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Raport stiintific si tehnic in extenso 

privind implementarea proiectului in Etapa de executare 2/2015 
 

 

 

 

 

Proiectul Ecouri ale trecutului reflectate in prezent ... O incercare de reconstituire a 

societatii neolitice prin intermediul arheologiei experimentale (ARCHAEODROM), cod 

proiect PN-II-PT-PCCA-2013-4-2302, nr. contract 338/2014, reprezintă un proiect de cercetare 

tip Parteneriate (PN II – PCCA 2013), coordonat de către Muzeului Naţional de Istorie a 

României, în parteneriat cu Universitatea București (Partener 1) și SC S&S Proiectare SRL 

(Partener 2). Acesta din urmă a înlocuit partenerul economic anterior, firma SC Prospect SRL, ce 

s-a retras din consorțiu în luna martie, datorită unor dificultăți financiare întâmpinate de către 

acesta. 

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. 

Etapa 2 - Anul II - 2015 - cercetare experimentala privind problematicile abordate si 

diseminare intermediara a rezultatelor a vizat problematici legate de arhitectura și urbanismul 

așezărilor neolitice, dar și aspecte privind artefactele neolitice confecționate din lut, atât din 

perspectivă teoretico-metodologică, cât și experimentală și demonstrativă. 

 Din nefericire, etapa 2/2015 a debutat cu o întârziere a procedurilor standard de 

contractare și de deschidere a etapei, dublate, inerent, de o întârziere a viramentelor de buget. La 

acestea s-a adăugat și o diminuare a bugetului prognozat pentru anul în curs, fenomen devenit, 

din păcate, o practică obișnuită, în ultimii ani, în cazul proiectelor finanțate de către UEFISCDI. 

 

I. Rezumatul etapei 

Etapa de executare nr. 2/2015 a proiectului în discuție, intitulată Anul II - 2015 - 

cercetare experimentala privind problematicile abordate si diseminare intermediara a 
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rezultatelor a avut, în principal, un caracter de cercetare și dezvoltare experimentală, dublat de 

procesul de diseminare intermediară a datelor obținute de către consorțiul proiectului. 

Etapa de executare nr. 2/2015 a proiectului în discuție a însumat 5 activități, pe care le 

vom prezenta detaliat în continuare: 

 

 Activitatea 2.1. Studiul urbanistic al modului de organizare al asezarilor neolitice, atat 

din perspectiva organizarii planimetrice a constructiilor, cat si a modului de amplasare in 

peisaj, in functie de relief, topografie si a surselor de materii disponibile. Aceasta a avut un 

caracter de cercetare si documentare, fiind vizate problematicile legate de așezărilor neolitice, 

atât din perspectiva organizării, amplasamentului, topografiei și resurselor disponibile. La 

aceasta activitate au participat Coordonatorul si Partenerul 2. Evaluarea stadiului actual al 

cercetarilor s-a realizat prin prisma resurselor bibliografice, cartografice și topografice referitoare 

la problemele studiate, dar si prin cercetarea în teren a unor așezări neolitice din Romania, atat 

din perspectiva arheologica si topografică, cât și la nivel de organizare internă a așezărilor 

(arhitectură și urbanism).  

 Activitatea 2.2. Inceperea realizarii unui model experimental al unei asezari neolitice 

(parc stiintific experimental tip archaeodrom), care va cuprinde toate tipurile de constructii 

atestate arheologic, la scara 1:1, prin aplicarea unor solutii constructive si utilizarea unor 

unelte specifice perioadei neolitice. Aceasta activitatea a fost in strânsa legatura cu precedenta 

activitate, fiind complementara aceleia, implementarea fiind realizată de către echipa 

Coordonatorului. De asemenea, trebuie menționat faptul că, direct și indirect, activitatea în 

discuție a fost legată si de Activitatea 2.5. ce a constat în organizarea unei școli de vară, prin 

implicarea studentilor, masteranzilor si doctoranzilor la istorie si arhitectura. Activitatea în 

discuție a fost una de documentare-cercetare la nivel teoretic si metodologic, ce a constat in 

inserierea datelor rezultate din evaluarea resurselor bibliografice, arheologice, cartografice si 

topografice obținute în cadrul Activității 1.1, iar ulterior a permis proiectarea parcului științific 

experimental tip archaeodrom.  

Activitatea 2.3. Studii experimentale asupra artefactelor neolitice confectionate din lut in 

vederea completarii spectrului informational. Aceasta a avut un caracter de cercetare si 

dezvoltare experimentală, fiind vizate problematicile legate de artefactele de lut neolitice 



3 
 

(ceramica, plastica, alte obiecte). La aceasta activitate au participat Coordonatorul si Partenerul 

1, cercetarea implicând experimente de laborator și în teren cu caracter interdisciplinar. 

Activitatea în discuție a fost legată de Activitatea 2.5. ce a constat în organizarea unei școli de 

vară, prin prisma faptului că experimentele din teren s-au realizat pe perioada școlii de vară și 

prin implicarea studentilor, masteranzilor si doctoranzilor la istorie, arheologie și geologie. 

 

Activitatea 2.4. Diseminarea intermediară a datelor acumulate în cadrul proiectului. 

Aceasta activitate a urmarit diseminarea si valorificarea preliminara a datelor acumulate in cadrul 

proiectului, atat la nivel national, cat si international, prin intermediul unor instrumente specifice 

(vezi sectiunea III a acestui raport). La aceasta activitatea au participat Coordonatorul si 

Partenerul 1. Precizam ca respectiva activitate a avut ca public tinta atat specialistii din domeniu, 

tinerii in proces de formare profesionala (studenti, masteranzi, doctoranzi), cat si marele public. 

 

Activitatea 2.5. Organizarea unei scolii de vara de arheologie experimentala (iulie-

august 2015), pe situl arheologic Sultana-Malu Rosu, jud. Calarasi, destinata studentilor, 

masteranzilor si doctoranzilor la istorie, geologie si arhitectura. Aceasta activitate a fost in 

stransa legatura cu activitatile 2.2. si 2.3., iar ea avut un caracter de cercetare experimentala si 

demonstrativa, la care s-au adaugat cele legate de educare, formare si documentare. La aceasta 

activitate au participat Coordonatorul si ambii parteneri din consortiu si s-a urmarit realizarea 

unor activitati de cercetare si dezvoltare experimentala împreuna cu studentii, masteranzii si 

doctoranzii ce studiaza istorie, geologie si arhitectura.   

 Rezultatele cuantificabile ale proiectului, obtinute in cadrul activitatilor sus mentionate, 

vor fi prezentate detaliat in sectiunea III a prezentului raport. 

 

II. Descrierea stiintifica si tehnica a etapei 2/2015 

Proiectul Ecouri ale trecutului reflectate in prezent... O incercare de reconstituire a 

societatii neolitice prin intermediul arheologiei experimentale isi propune o abordare originala a 

uneia dintre perioadele cheie ale istoriei Romaniei – neoliticul (cca. 7000-3700 BC), care la 

nivelul umanitatii poate fi considerat un moment de cotitura, comparabil la scara istorica doar cu 

marea revolutie industriala de la sfarsitul secolului al XVIII-lea. Inca de la inceputurile 

cristalizarii disciplinei arheologice din Romania, aceasta perioada a atras interesul diversilor 
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specialisti, de-a lungul timpului formulandu-se diferite ipoteze si teorii despre aceasta perioada 

cheie din istoria umanitatii. 

Prezentul proiect isi propune o abordare diferita si diferentiata a perioadei neolitice din 

Romania, atat printr-o cercetare pluri-, inter si transdisciplinara, dar si prin schimbare opticii de 

studiu, prin intermediul arheologiei experimentale. Aceasta permite un contact diferit cu 

realitatile preistorice si o viziune alternativa asupra trecutului, fiind un important instrument de 

cercetare care sa completeze informatiile oferite doar de descoperirile arheologice din neolitic. 

 Etapa de executare nr. 2/2015 a implicat directii de cercetare cu caracter inter-, multi- sau 

transdisciplinar. In acest sens, amintim doar ca pentru realizarea activitatilor 2.1 și 2.2 au 

participat specialisti ai echipelor de cercetare ale Coordonatorului si Partenerului 2, din 

domeniile arheologiei, topografiei, cartografiei,  arhitecturii, peisagisticii si urbanismului, in 

vederea realizarii unui studiu urbanistic al modului de organizare al asezarilor neolitice, atat din 

perspectiva organizarii planimetrice a constructiilor, cat si a modului de amplasare in peisaj, in 

functie de relief, topografie si a surselor de materii prime / hrana disponibile. Datele si rezultatele 

in extenso se regasesc in studiul arhitectonico-urbanistic postat pe pagina web a proiectului 

(http://www.mnir.ro/ index.php/echoes-of-the-past-reflected-in-the-present/).  

In cadrul activitatii 2.3, au fost implicati specialisti ai echipelor de cercetare ale 

Coordonatorului si Partenerului 1, din domeniile arheologiei, ceramologiei, mineralogiei, 

geologiei si petrografiei. Au fost realizate experimente si analize de laborator, dar si  

experimente de teren, cu mijloace, materii prime si in conditii asemanatoare celor din perioada 

neolitica, in vederea decelarii modului in care erau confectionate artefactele de lut neolitice (in 

special vasele ceramice, care erau realizate la mana, fara roata olarului). Datele si rezultatele in 

extenso se regasesc in studiul ceramicii neolitice postat pe pagina web a proiectului 

(http://www.mnir.ro/ index.php/echoes-of-the-past-reflected-in-the-present/). 

Totodata, in cadrul activitati 2.5, echipa de cercetare a Coordonatorului, in colaborare cu 

echipele de cercetare ale ambilor parteneri au organizat o scoala de vara de arheologie 

experimentala (iulie-august 2015), pe situl arheologic Sultana-Malu Rosu, jud. Calarasi, 

destinata studentilor, masteranzilor si doctoranzilor la istorie, geologie si arhitectura, in cadrul 

careia s-au realizat experimente privind extragerea materiilor prime, confectionarea vaselor 

ceramice si arderea acestora, dar si proiectarea viitorului parc stiintific tip archaeodrom. 

 Activitatea 2.4 a vizat diseminarea intermedinară a datelor acumulate în cadrul 
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proiectului. Aceasta activitate a urmarit diseminarea si valorificarea preliminara a datelor 

acumulate in cadrul proiectului, atat la nivel national, cat si international, prin intermediul unor 

comunicari stiintifice sustinute la manifestari de profil din tara si strainatate, dar si prin 

publicarea/depunerea unor articole stiintifice privind problematiciile abordate in cadrul 

proiectului de fata, la care se adauga o serie de livrabile destinate marelui public sau celui de 

specialitate (vezi sectiunea III a acestui raport). 

 

III. Contributii stiintifice cuantificabile ale proiectului in etapa de executare nr. 2/2015  

Diseminarea intermediară a datelor acumulate în proiect a constituit o prioritate majoră  a 

echipei de cercetare a consorțiului. Rezultatele științifice cuantificabile din proiect pot fi grupate 

pe urmatoarele categori, conform indicatorilor de rezultat: 

 

III.1. Articole in evaluare in reviste indexate ISI – Lazar C., Margarit M., Radu V., 2016, 

Evidence of production and use of Lithoglyphus naticoides beads in the Holocene from Europe: 

the case of Sultana- Malu Roșu site (Romania), The Holocene (Factor de Impact: 2,283; Scor 

relativ de influență: 1,954). 

 

III.2. Articole publicate in reviste indexate in baze de date internationale – Opriș V., Lazar C., 

2015, Suporturile paralelipipedice din eneoliticul timpuriu de la Dunărea de Jos, Buletinul 

Muzeului Judetean Teleorman, 7: 67-84 (CEEOL). 

 

III.3. Carti publicate – C. Lazar (editor), 2015, „Radiografia unei lumi dispărute. Privind înapoi 

spre trecut: Sultana-Malu Roşu, o aşezare preistorică de acum 6000 de ani”, ISBN 978-973-0-

19577-4, Muzeul National de Istorie a Romaniei, Bucuresti 

(http://shop.mnir.ro/index.php/produs/radiografia-unei-lumi-disparute/). 

 

III.4. Participari la conferinte stiintifice internaționale – acestea sunt in numar de sase prezentari 

orale – (i). M. Mărgărit, „Testing the endurance of prehistorical adornments. Examples of raw 

materials from the aquatic evironment used in the Romanian Chalcolithic”, AWRANA Meeting. 

Connecting people and technologies, University of Leiden, 27-30 May 2015, Netherlands; (ii). T. 

Ignat, V. Opris, C. Lazar, „Changes in pottery production. A case study from the Kodjadermen-
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Gumelniţa-Karanovo VI eneolithic settlement at Sultana-Malu Roşu, South-East Romania”, 21st 

Annual Meeting EAA, University of Glasgow, UK, 2-5 September 2015; (iii). A. Darie, G. 

Niculescu, M. Georgescu, C. Lazar, „Metal artefacts circulation in the Eneolithic period from 

Southeastern Romania. A case study”, 21st Annual Meeting EAA, University of Glasgow, UK, 

2-5 September 2015; (iv). M. Golea, M. Stavrescu-Bedivan, C. Lazar, „Consideration about the 

use of Vitis vinifera in the Eneolithic period from Balkans”, 21st Annual Meeting EAA, 

University of Glasgow, UK, 2-5 September 2015; (v). A. Darie, G. Niculescu, M. Georgescu, C. 

Lazar, „The metal objects from the Eneolithic settlement of Sultana-Malu Roşu (south-east of 

Romania): integrating morphological characteristics with social context”, 21st Annual Meeting 

EAA, University of Glasgow, UK, 2-5 September 2015; (vi). C. Lazar, „Sampling the 

archaeological materials for 14C dating”, 3rd  IFIN- HH   International   Workshop   on  Nuclear 

Techniques and Preservation of Cultural Heritage, 10 December 2015, Măgurele. La acestea se 

adaugă și un poster: M. Golea, M. Stavrescu-Bedivan, C. Lazar, „Plant choices and consumption 

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

21st Annual Meeting EAA, University of Glasgow, UK, 2-5 September 2015.           

 

III.5. Participari la conferinte stiintifice naționale – acestea sunt in numar de sapte – (i). A. 

Darie, G. Niculescu, M. Georgescu, C. Lazar, „Obiectele de metal descoperite în aşezarea 

eneolitică de tip tell de la Sultana – Malu Roșu (jud. Călărași)”, Sesiunea de comunicari 

stiintifice a Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan” București, 25-27 martie 2015, București; 

(ii). V. Radu, A. Balasescu, T. Ignat, C. Lazar, „Bivalvele în alimentația comunității eneolitice 

de la Sultana-Malu Roșu (cultura Gumelnița, mileniul V a Chr.). Date experimentale”, Sesiunea 

de comunicari stiintifice a Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan” București, 25-27 martie 

2015, București; (iii). C. Ghita, I. Craciunescu, C. Lazar, „Geomorfologia aplicată patrimoniului 

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

lea Simpozion National de Geomorfologie, 21-24 mai 2015, Sfantul Gheorghe; (iv). V. Opris, C. 

Lazar, „Suporturi paralelipipedice din lut în Eneoliticul Timpuriu de la Dunărea de Jos”, 

Simpozionul de Arheologie al Muzeului Municipiului București, 26 iunie 2015, București; (v). 

A. Darie, G. Niculescu, M. Georgescu, C. Lazar, „Obiectele de metal din aşezarea eneolitică de 

tip tell de la Sultana - Malu Roşu. Aspecte morfologice şi context social”, Sesiunea Ştiinţifică 

Internaţională Pontica, 6-7 octombrie 2015, Constanta; (vi). R. Sandu, M. Mărgărit, V. Radu, C. 
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Lazăr, „Mărgelele eneolitice din cadrul necropolei de la Sultana - Malu Roșu”, Sesiunea 

Ştiinţifică Internaţională Pontica, 6-7 octombrie 2015, Constanta; (vii). M. Golea, M. Stavrescu-

Bedivan, C. Lazar, „Considerații asupra utilizării speciei Vitis vinifera în perioada eneolitică din 

România”, Sesiunea Ştiinţifică Internaţională Pontica, 6-7 octombrie 2015, Constanta. 

 

III.6. Organizarea de conferinte si workshop-uri stiintifice – acestea au fost in numar de trei – 

(i). Conferinta stiintifica „Arhitectură şi Arheologie Experimentală I - Date experimentale 

privind rolul scoicilor în alimentația comunității eneolitice de la Sultana-Malu Roșu (cultura 

Gumelniţa)”, sustinuta de V. Radu, A. Balasescu si C. Lazar, Muzeul National de Istorie a 

Romaniei, 10 iunie 2015, Bucuresti – 30 participanti (http://www.mnir.ro/index.php/conferinta-

stiintifica-date-experimentale-privind-rolul-scoicilor-in-alimentatia-comunitatii-eneolitice-de-la-

sultana-malu-rosu/); (ii). Conferinta stiintifica „Cartare prin metode fotogrametrice în situl 

arheologic Sultana-Malu Roșu”, sustinuta de A. Trifan, M. Florea, I. Craciunescu si C. Lazar, 

Muzeul National de Istorie a Romaniei, 18 iunie 2015, Bucuresti – 30 participanti 

(http://www.mnir.ro/index.php/conferinta-stiintifica-cartare-prin-metode-fotogrametrice-in-situl-

arheologic-sultana-malu-rosu/); (iii). Workshop interdisciplinar „Arhitectură și Arheologie 

Experimentală: Ilustrarea scenariului de utilizare și funcționare a unui Archaeodrom”, organizat 

în cadrul școlii de vară de arheologie experimentala (Activitatea 2.5), 18-26 iulie 2015, Sultana, 

jud. Calarasi – 25 participanti (http://www.mnir.ro/ index.php/workshop-ul-interdisciplinar-

arhitectura-si-arheologie-experimentala-ilustrarea-scenariului-de-utilizare-si-functionare-a-unui-

archaeodrom/). 

 

III.7. Studii – Acestea sunt in numar de două – (i). Luca A., Dimofte D., M. Secleman, „Studiu 

tehnic interdisciplinar asupra ceramicii neolitice”; (ii). Stan S., R. Stan, „Studiu tehnic privind 

ilustrarea scenariului de utilizare și funcționare a unui Archaeodrom”. 

 

III.8. Alte Rezultate – Acestea sunt in numar de opt – (i). Expoziția de Arheologie „Radiografia 

unei lumi dispărute. Privind înapoi spre trecut: Sultana-Malu Roşu, o aşezare preistorică de acum 

6 000 de ani” (mai - decembrie 2015), organizată la Muzeul National de Istorie a Romaniei, 

Bucuresti (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-
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ani/); (ii). Baza de date cu tipurile de asezari, constructii si amenajari specifice perioadei 

neolitice din Romania; (iii). Harta asezarilor neolitice identificate in Romania; (iv). Buletinele de 

analiza interdisciplinara pentru ceramica neolitica si mostrele experimentale; (v). Modelele 

teoretice si demonstrative de analiza si cuantificare a datelor comparative pentru obiectele 

neolitice confectionate din lut si modelele experimentale; (vi). Colectia de obiecte experimentale 

si demonstrative realizate din lut (vase ceramice, statuete antropomorfe si zoomorfe, greutati de 

lut, modele de constructii, fusaiole etc.); (vii). Scoala de vara de arheologie experimentala si un 

workshop pentru studenti, masteranzi, doctoranzi si postdoctoranzi; (viii). Datari radiocarbon 

(14C) ale unor contexte arheologice din care provin artefacte ceramice analizate in cadrul 

proiectului. 

Toate aceste rezultate cuantificabile beneficiaza de Acknowledgement conform clauzelor 

stipulate in Contractul cu UEFISCDI.  

 

IV. Impactul proiectului in etapa de executare nr. 2/2015 

Rezultatele etapei nr. 2/2015 au avut un impact major si multilateral, urmarindu‐se 

principiile promovate de UEFISCDI. Astfel, principiul excelentei a reprezentat o prioritate 

pentru echipa proiectului, scopul urmarit fiind cresterea vizibilității cercetăriilor efectuate de 

catre membrii implicati, atat la nivel national, cat si la nivel international. Principiul diseminarii, 

strans legat de precedentul, a fost atins prin efortul de a publica si prezenta rezultatele 

cercetărilor în reviste indexate in baze de date internationale sau ISI, dar si la conferinte 

nationale si internationale. Diseminarea a fost completata de o serie de conferinte si workshop-

uri organizate de membrii consortiului, pe problematici de cercetare specifice abordate de catre 

acestia in cadrul proiectului (vezi punctul III). 

Latura educativă și formativă a proiectului a fost atinsă prin organizarea scolii de vara de 

arheologie experimentala (iulie-august 2015), pe situl arheologic Sultana-Malu Rosu, jud. 

Calarasi, destinata studentilor, masteranzilor si doctoranzilor la istorie, geologie si arhitectura. 

Astfel, s-a urmarit realizarea unui mediu  formativ inter-, pluri- si trans-disciplinar pentru tinerii 

participanti la scoala de vara, dar si facilitarea cunoasterii reciproce (intr-o forma interactiva) a 

domeniilor stiintifice (oarecum diferite) din cadrul carora provin participantii. 

Impactul scontat in etapa unica 2015 a vizat in special comunitatea stiintifica nationala si 

internationala, fapt confirmat de catre contributiile cuantificabile prezentate anterior, dar si prin 
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gradul de complexitate si originalitate al solutiilor propuse de proiectul in discutie. In acelasi 

timp, printr-o serie de actiuni si activitati specifice (de exemplu expozitia de arheologie 

„Radiografia unei lumi dispărute. Privind înapoi spre trecut: Sultana-Malu Roşu, o aşezare 

preistorică de acum 6000 de ani” si cartea cu acelasi titlu) s-a urmarit ca segment tinta si marele 

public, in scopul familiarizarii acestuia cu cercetarile efectuate in Romania si a popularizarii 

rezultatelor obtinute de catre echipa consortiului. 

Totodata, rezultatele obtinute in etapa nr. 2/2015, in cadrul unor activitati specifice (de 

exemplu cele doua studii tehnice – vezi punctul III.7, dar nu numai) vor sta la baza elaborarii 

unor articole ce vor fi publicate in unele dintre cele mai prestigioase reviste ale domeniului 

aplicației, indexate ISI (Arts and Humanities Citation Index) sau BDI.  

Mai mentionam ca gradul de realizare a obiectivelor a fost de 100%, unele rezultate 

(articolele, studiile, participarile la conferinte stiintifice) depasind prognozarile de indicatori 

cuantificabili facute initial, in momentul contractarii. Aceasta denota fiabilitatea si eficacitatea 

echipelor de cercetare ale celor 3 parteneri implicati in proiect si complementaritatea dintre 

acestea, ceea ce conduce la sinergii benefice, cu un impact major la nivel national si 

international. 

 

V. Fezabilitatea proiectului in etapa de executare nr. 2/2015 

In etapa nr. 2/2015 proiectul in discutie a prezentat un grad ridicat de fezabilitate, fapt 

demonstrat si de analiza SWOT:  

1. Strengths – (i). diseminarea rezultatelor prin intermediul articolelor publicate (sau in 

curs de publicare) in reviste cotate BDI sau ISI, precum si a conferintelor stiintifice nationale si 

internationale; (ii). realizarea de cercetari inter-, pluri si transdisciplinare; (iii). atragerea altor 

resurse necesare desfasurarii proiectului in bune conditii prin implicarea Partenerului 2 (SC S&S 

Proiectare SRL), care reprezinta noul partener economic al acestui consortiu; (iv). echipele celor 

3 parteneri din consortiul proiectului sunt alcatuite din oameni tineri (cca. 70%); (v). realizarea 

unor instrumente de diseminare online (publica) a rezultatelor si activitatilor proiectului (pagina 

web a proiectului, paginile de Facebook si Twitter ale proiectului).  

2. Weaknesses – (i). imposibilitatea financiara de a realiza toate deplasarile propuse in 

cadrul etapei de documentare‐cercetare; (ii). decalajul activitatilor si obiectivelor din Planul de 

realizare al proiectului, datorita diminuarii bugetare a etapei nr. 2/2015, ce au determinat mutarea 
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totala sau partiala a unor activitati in Etapa 3/2016; (iii). intarzierea contractarii etapei, fapt ce a 

blocat partial activitatile planificate in primul trimestru al anului 2015; (iv). decalarea termenului 

de decontare din luna decembrie, de la data de 15.12.2015 (conform celor stabilite in momentul 

contractari si datelor completate in baza de date on-line https://uefiscdi-direct.ro/EVoC/) la data 

04.12.2015 (deadline impus de catre UEFISCDI, printr-un email informal din partea ofiterului de 

proiect), ceea ce viciaza implementarea proiectului in bune conditii la final de etapa; (v). 

retragerea din consorțiu în luna martie 2015a partenerului economic anterior, firma SC Prospect 

SRL, datorită unor dificultăți financiare întâmpinate de către acesta.  

3. Oportunities – (i). stiintifice ‐ pentru specialistii din domeniu, diverse cercuri stiintifice 

din tara si strainatate; (ii). educationale – masteranzi, doctoranzi si postdoctoranzi implicati in 

echipa proiectului, dar si pentru marele public participant la evenimentele organizate de catre 

echipa proiectului; (iii). de imagine si vizibilitate a cercetarii romanesti – prin diseminarea 

rezultatelor in cadrul unor manifestari stiintiifice internationale si prin publicarea unor articole si 

studii intr-o serie de publicatii bine cotate; (iii). de popularizare in cadrul marelui public prin 

expozitia de arheologie realizata.  

4. Threats – (i). criza economica, birocratia specifica institutiilor de stat si politica 

guvernamentala vis‐a‐vis de cercetarea stiintifica din Romania; (ii). intarzierea de cca. 2-3 luni 

cu care este posbil sa fie virate sumele prevazute in Contract pentru etapele urmatoare (2016, 

daca nu se va face o prelungire ca in cazul altor proiecte de cercetare finantate de catre 

UEFISCDI), asa cum se intampla in cazul altor proiecte de cercetare aflate in implementare la 

Muzeul National de Istorie a Romaniei (de exemplu proiectele tip PCE-IDEI); (iii). reducerea 

bugetului pentru etapele urmatoare de implementare ale proiectului in discutie, precedent deja 

creat anul acesta; (iv). decalarea si in viitor a termenului de decontare din luna decembrie, ca in 

cazul etapelor nr. 1/2014 si 2/2015 (contrar celor stabilite in momentul contractari si datelor 

completate in baza de date on-line https://uefiscdi-direct.ro/EVoC/), ceea ce viciaza 

implementarea proiectului in bune conditii la final de etapa si finalizarea raportarii stiintifice in 

conditii optime; (v). tergiversari financiare si administrative, in cazul in care se va decide 

realizarea unor noi suplimentari bugetare, ca in cazul etapelor nr. 1/2014 si 2/2015, care conduc 

inerent la blocaje si intarzieri ce afecteaza buna implementare a proiectului si respectarea 

prognozarilor initiale din momentul contractari. 
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V. Concluzii.  

In concluzie, in etapa nr. 2/2015 a proiectului PCCA-2013 - Ecouri ale trecutului 

reflectate in prezent ... O incercare de reconstituire a societatii neolitice prin intermediul 

arheologiei experimentale (ARCHAEODROM) s-au atins majoritatea obiectivele propuse, fapt 

reflectat pe deplin de catre indicatorii de rezultat obtinuti. Partenerii consortiului (Muzeul 

National de Istorie a Romaniei, Universitatea Bucuresti si SC S&S Proiectare SRL), prin 

intermediul echipelor proprii de cercetare, au actionat complementar, pe domeniile de 

specializare specifice, activitatile conducand la efectul de sinergie. Rezultatele au urmarit 

principiile excelentei, diseminarii si integrarii durabile promovate de catre UEFISCDI. Totusi, 

avand in vedere tergiversarile create de intarzierea deschiderii financiare a etapei 2015, 

diminuarea bugetului etapei 2/2015 (practica devenita “obisnuita” in utlimii ani pentru proiectele 

finantate de catre UEFISCDI) si decalarea termenului de decontare a etapei nr. 2/2015 de la data 

de 15.12.2015 (conform conditiilor stabilite in momentul contractari si a datelor completate in 

baza de date on-line https://uefiscdi-direct.ro/EVoC/) la 04.12.2015, acestea au determinat 

mutarea totala sau partiala a unor activitati in Etapa 3/2016, dar si decalaje sau blocaje partiale a 

implementaii proiectului si a executiei bugetare, cu efecte directe in modul de gestionare a 

procesului de cerectare desfasurat de catre consortiu. 

 

 

 

 

4 decembrie 2015 

 

 Director proiect, 

Dr. Catalin Alexandru Lazar 

 


