Ioan C. Opriș, Mihai Duca – Sesiunea Națională de Rapoarte Arheologice (ediția

50), Târgu Jiu, 25–28 mai 2016, comunicare: Cercetările arheologice de la Capidava – Turnul nr. 7. 

Campania 2015 

 Ovidiu Țentea, Alexandru Rațiu – Sesiunea Națională de Rapoarte Arheologice, Târgu Jiu, 28-

25 mai 2016, comunicare: Castrul și băile romane de la Mălăiești. Campania 2015 

 Andrei Opaiț, Alexandru Rațiu, Bianca Grigoraș – Conferința națională „Artă și Meșteșug.

Atelierele ceramice locale din provinciile Dacia Și Moesia Inferior”, Cluj-Napoca, 23–25 iunie 2016, 

comunicare: Despre aprovizionarea cu ulei și vin a castrului de la Mălăiești 

 Ioan C. Opriș, Alexandru Rațiu – Conferința națională „Artă și Meșteșug. Atelierele ceramice

locale din provinciile Dacia Și Moesia Inferior”, Cluj-Napoca, 23–25 iunie 2016, comunicare: Ultimele 

importuri de tip African Red Slip Ware în Scythia. Repere cronologice pentru ultimele decade ale 

Capidavei romane 

 Ovidiu Țentea, Alexandru Rațiu, Andrei Cîmpeanu, Mihai Duca – Colocviul Național LIMES

Forum V, București, 16–18 decembrie 2016, comunicare: Date noi privind organizarea internă a 

castrului Mălăiești 

 Alexandru Rațiu, Mihai Duca – Colocviul Național LIMES Forum V, București, 16–18 decembrie

2016, comunicare: Descoperiri arheologice de epoca Principatului de la Capidava 

 Oana Damian, Mihai Vasile, Andra Samson, Aurel Stănică – Workshop „Dobrogea otomană –

Coordonate istorice și arheologice”, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion”, Tulcea, 20–

22 octombrie 2016, comunicare: Morminte din epoca otomană descoperite la Nufăru  

 Mihaela Simion – Sesiunea anuală de comunicări științifice a Muzeului Civilizației Dacice și

Romane, Deva, iunie 2015, comunicare: Descoperiri arheologice recente pe traseul autostrăzii Lugoj – 

Deva. Situl de la Brănişca – Pescărie Est 

 Mihaela Simion – Sesiunea anuală de comunicări științifice a Universității „Al. I. Cuza” Iași,

octombrie 2015), comunicare: O nouă villa în Dacia Romană. Situl de la Tărtăria II 

 Mihaela Simion – Sesiunea Națională de Rapoarte Arheologice, Târgu Jiu, 28–25 mai 2016,

comunicări: Raport preliminar de cercetare arheologică preventive pentru situl Brănișca – Pescărie 

Est; Micia – Campania de cercetări arheologice sistematice 2014 
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 Mihaela Simion – Simpozionul „Patrimoniul cultural al județului Iași: Evidență, protejare și

valorificare”, Institutul de Arheologie – Iași și Direcția Județeană pentru Cultură și Patrimoniu Cultural 

Iași, 20–21 mai 2016, comunicare: Considerații cu privire la necesitatea diagnosticului arheologic. 

Studii de caz, consecințe și implicații  

 Mihaela Simion, Decebal Vleja – Colocviul Național LIMES Forum V, București, 16–18

decembrie 2016, comunicare: Cercetări arheologice sistematice în așezarea civilă de la Micia - 

campanile 2013–2016 

 Eugen S. Teodor – Sesiunea Națională de Rapoarte Arheologice, Târgu Jiu, 28–25 mai 2016,

comunicare: Proiectul de cercetare Limes Transalutanus 

 Eugen S. Teodor – Colocviul Național LIMES Forum V, București, 16–18 decembrie 2016,

comunicare: Proiectul de cercetare Limes Transalutanus după doi ani de activitate 

 Dan Ștefan, Eugen S. Teodor – Colocviul Național LIMES Forum V, București, 16–18 decembrie

2016, comunicare: Explorarea geofizică a frontierei romane: așteptări, limite și provocări 

 Ovidiu Țentea – Sesiunea anuală de comunicări științifice a Institutului de Arheologie „Vasile

Pârvan” al Academiei Române, București, 25–27 martie 2015, comunicare: Balnea în Alburnus Maior. 

Interpretări arheologice 

 Ovidiu Țentea – Sesiunea anuală de comunicări științifice a Institutului de Arheologie „Vasile

Pârvan” al Academiei Române, București, 25–27 martie 2015, poster: Principalele teme de cercetare în 

curs de desfășurare din situl arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa  

 Ovidiu Țentea, Alexandru Popa – Sesiunea naţionala de comunicări ştiinţifice a Muzeului

Judeţean Argeş (ediţia a XLVI-a), Piteşti, 29–30 octombrie 2015, comunicare: Date noi privind 

planimetria castrului de la Mălăiești. Rezultatele preliminare ale prospecțiunilor geofizice  

 Ovidiu Țentea – Colocviul național Limes Forum IV, Sovata, 4‒6 decembrie 2015, comunicare:

Băile romane de la Mălăiești. Rezultatele preliminare ale unei cercetări arheologice încheiate 

 Oana Damian, Mihai Vasile – Sesiunea anuală de comunicări științifice a Institutului de Arheologie

„Vasile Pârvan” al Academiei Române, București, 25–27 martie 2015, comunicare: Nufăru-Proslaviţa. 

Cercetări în necropola aparţinând epocii bizantine de la Nufăru, jud. Tulcea. Date arheologice şi 

antropologice (campania 2014)  

 Oana Damian, Mihai Vasile – Sesiunea Națională de Rapoarte Arheologice (ediția a 49-a), Pitești,

28–30 mai 2015, comunicare: Cercetătile arheologice de la Nufăru (punctul Trecere Bac), jud. Tulcea, 

campania 2014 

 Mihai Vasile – Sesiunea Națională de Rapoarte Arheologice (ediția a 49-a), Pitești, 28–30 mai

2015, comunicări: Cercetătile arheologice preventive pe traseul autostrăzii Sebeș - Turda situl 

arheologic Unirea, comuna Unirea, jud. Alba; Cercetătile arheologice preventive pe traseul autostrăzii 

Lugoj - Deva situl arheologic Bacea, comuna Ilia, jud. Hunedoara 

 Oana Damian, Mihai Vasile – Sesiunea Națională de Rapoarte Arheologice, Târgu Jiu, 25–28 mai

2016, comunicare: Nufăru 2015 – date despre zona extramuros 

 Decebal Vleja, Alexandru Ioan Bărbat, Vasile Opriș, Petre Colțeanu – Sesiunea Națională de

Rapoarte Arheologice, Târgu Jiu, 25–28 mai 2016, comunicare: Cercetări arheologice preventive pe 

traseul Autostrăzii Lugoj – Deva, situl arheologic Brănișca Pescărie Vest, com. Brănișca, județul 

Hunedoara 

 Decebal Vleja – Simpozionul „Patrimoniul cultural al județului Iași: Evidență, protejare și

valorificare”, Institutul de Arheologie – Iași și Direcția Județeană pentru Cultură și Patrimoniu Cultural 

Iași, 20–21 mai 2016, comunicare: O problemă despre care nu vorbim! Patrimoniul și situațiile de 

urgență 

J. CONFERINȚELE „HISTORIA VIVA” 

o Sarmizegetusa și începuturile provinciei Dacia, 29 ianuarie 2015  (autor: Ovidiu Țentea)

o Nufăru – cetatea de sub sat, februarie 2015 (autori: Oana Damian – IAB, Mihai Vasile, Andra

Samson) 
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o Carul votiv de la Bujoru, 2 aprilie martie 2015 (autor: Corina Borș)

o O nouă villa în Dacia romană – situl de la Tărtăria II, 7 mai 2015 (autor: Mihaela Simion)

o Castrul Mălăiești. O secvență romană din timpul lui Traian, 4 iunie 2015 (autor: Ovidiu Țentea)

o Cartare prin metode fotogrametrice în situl arheologic Sultana-Malu Roșu, 18 iunie 2015 (autori:

A. Trifan, Mihai Florea, Ionela Crăciunescu, Cătălin Lazăr)

o Așezarea romană de la Șibot – În obrej (jud. Alba), 9 iunie 2016 (autor: Adela Bâltâc)

ALTE CONFERINȚE PUBLICE SUSȚINUTE DE ARHEOLOGI DIN CADRUL MUZEULUI NAȚIONAL DE 

ISTORIE A ROMÂNIEI 

 Conferința științifică „Arhitectură şi Arheologie Experimentală I – Date experimentale privind rolul

scoicilor în alimentația comunității eneolitice de la Sultana-Malu Roșu (cultura Gumelniţa)”, susținută 

de Valentin Radu, Adrian Bălășescu și Cătălin Lazăr, Muzeul Național de Istorie a României, 10 

iunie 2015 

 Conferința științifică „De ce este Muntenia altfel? Castrul și băile romane de la Mălăiești”, susținută

de Ovidiu Țentea, Universitatea Babeș-Bolyai, Departamentul de Arheologie și Istorie Antică, 3 

decembrie 2015 

 Conferința științifică „Cercetarea interdisciplinară în arheologie. Studiu de caz: Sultana-Malu’

Roșu”, susținută de Cătălin Lazar, Valentin Radu, Adrian Bălășescu, Theodor Ignat, Vasile Opriș, 

Mihaela Golea, Mihai Florea, Ionela Crăciunescu, Adelina Darie, R. Sandu, Monica Mărgărit și 

Constantin Haită, Universitatea București, Facultatea de Istorie, Centrul de Istorie Comparată a 

Societăților Antice, 2 iunie 2016 

 Conferința științifică „Utilizarea metodelor fotogrammetrice în situl arheologic de la Sultana-Malu

Roșu”, susținută de Cătălin Lazăr, Mihai Florea, Ionela Crăciunescu și A. Trifan, Muzeul National de 

Istorie a Romaniei, 13 iunie 2016  

 Conferința internațională „The archaeology of wetlands, the landscape, the man and his

environment: Danube Valley in Prehistory”, Muzeul Național de Istorie a României, 15–16 iunie 2016 

(în cadrul proiectului de cercetare Landscape and human co-evolution patterns in the wetland area of 

Balta Ialomiţei, PN-II-ID-PCE-2011-3-0982) 

 Radu-Alexandru Dragoman, Sorin Oanţă-Marghitu – Simpozionul de Martirologie, Mănăstirea

Înălţarea Sfintei Cruci din Aiud, februarie 2015, comunicare: Situri ale martirajului: cercetări 

arheologice în fosta colonie de muncă forţată din perioada comunistă de la Galeşu 

 Radu-Alexandru Dragoman, Sorin Oanţă-Marghitu, Exhumarea Monseniorului Vladimir Ghika,

Episcopului Vasile Aftenie şi Episcopului Ioan Bălan: o interpretare arheologică, comunicare ţinută la 

Institutul de Antropologie „Francisc J. Rainer”, Bucureşti (2 martie 2016) 

WORKSHOPURI ORGANIZATE DE ARHEOLOGI DIN CADRUL MUZEULUI NAȚIONAL DE ISTORIE A 

ROMÂNIEI 

o Workshop interdisciplinar „Arhitectură și Arheologie Experimentală: Ilustrarea scenariului de

utilizare și funcționare a unui Archaeodrom”, organizat în cadrul școlii de vară de arheologie 

experimentala, 18–26 iulie 2015, Sultana, jud. Călărași  

o Workshop interdisciplinar „Arhitectură și Arheologie Experimentală”, organizat în cadrul școlii

de vară de arheologie experimentala, 29 iulie – 10 august 2016, Sultana, jud. Călărași 
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PROIECTE DE CERCETARE1 

I. Tehnologie interdisciplinară de investigare a patrimoniului arheologic. Studiu de caz: Tronsonul 

premontan al Limes Transalutanus; LIMES TRANSALUTANUS; UEFISCDI; Muzeul Național de Istorie a 

României; S.C. Vector Studio, Institutul de Arheologie „V. Pârvan” București; Eugen S. Teodor 

(esteo60@yahoo.co.uk); Constantin Haită, Alexandru Bădescu, Mihai Florea; iulie 2014 – sept. 2017; Etapa 

2015: Achiziții de date; Etapa 2016: Tehnologia de cercetare a obiectivelor liniare. 

OBIECTIVE PRINCIPALE: Proiectul are cel puțin trei seturi de obiective. Primul adresează tehnologiile de 

cercetare, respectiv explorarea capabilităților pe care rapida evoluție tehnologică le aduce în bagajul 

metodologic al arheologiei de teren (field archaeology), căutând un optim între resurse (financiare, umane 

sau de timp) și performanță (considerată ca suma informațiilor noi achiziționate versus resurse alocate). Aici 

se includ cercetarea aeriană (cu o paletă largă de opțiuni, de la ortofotografia „oficială” sau accesibilă, la 

misiuni pe avioane sportive, dar mai ales utilizarea curentă a dronei în investigarea obiectivelor de interes), 

tehnici avansate de prelucrare a fotografiei aeriene (fotogrametrie, ca optimizare a relaţiei dintre aparatul 

fotografic, performanţele UAV şi costuri de exploatare în teren/la birou), gestionarea întregului pachet de 

date în mediul GIS, folosirea modelelor-teren (numite uzual DEM – Digital Elevation Models) pentru 

identificarea alterărilor antropice ale peisajului (metodă tipică pentru „arheologia peisajului”), utilizarea 

extensivă a geofizicii în identificarea şi reprezentarea structurilor arheologice, sondaje de tip geologic 

(sedimentologic) palinologic şi pedologic, testarea unor tehnici diferite pentru cercetarea arheologică de 

suprafaţă (aşa-numita „periegheză”, de la cercetarea liniară la cea sistematică, în grid sau nu, cu recoltare sau 

nu), săpătura de sondaj (ca instrument de dezvoltare a interpretării geofizice!). O „surpriză” a cercetării de 

tip „arheologia peisajului” este o cercetare intensivă şi sistematică a toponimiei din zona de referinţă. Al 

doilea set de obiective este unul „pragmatic”, de colectare a informaţiei utile nu doar rapoartelor scrise la 

implementarea proiectului, ci cercetării de viitor, cât şi măsurilor active de protecţie a patrimoniului. Dacă a 

fost ceva cu adevărat rău şi inadecvat la cercetarea arheologică românească, atunci evidenţa topografică este 

acel lucru2. Dincolo de înregistrarea de precizie a oricărui obiectiv arheologic de epocă romană, din zona de 

activitate, a existat preocuparea pentru o estimare cât mai obiectivă a stării de conservare, de consemnare a 

utilizării curente a terenului, a elementelor de risc pentru prezervarea patrimoniului. Partea esenţială, 

sistematizată, a colecţiei de date, va deveni publică la finalizarea proiectului3. Al treilea set de obiective este 

unul istoric, în sensul larg al termenului. Am dori să devină clar şi în România – fiindcă în cercetarea 

europeană este foarte clar de multe decenii – că un limes nu este doar o secvenţă de fortificaţii romane demne 

de cercetat, ci un ansamblu de amenajări care fac fortificaţiile utile şi inteligibile. Aşa ar fi, de pildă, marcajul 

de graniţă, adică obiectul de activitate al militarilor din castre, drumurile care legau castrele, turnurile de 

observaţie şi semnalizare care permiteau alarmarea timpurie (deci eficientă) în faţa unor ameninţări, dar şi 

aşezările civile (un subiect total neglijat anterior!), care au un rol logistic considerabil (de la comerţ la staţiile 

de rută şi „viaţă socială”). În fine, Limes Transalutanus are o inconfundabilă „amprentă” locală, care poate 

oferi o nesperată perspectivă asupra proceselor de aculturaţie.  

PRINCIPALE REZULTATE: Activitățile unui proiect de cercetare sunt, desigur, rezultanta imediată a listei de 

obiective. Nu vom relua lista de mai sus, arătând aici mai degrabă câteva lucruri care ni se fie problematice, 

fie esențiale. Proiectul nu adresează tot aliniamentul cunoscut drept Limes Transalutanus, în primul rând 

datorită lungimii (peste 300 de km), în al doilea rând datorită posibilităților tehnologice concrete. Dacă 

tehnologia LiDAR (Light Detection and Ranging) a devenit accesibilă și amatorilor, în unele țări ale lumii 

(precum Marea Britanie), în România, la acest moment, a fost accesibilă doar unor colective care au acționat 

pe suprafețe relativ restrânse. Motivul principal este costul prohibitiv, cât și lipsa oricărui interes al 

autorităților române (de la Ministerul Transportului la cel al Internelor, și multe posibil altele) pentru 

acoperirea LiDAR a României, moment care, odată depăşit, va consemna o veritabilă revoluție în tehnologia 

arheologică. În absența acestui element, cercetarea montană este deocmdată departe de eficienţa pe care ne-

o dorim. În consecință, actualul proiect s-a ocupat exclusiv de zona de câmpie, între Dunăre și Argeș (157 

km liniari). Dacă finalul anului 2014 (activitățile au putut demara, pe finanțare, abia în octombrie) a fost 

1 Fiecare proiect/program va fi prezentat după următoarele criterii: denumire; acronimul (unde este cazul); tipul; denumirea 

instituției coordonatoare; denumirea instituțiilor partenere; numele coordonatorului proiectului (email); numele 

coordonatorului din partea MNIR (email); membrii echipei din partea MNIR; durata de desfășurarea; etape de proiect; 

principalele obiective; principalele activităţi şi rezultate în perioada anilor 2015–2016; pagina web (unde este cazul); pagina 

Facebook (unde este cazul); alte observații relevante (unde este cazul). 
2 Cauzele sunt multiple, unele datorate subfinanţării cronice, altele datorate convingerii mult prea ferme că „arheologul este un 

umanist” care, prin natura lui, este străin tehnologiei şi ingineriei, adică un handicap declarat virtute.  
3 „Esenţială şi sistematizată”, fiindcă datele brute – fără cunoaşterea terenului şi a conjuncturilor de cercetare – ar fi inutile, 

imposibil de interpretat. 

mailto:esteo60@yahoo.co.uk
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dedicat unei simple „recunoașteri în teren”, inclusiv a căilor de comunicație actuale, între diversele sectoare 

ale fostei granițe actuale, anul 2015 s-a aflat sub semnul „cercetării liniare”, numită astfel, în primul rând, 

fiindcă obiectivul este liniar (relativ...). A fost o etapă de cercetare extensivă, încercând a înțelege câte ceva 

din totul. Am avut a învăța, în primul rând, că „cercetarea liniară” este... discontinuă și recurentă, revenirea 

pe un punct sau altul fiind necesară din nebănuit de multe motive: accesul dificil în anume zone, mai ales în 

anumite condiții meteorologice, pe un teren în care rămân captive și tractoarele; stadiul diferit al culturilor, 

asociat unei structuri de proprietate (și exploatare) primitive; comparația datelor culese (cu drona, de 

exemplu) la momente diferite; constatarea că enunțul asupra „obiectivității” imaginii fotografice este o 

ficțiune; feed-back-ul permanent al etapelor de colectare a datelor cu etapele de planificare (re-planificare) a 

activităților; dificultățile administrative (în obținerea autorizațiilor sau utilizarea propriei aparaturi!), inclusiv 

cele de sincronizare a membrilor proiectului pe calendarul deplasărilor (fiecare „stăpânire” are propriile 

reguli, toate obligatorii...). Un exemplu interesant despre ceea ce a însemnat „cercetarea liniară” în plan 

tehnologic este utilizarea dronei. În 2015 s-au făcut mai mult de 60 de misiuni. Primele s-au făcut „ca la 

carte”, cu „ținte” măsurate în teren, necesare unei ortorectificări de precizie. A devenit repede evident că 

există costuri, că riscăm să studiem foarte bine zone microscopice, nerelevante în ansamblu. S-a experimentat 

apoi zborul fără ținte, care a permis o „recunoaștere” rapidă în teren, dar cu alte costuri..., care nu se refereau 

doar la precizia scăzută a ansamblului, dar și la apariția unor deformări ale modelului-teren. Merită menționat 

că astfel de misiuni s-au realizat, în majoritate, pe zone de interes arheologic incert (de pildă căutând traseul 

marcajului de graniță), pentru care o misiune realizată după toate regulile (se includ costurile) nu se justifica. 

Un al doilea exemplu ar fi utilizarea extensivă a susceptibilității magnetice, o metodă puțin cunoscută, de 

rezoluție modestă, dar foarte eficientă în termeni de acoperire a terenului; o metodă de neînlocuit în precizarea 

limitelor unui sit arheologic, în condițiile completei lipse de vizibilitate (pășune sau pădure). Prin contrast, 

anul 2016 a fost dedicat, în mare parte, unei cercetări sistematice, în zone restrânse, constituind „studii de 

caz” necesare extrapolării unor reguli generale (cu toate riscurile extrapolării). Strategia inițială (care fi vizat 

în primul rând obiectivele mai puțin cunoscute) a fost reorientată spre obiective de patrimoniu considerate ca 

având un grad mare de risc, cel al completei anihilări sub acțiunea agriculturii moderne. Au fost deci alese 

siturile arate sistematic, încercând reprezentarea lor cât mai fidelă, de la datele topografice, la modele teren 

de mare rezoluție (0,1 m fotografic, 0,2 m pentru modelul 3D) și precizie (centimetrică pentru poziționarea 

geodezică), până la evidențierea mărimii reale a situlor arheologice (fiindcă fortificațiile și așezările lor civile 

reprezintă un continuum!). Partea cea mai consistentă a cercetărilor sistematice se referă la precizarea 

limitelor așezărilor civile, cât și evaluarea lor ca densitate și relevanță demografică. Astfel de studii s-au 

realizat pentru siturile de la Putineiu, Băneasa, Valea Urlui (toate în jud. Teleorman), Crâmpoia (jud. Olt), 

Urlueni și Săpata (jud. Argeș). Fiecare obiectiv în parte a solicitat revenirea pe sit de numeroase ori, inclusiv 

în anotimpuri diferite, pentru a prinde un optim de vizibilitate. Tehnicile de realizare a studiului au variat mai 

mult decât ne-am fi dorit, dar am fost constrânși de situațiile foarte diferite cu care ne-am confruntat, de la 

structura de proprietate până la resursele umane pe care le-am putut pune la dispoziție. De exemplu, după 

prima acțiune de amploare de acest tip, la Săpata, văzând că fragmentele ceramice colectate de pe câmp în 

două zile presupun două luni de muncă de prelucrare4, am decis să nu mai facem colectare de materiale, ci 

doar de note de teren, fiindcă colectarea de material fără prelucrarea și publicarea lui înseamnă o distrugere 

de evidență arheologică.  

Tot ca parte a studiilor de caz s-au făcut și primele săpături de sondaj. Două dintre acestea s-au făcut mecanic, 

pe aliniamentul „valului” din zona Văii Mocanului, respectiv o săpătură la nord și una la sud de vale. S-a 

demonstrat că nu avem un „val” (termen extrem de vag definit de arheologii români), ci o palisadă de mari 

dimensiuni5. O săpătură manuală, de tip sondaj de evaluare, s-a făcut la castrul mare de la Băneasa, având ca 

obiectiv evaluarea stării de conservare a colțului de SV, care conform evalurilor preliminare este cel mai slab 

conservat6. Concluziile săpăturii favorizează un proiect de cercetare sistematică la Băneasa, fiindcă deși 

amenjarea defensivă este grav afectată de eroziune și arătură, nivelurile arheologice din interior sunt încă în 

bună stare, mai ales cel vechi.  

www.limes-transalutanus.ro; https://www.facebook.com/Limes-Transalutanus-729444053797839/  

Pe web-site-ul de proiect se găsesc cele trei rapoarte anuale (2014-2016), în limitele de dimensiuni cerute de 

finanțator (UEFISCDI). În același loc veți găsi numeroase alte lucruri, precum “livrabilele” de proiect (cărți, 

articole, conferințe, etc), materiale utile (hărți de naturi diverse, comentarii la hărți vechi, chestiuni 

tehnologice), baze de date pe domenii diferite. 

4 Studiu în curs de apariție la Journal of Ancient History and Archaeology.  
5 Rezultatele acestor săpături sunt trimise la Cronica Cercetărilor Arheologice, campania 2016. 
6 Raportul extenso este predat redacției revistei de specialitate a MNIR, Cercetări Arheologice. 

http://www.limes-transalutanus.ro/
https://www.facebook.com/Limes-Transalutanus-729444053797839/
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II. Ecouri ale trecutului reflectate in prezent ... O încercare de reconstituire a societății neolitice prin
intermediul arheologiei experimentale; ARCHAEODROM; UEFISCDI; Muzeul Național de Istorie a 

României; Universitatea București (Partener 1); SC S&S Proiectare SRL (Partener 2); Cătălin Lazăr 

(lazarc@arheologie.ro); Emil Dumitrașcu, Mădălina Voicu, Radu Bălănescu, Adrian Bălășescu, Valentin 

Radu, Mihai Florea, Ionela Crăciunescu, Mihaela Golea, Roxana Sandu. 2014–2017;  

Etapa 2 – Anul II (2015) – cercetare experimentală privind problematicile abordate și diseminare 

intermediară a rezultatelor; Etapa 3 – Anul III (2016) – cercetare experimentală privind problematicile 

abordate și diseminare intermediară a rezultatelor 

2015: un articol ISI, un articol în reviste BDI, un articol în reviste neidexate (CA), o carte,  6 comunicări + 

un poster la conferințe internaționale, 7 comunicări la conferințe naționale, 3 workshop-uri organizate, două 

studii tehnice, o școală de vară, datări radiocarbon (14C), colecția de obiecte experimentale și demonstrative 

realizate din lut, modelele teoretice și demonstrative de analiză și cuantificare a datelor comparative pentru 

obiectele neolitice confecționate din lut și modelele experimentale, bază de date cu tipurile de așezări, 

construcții și amenajări specifice perioadei neolitice din România. 

2016: un articol în reviste BDI, 3 articole în volume internaționale, 12 comunicări + 1 poster la conferinte 

internaționale, 11 comunicări la conferințe naționale, două conferințe și un workshop organizate, 3 studii 

tehnice, o școală de vară, datări radiocarbon (14C), buletinele de analiza interdisciplinară pentru piesele de 

silex neolitice și mostrele experimentale, buletinele de analiză interdisciplinară pentru artefactele de lut 

neolitice și mostrele experimentale, harta surselor neolitice de silex identificate în Romania și Bulgaria 

Obiectivul principal al proiectului în discuție îl constituie reconstituirea societății neolitice prin intermediul 

arheologiei experimentale, pe baza datelor istorico-arheologice disponibile și a altor studii pluri-, inter- și 

transdisciplinare, prin realizarea unor modelele experimentale si demonstrative. 

http://www.mnir.ro/index.php/echoes-of-the-past-reflected-in-the-present/, 

https://www.facebook.com/archaeodrom/  

III. Landscape and human co-evolution patterns in the wetland area of Balta Ialomiţei (PN-II-ID-PCE-2011-

3-0982); UEFISCDI; 2011–2016; Muzeul Național de Istorie a României; D. N. Popovici, C. Haită, A. 

Bălășescu, V. Radu, M. Florea, G. Vasile (MNIR); M. Danu (Universitatea Al. I. Cuza – Iași), R. Hovsepyan 

(Institutul de Arheologie – Erevan), R. Mcphail (Institutul de Arheologie – Oxford), C. Panaiotu 

(Universitatea București). 

PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI ŞI REZULTATE: 

Cercetările arheologice efectuate, respectiv săpăturile în suprafaţă, sondajele şi cercetările de suprafaţă au 

permis evidenţierea câtorva caracteristici generale ale zonei. Din punctul de vedere al evoluţiei zonei 

observația cea mai importantă, decisivă pentru înţelegerea acestei problematici complexe, constă în faptul că 

din mileniul V î.e.n. până în prezent cursul braţului Borcea s-a deplasat de la est spre vest. Structura 

sedimentologică a diferitelor carotaje efectuate (practic a fost evidenţiată evoluţia zonei din perioada 

eneolitică până în prezent, cu o amplitudine sedimentară de cca. 10 m în general), datările radiometrice 

realizate precum şi analizele sporopolinice şi cele arheozoologice creionează un tablou extrem de complicat 

ce până în prezent a fost numai afirmat iar acum poate fi urmărit cu o mai mare precizie chiar dacă multe alte 

detalii încă lipsesc. S-a putut stabili, astfel, că zona de vest a acesteia a evoluat în ultimul mileniu când a 

căpătat configuraţia actuală. Această situaţie sugerează o dinamică diferenţiată a locuirilor antropice în zona 

respectivă certificată de existenţa unor aşezări - telluri cu niveluri de polarizare diferită. Cercetările efectuate 

prin intermediul carotajelor şi studierea profilelor naturale ale malurilor fluviului şi în zonele adiacente 

sugerează în schimb şi existenţa unor locuiri temporare/sezoniere datorate foarte probabil exploatării 

diferitelor tipuri de resurse ale zonei. Datele oferite de studile palinologice sau carpologice corelate cu cele 

sedimentologice evidenţiază existenţa unei vegetaţii de tip mozaic cu păduri de luncă dar şi zone deschise cu 

vegetaţie higrofilă şi acvatică. La fel s-a putut demonstra practicarea cultivării plantelor în zonele din 

apropierea tell-ului. Studiile arheozoologice au contribuit la completarea cunoştinţelor în sensul certificării 

existenţei unui model complex de gestiune a resurselor animaliere respectiv de policultură. În cazul creşterii 

animalelor aceasta se făcea atât pe baza utilizării resurselor sălbatice din zonă şi mai puţin a celor cultivate. 

Datele oferite de studiul resurselor acvatice evidenţiază, atât la Hîrşova cât şi la Borduşani existenţa unor 

variaţii (în special în cazul speciei de scoici - Unio crassus), mai curând a parametrilor ecologici semnificativi 

de-a lungul perioadei culturii Gumelniţa şi nu a factorilor antropici.  

Tabloul general al cunoştinţelor noastre privind această zonă a fost considerabil îmbunătăţit. Datele obţinute 

permit o înţelegere mult mai apropiată de realităţile relaţiilor om – mediu de-a lungul unei perioade de timp 

semnificative. Ecosistemele zonelor umede reprezintă cazuri extrem de sugestive în studiul modificărilor 

mailto:lazarc@arheologie.ro
http://www.mnir.ro/index.php/echoes-of-the-past-reflected-in-the-present/
https://www.facebook.com/archaeodrom/
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climatice şi în egală măsură antropice iar rezultatele obţinute, permit concluzii pertinente chiar dacă în acest 

stadiu al cunoaşterii ele sunt parţiale. Importanţa lor afirmă, evident, necesitatea continuării lor.  

IV. Centru pentru valorizarea proiectelor cultural-științifice în arheologie (PN-II-PT-PCCA-2013-4-0495);

CERES; UEFISCDI; 2014–2017; 2015: Prezentarea funcțiilor de autocontrol și gestionare a programelor, 

informațiilor și rezultatelor din proiecte culturale și de cercetare; prezentarea modelului centrului cibernetic; 

2016: Raportul privind realizarea și dezvoltarea anuala a Târgului de Arheologie; implementarea activităților 

specifice in programul local de turism si cultural; Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în 

Optoelectronică (INOE 2000); Muzeul Național de Istorie a României, S.C. LAVIMAR S.R.L.; Ovidiu 

Țentea (ovidiu.tentea@gmail.com); Alexandru Rațiu 

Principalele obiective, rezultate și ale detalii legate de proiectului CERES se găsesc pe situl dedicat acestui 

program, la adresa http://certo.inoe.ro/ceres/ro/index.php  

V. Platformă PILOT de valorizare trans-disciplinară prin baze de date relaționate (PN-II-PT-PCCA-2013-

4-1022); PILOT; UEFISCDI; Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Optoelectronică (INOE 2000); 

Muzeul Național de Istorie a României, SIVECO S.A.; Marina Tăuțan (certo@inoe.ro); Corina Borș 

(corinabors.mnir@gmail.com); Alexandru Dozsa, Gabriela Dragomir, Vlad Rumega-Irimuș; iulie 2014–

septembrie 2017. 

Etapa II – Reprezentarea de piese din depozitul Tărtăria II și o selecție a pieselor din depozitul Tărtăria I în 

baze de date informaționale prin investigații și caracterizări fizico-chimice, studii și interpretări istorico-

arheologice și identificarea criteriilor de evaluare calitativă a funcționalității platformei de valorizare cultural 

(Elaborarea fișelor de evidență analitică pentru piesele componente ale depozitului Tărtăria II și selecția 
aleasă de piese componente ale depozitului Tărtăria I – Partea I (inclusiv integrarea datelor obținute prin 

efectuarea unor investigații pluridisciplinare); Cercetare trans-disciplinară orientată asupra depozitelor de 

piese de bronz având ca rezultat un articol publicat într-o revistă cotată la nivel național – Partea II-a 

(inclusiv efectuarea unor investigații pluridisciplinare, dar și a unui stagiu de documentare bibliografică în 

cadrul Deutsches Archäologisches Institut – Berlin, Germania);  

Etapa III – Testarea și optimizarea modului de acces și căutare prin platforma transdisciplinară pe baza 

determinărilor și feed-back; Lansarea publică a platformei și a produselor satelit (Simpozion, volum tip 

proceedings și expoziție, după cum urmează: a) organizarea unui simpozion cu participare internațională, 
b) volum proceedings simpozion și c) expoziție vernisată cu ocazia organizării simpozionului (au fost

derulate parțial și decalat activități în legătură cu expoziția „Meșteșug și prestigiu. Depozitele de bronzuri de 

la Tărtăria”).Începând din luna iulie 2014 și până în prezent, Muzeul Național de Istorie a României este 

partener în cadrul proiectului de cercetare intitulat „Platformă pilot de valorizare transdisciplinară prin baze 

de date relaționate” (PILOT) (cod PN-II-PT-PCCA-2013-4-1022), finanțat de UEFSDCI și coordonat de 

Institutul Național de Optoelectronică (INOE). Platforma de valorizare transdisciplinară dezvoltată în cadrul 

proiectului PILOT este concepută şi structurată global, cu nivele de vizualizare şi acces limitat, necesitând o 

planificare strictă a modului de relaţionare a datelor. Ea constituie un instrument IT de exploatare cu maximă 

eficienţa a resurselor asociate, spre exemplu a celor din diferite departamente de specialitate ale aceluiaşi 

muzeu, din diferite depozite / colecţii / 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. Așadar, platforma pilot urmărește să integreze seturi diverse de date istorico-arheologice, fizico-chimice 

etc.) în legătură cu colecții muzeale, în vederea unei caracterizări cât mai complete a acestora în scopul de 

creșterii accesibilității informaționale și al modalității de valorizare a acestora. Proiectul se axează pe 

cercetarea pluridisciplinară (ca studiu de caz,) a unei importante descoperiri arheologice de dată recentă 

(2012), anume două depozite reunind obiecte de bronz și fier (Tărtăria I și Tărtăria II) găsite cu ocazia unor 

ample cercetări arheologice preventive în situl Tărtăria – Podu Tărtăriei, datată în perioada mijlocie a primei 

epoci a fierului (Hallstatt mijlociu, așa-numita perioadă a culturii Basarabi). Constituie o premieră, la nivelul 

României și pentru acest palier cronologic, faptul că depozitele amintite au fost descoperite cu prilejul unei 

săpături arheologice (preventive).  

Principalele activităţi şi rezultate în perioada anilor 2015–2016:  

 Investigarea pluridisciplinară (radiografii, XRF, LiBS, modelare 3D etc.) a peste 120 de obiecte din

componența depozitelor Tărtăria I și Tărtăria II

 Expoziția „Meșteșug și preștigiu. Depozitele de bronzuri de la Tărtăria”

 Diseminarea rezultatelor proiectului (participarea la conferințe științifice și redactarea unor articole

științifice)

mailto:ovidiu.tentea@gmail.com
http://certo.inoe.ro/ceres/ro/index.php
mailto:certo@inoe.ro
mailto:corinabors.mnir@gmail.com
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EXPOZIȚII INTERNAȚIONALE1 

I. Comorile României; Muzeul Național de Istorie a României2; National Museum of China – Beijing / 

Sichuan Museum – Chengdu; 28 ianuarie – 8 mai / 5 iunie – 5 august 2016; Art Exhibitions China, National 

Museum of China, Sichuan Museum, 31 de muzee din România.  

Ernest Oberländer-Târnoveanu (MNIR), Roxana Theodorescu (Muzeul Național de Artă al României); Katia 

Moldoveanu (MNIR), Oana Ilie (MNIR), Emanuela Cernea (Muzeul Național de Artă al României).  
Expoziția cuprinde trei mari teme: naşterea civilizaţiei în spaţiul românesc; sinteza daco-romană, românii în 

evul mediu şi începutul epocii moderne între est şi vest. 
Expoziția „Comorile României” a fost primul eveniment de acest gen și de o asemenea anvergură, reunind 

piese reprezentative de arheologie preistorică, clasică și medievală, precum și de artă medievală românească, 

organizat în China în ultimii 66 de ani. În cadrul proiectului, organizat în parteneriat cu 31 de muzee din 

România, au fost prezentate 445 de piese excepționale de patrimoniu - creații ale marilor civilizații neolitice, 

din epoca bronzului și fierului, geto-dacice și romane, precum și ale culturii medievale și pre-moderne 

românești, multe dintre ele unice în lume, constituind adevărate comori universale. 

Gânditorul și femeie șezând; Brățară dacică din aur de la Sarmizegetusa Regia; Coiful de la Peretu; Patera 

de la Pietroasele; Fresce din biserica mănăstirii Curtea de Argeș 

EXPOZIȚII NAȚIONALE 

I. Radiografia unei lumi dispărute. Privind înapoi spre trecut: Sultana-Malu Roşu, o aşezare preistorică 

de acum 6 000 de ani; MNIR; 12 mai 2015 – 10 februarie 2016; Muzeul Dunării de Jos – Călărași, Muzeul 

Județean „Teohari Antonescu” – Giurgiu, Muzeul Civilizației Gumelnița – Oltenița, Institutul de Arheologie 

„Vasile Pârvan” – București, Muzeul de Istorie Naturală “Grigore Antipa”- București, Muzeul Municipiului 

București şi Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din București.  

Cătălin Lazăr; Emil Dumitrascu, Madalina Voicu, Radu Balanescu, Adrian Balasescu, Valentin Radu, 

Constantin Haita, Theodor Ignat, Vasile Opris, Adelina Darie, Roxana Sandu, Mihaela Golea, Octavian 

Cazacu, Alina Filipoiu, Florin Radulescu, Radian Andreescu, Mihai Florea, Ionela Craciunescu 

Proiectul expozițional este structurat pe trei paliere: istoriografic (biografic) – care prezintă istoricul 

şantierului arheologic de la Sultana-Malu Roşu, dar şi a oamenilor care au făcut descoperiri, autorii acelor 

fapte „necunoscute”; arheologic pluri- și interdisciplinar – care ilustrează descoperirile arheologice 

excepţionale realizate de-a lungul timpului în situl de la Sultana: locuinţe, morminte, podoabe, vase şi unelte 

specifice comunităţilor preistorice ce le-au utilizat; experimental – în care sunt prezentate câteva dintre 

rezultatele proiectului Arhitectură & Arheologie Experimentală (2010-2014). 

Expoziţia dezvăluie publicului istoricul unuia dintre cele mai cunoscute situri preistorice din România. Situl 

se află pe Valea Mostiştei, fiind prima aşezare de tip tell cercetată în mod ştiinţific încă din anul 1923. 

Descoperirile excepţionale realizate de-a lungul timpului pe acest sit, de către arheologii muzeului precum 

şi rezultatele proiectului Arhitectură & Arheologie Experimentală (2010-2014) vor fi integrate în această 

expoziție, sub forma unei radiografii asupra trecutului, asupra comunităților umane de acum 6000 de ani și 

a modului de viață de atunci. Întreaga expoziție se bazează pe interacțiunea dintre poveste, spațiu vizual și 

oameni permiţând vizitatorului să călătorească în trecut printr-o experiență multisenzorială, pentru a afla şi 

a înțelege modul de viaţă, ritualurile și obiceiurile populațiilor preistorice  de acum 6000 de ani. 

Zeița de la Sultana, Vasul cu Îndrăgostiți, Vasul cu cap de rata, Vasul cu lalele, Vasul cu palmete.  

http://www.mnir.ro/index.php/portfolio/expozitia-temporara-radiografia-unei-lumi-disparute-privind-

inapoi-spre-trecut-sultana-malu-rosu-o-asezare-preistorica-de-acum-6-000-de-ani/;  

II. România. Civilizații suprapuse; MNIR; iunie – decembrie 2016; Muzeul Național Brukenthal – Sibiu;

Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei – Cluj Napoca; Muzeul de Artă – Cluj Napoca; Complexul 

Muzeal Național „Moldova” – Iași; Muzeul Național al Banatului – Timișoara; Muzeul de Istorie Națională 

și Arheologie – Constanța; Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” – Tulcea; Muzeul 

Bucovinei – Suceava; Complexul Național Muzeal „Curtea Domnească” – Târgoviște; Muzeul Județean 

Mureș – Târgu Mureș; Muzeul Civilizației Dacice și Romane – Deva; Muzeul Județean Satu Mare – Satu 

Mare; Muzeul Național Secuiesc – Sfântu Gheorghe; Muzeul Civilizației Gumelnița – Oltenița; Muzeul 

1 Expozițiile vor fi prezentate după următoarele criterii: denumire expoziție; organizator; locul desfășurării; perioada; 

participanți; curatori generali; curatori adjuncți; principalele obiective tematice; scurtă descriere a proiectului expozițional; 

obiecte reprezentative expuse. 
2 În continuare MNIR. 

http://www.mnir.ro/index.php/portfolio/expozitia-temporara-radiografia-unei-lumi-disparute-privind-inapoi-spre-trecut-sultana-malu-rosu-o-asezare-preistorica-de-acum-6-000-de-ani/
http://www.mnir.ro/index.php/portfolio/expozitia-temporara-radiografia-unei-lumi-disparute-privind-inapoi-spre-trecut-sultana-malu-rosu-o-asezare-preistorica-de-acum-6-000-de-ani/
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Regiunii Porților de Fier – Drobeta Turnu Severin; Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” – Vaslui; Complexul 

Muzeal „Iulian Antonescu” – Bacău; Muzeul Județean Botoșani – Botoșani; Muzeul Județean Teleorman – 

Alexandria; Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș –Baia Mare; Muzeul Romanațiului – 

Caracal; Muzeul Județean Argeș – Pitești; Muzeul Banatului Montan – Reșița; Muzeul Județean de Istorie 

și Artă – Zalău; Muzeul Arheologic Sarmizgetusa; Muzeul Municipal Carei; Muzeul Municipal Huși; 

Muzeul Național al Literaturii Române – București. 
Ernest Oberländer-Târnoveanu; Cătălin Bem, Corina Borș, Paul Damian, Cornel Ilie, Oana Ilie, Alexandra 

Mărășoiu, Ginel Lazăr, Silviu Oța, Andreea Ștefan, Ovidiu Țentea,  

Expoziția reunește câteva sute de exponate, ilustrând evoluția civilizațiilor preistorice, antice și medievale 

care s-au succedat pe teritoriul actual al României, inclusiv o serie de bunuri culturale de primă importanță 

intrate de curând în colecțiile Muzeului Național de Istorie a României (precum piese de aur din tezaurul 

preistoric de la Sarasău, o serie de piese de podoabe dacice din argint, un scut dacic din bronz, tablele 

municipale de la Troesmis etc.). Expoziția „România – civilizații suprapuse” reunește artefacte arheologice 

și istorice de primă importanță din colecțiile Muzeului Național de Istorie a României și ale altor muzee 

românești. Adevărate capodopere aparținând patrimoniul național, aceste obiecte stau mărturie cu privire la 

numeroasele civilizații care s-au succedat de-a lungul timpului în cuprinsul spațiului actual al României, loc 

de convergență culturală. Acest amplu proiect expozițional reprezintă o a doua etapă a unui demers muzeal 

de anvergură inițiat de către Muzeul Național de Istorie a României, anume de a prezenta publicului din țară 

și străinătate cele mai importante bunuri de patrimoniu cu semnificație istorică și arheologică aflate în 

colecțiile muzeelor din România. În acest sens, în ultimii 3 ani, Muzeul Național de Istorie a României a 

colaborat cu peste 30 de muzee din România, care au contribuit cu artefacte din colecțiile lor la realizarea 

expoziției internaționale „Comorile României” și a celei naționale intitulate „România – civilizații 

suprapuse”. Ultimele două decenii au reprezentat o perioadă plină de provocări pentru muzeele din România 

și, în general, pentru patrimoniul cultural național. Multe muzee au întâmpinat probleme cu spațiile lor, astfel 

că s-au văzut nevoite să își restrângă expunerile permanente. Este și cazul Muzeului Național de Istorie a 

României, care de aproape 15 ani nu a mai avut posibilitatea să prezinte publicului și specialiștilor, din țară 

și străinătate, foarte multe din bunurile de patrimoniu cu valoare excepțională păstrate în colecțiile sale. În 

acest context, expoziția „România – civilizații suprapuse” reprezintă un demers muzeal prin care se dorește 

aducerea în prim plan a valorilor arheologice și istorice de patrimoniu, cultură și civilizație existente în 

muzeele românești. Astfel, deopotrivă publicul și specialiștii pot să admire din nou artefacte cu semnificație 

deosebită și să mediteze la rolul pe care muzeele de profil istorico-arheologic din România îl pot avea pentru 

cunoașterea trecutului, educația pro patrimoniu și dezvoltarea durabilă axată pe moștenirea culturală 
Tezaurul de podoabe preistorice de la Sarasău, Tablele municipale de la Troesmis. 

III. Meșteșug și prestigiu. Depozitele de bronzuri de la Tărtăria; MNIR; decembrie 2016 – mai 2017.

Corina Borș; arh. Andrei Cîmpeanu (Design & layout grafic); Francisc Dosza, Alexandru Dosza, Sergiu 

Popescu, Paul Popa (restauratori metal); Alexandru Dosza, Sergiu Popescu, Paul Popa (etalare); ing. Marius 

Amarie, dr. Corina Borș, Luciana Rumega-Irimuș, Vlad Rumega-Irimuș (fotografii); Vlad Rumega-Irimuș 

(planuri, hărți); Georgiana Ducman (desene, piese metal); Luciana Rumega-Irimuș (desene ceramică). 

Expoziția are ca temă o descoperire arheologică de excepție, care constituie și studiu de caz pentru cercetare 

pluridisciplinară în cadrul proiectului de cercetare PILOT, anume două depozite compuse din piese de bronz 

și fier (Tărtăria I și Tărtăria II), găsite în primăvara anului 2012, cu ocazia unor ample cercetări arheologice 

preventive în situl Tărtăria – Podu Tărtăriei, datat în perioada mijlocie a primei epoci a fierului (Hallstatt 

mijlociu, așa-numita perioadă a culturii Basarabi). Investigațiile pluridisciplinare (efectuate în laboratoarelor 

de specialitate ale  Institutului Național de Cercetare și Dezvoltare în Optoelectronică INOE 2000) cu privire 

la obiecte din componența depozitelor de piese din bronz și fier Tărtăria I și Tărtăria II, dar și expoziția sunt 

realizate în cadrul proiectului de cercetare „Platformă PILOT de valorizare trans-disciplinară prin baze de 

date relaționate” (PN-II-PT-PCCA-2013-4-1022), care se desfășoară în perioada 2014–2017.  

Aceste două depozite de obiecte din bronz și fier reunesc peste 500 de piese (arme, unelte, piese de port și 

de harnașament), care datează din perioada secolelor 9–8 a. Chr. (seria Bâlvăneşti-Vinţ – perioada Ha B3–

C), fiind vorba de una dintre cele mai bogate şi complexe depuneri de acest fel descoperite până în acest 

moment pe teritoriul României şi —destul de probabil— din zona carpatică şi a bazinului Dunării mijlocii 

şi de jos. Cele două depozite reprezintă depuneri votive cu caracter de unicat atât prin natura lor (însumând 

deopotrivă elemente de prestigiu social și meșteșug), cât şi prin contextul cert de descoperire (săpătură 

arheologică), raportat la civilizaţia Hallstatt-ului mijlociu în zona arcului carpatic şi a bazinului Dunării 

mijlocii şi de jos. În cadrul expoziției  sunt prezentate piese (arme, piese de pot și podoabe, piese de 

harnașament) care au parcurs un laborios proces de restaurare în laboratorul de specialitate al muzeului.  

Colan din șapte torquesuri (depozitul Tărtăria II); Zăbală cu muștiuc mobil (depozitul Tărtăria I) 


