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Raport stiintific si tehnic in extenso 

privind implementarea proiectului in Etapa de executare 3/2016 
 

 

 

 

 

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 2015, 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 modele 

experimentale si demonstrative. 

Etapa 3 - Anul III - 2016 - cercetare experimentala privind problematicile abordate si 

diseminare intermediara a rezultatelor a vizat problematici tehnice legate de arhitectura 

neolitică, la nivel de comportament al constructiilor experimentale din perspectiva constructiva si 

higrotermica, dar și aspecte privind artefactele neolitice litice confecționate din diverse roci, atât 

din perspectivă teoretico-metodologică, cât și experimentală și demonstrativă. 

 Din fericire, spre deosebire de anii precedenți, etapa 3/2016 a debutat bine, procedurile 

standard de contractare și de deschidere a etapei fiind demarate la finalul lunii ianuarie 2016. În 

schimb, nelipsita diminuare a bugetului prognozat pentru anul în curs și, inerent, prelungirea 

proiectului de față până în 2017, pe baza unui nou act adițional, din păcate, nu face decât să ne 

dovedească din nou că această manieră de implementare a proiectelor de cercetare din România 

este încă o practică obișnuită în cazul proiectelor finanțate de către stat (UEFISCDI). 
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I. Rezumatul etapei 

Etapa de executare nr. 3/2016 a proiectului în discuție, intitulată Anul III - 2016 - 

cercetare experimentala privind problematicile abordate si diseminare intermediara a 

rezultatelor obtinute  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. 3/2016 a proiectului în discuție a însumat 4 activități, pe care le 

vom prezenta detaliat în continuare: 

 Activitatea 3.1. Analize interdisciplinare finale de laborator asupra artefactelor litice 

neolitice in vederea identificarii modalitatilor de productie, sursele de materii prime, solutiile 

tehnice si tehnologice utilizate si functionalitatea lor. Aceasta a avut un caracter de cercetare, 

documentare si dezvoltare experimentală, fiind vizate problematicile legate de artefactele litice 

neolitice (piese de silex si piese realizate din alte roci). La aceasta activitate au participat 

Coordonatorul si Partenerul 1, cercetarea implicând experimente de laborator și în teren cu 

caracter interdisciplinar.  

Activitatea 3.2. Studiul final arhitectonic al modului de comportare a constructiilor 

experimentale din perspectiva constructiva si higrotermica. Aceasta a avut un caracter de 

cercetare, documentare si dezvoltare experimentală, fiind vizate problematicile legate de 

arhitectura neolitica din punct de vedere al constructiilor experimentale realizate si al 

comportamentului higrotermic al acestora. La aceasta activitate au participat Coordonatorul si 

Partenerul 2. Activitatea în discuție este legată de Activitatea 1.5.  din etapa I/2014, dar datorita 

actelor aditionale din ultimii doi ani si a prelungirii proiectului in discutie, s-a ajuns la aceasta 

scindare a lor, cu toate ca initial, in momentul conceperii si depunerii proiectului aceste doua 

activitati erau grupate intr-o singura etapa. 

Activitatea 3.3. 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 activitate au participat Coordonatorul si 
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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 3.4. Analize interdisciplinare de laborator asupra artefactelor neolitice 

realizate din lut (vase ceramice, plastica zoomorfa si antropomorfa, greutati de lut etc.) in 

vederea identificarii modalitatilor de productie, sursele de materii prime, solutiile tehnice si 

tehnologice utilizate si functionalitatea lor. Aceasta a avut un caracter de cercetare si dezvoltare 

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

este legată de Activitatea 2.3.  din etapa II/2015, dar datorita actelor aditionale din ultimii doi ani 

si pelungirii proiectului in discutie, s-a ajuns la aceasta scindare a lor, cu toate ca initial, in 

momentul conceperii si depunerii proiectului aceste doua activitati erau grupate intr-o singura 

etapa. 

 

II. Descrierea stiintifica si tehnica a etapei 3/2016 

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 

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 schimbarea 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. 
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 Etapa de executare nr. 3/2016 a implicat directii de cercetare cu caracter inter-, multi- sau 

transdisciplinar. In acest sens, amintim doar ca pentru realizarea activitatilor 3.1 au participat 

specialisti ai echipelor de cercetare ale Coordonatorului si Partenerului 1, din domeniile 

arheologiei, topografiei, cartografiei, 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 litice neolitice (in special diversele piese de silex). S-au urmărit si 

decelarea surselor de silex utilizate de catre comunitatile neolitice, in acest sens in cadrul etapei 

3/2016 realizandu-se o ampla cercetare de teren a surselor de silex din Romania si Bulgaria de 

catre echipele ambelor institutii (Muzeul National de Istorie a Romaniei si Universitatea 

Bucuresti). Pe baza corelarii carcteristicilor mineralogice a pieselor litice neolitice provenite din 

sapaturile arheologice, cu caracteristicile mineralogice ale surselor de silex cercetate, a fost 

posibila stabilirea unor ipoteze de lucru privind sursele de silex utilizate de catre comunitatile 

neolitice. Totodata, s-a realizat si o cartare a surselor de silex din sudul Romaniei si nordul 

Bulgariei. 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/). 

 In cadrul activitatii 3.2 au fost implicati specialisti ai echipelor de cercetare ale 

Coordonatorului si Partenerului 2, din domeniile arheologiei, topografiei, arhitecturii, structurilor 

de rezistenta si urbanismului, in vederea studierii modului de comportare a constructiilor 

experimentale din perspectiva constructiva si higrotermica. Aceste perspective ofera o noua 

directie de cercetare a constructiilor neolitice identificate in cadrul sapaturilor arheologice. 

Completarea datelor arheologice respective cu cele experimentale (costructiile test realizate in 

cadrul proiectului), dublate de observatiile arhitecturale, a facilitat acumularea de date noi despre 

procesele post-depozitionale, dar si despre actiuni ale populatiilor neolitice, «invizibile» in 

cadrul descoperirilor arheologice. Totodata, s-a realizat o completare a studiului arhitectonic cu 

date arheologice la nivel comparativ pentru intelegerea proceselor de transformare a 

constructiilor identificate in sapaturile arheologice prin corelarea datelor obtinute in urma 

procesului de monitorizare al constructiilor experimentale.  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/).  
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 Activitatea 3.3 a vizat diseminarea intermedinară a datelor acumulate în cadrul 

proiectului. Aceasta activitate a urmarit diseminarea si valorificarea preliminara a informatiilor 

adunate  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). Totodata, 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 2016), 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 

artefactelor ceramice si arderea acestora, dar si a celor de silex, precum si evaluarea si repararea 

constructiilor neolitice experimentale realizate aici.  

In cadrul activitatii 3.4 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. 

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/). 

 

III. Contributii stiintifice cuantificabile ale proiectului in etapa de executare nr. 3/2016  

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 depuse in reviste indexate in baze de date international:  

M. Golea 2016, Discuții asupra prezenței speciei Chenopodium album în siturile arheologice 

preistorice din România, Studii de Preistorie, 13 (ERIH PLUS, CEEOL). 

 Toate aceste articole beneficiaza de Acknowledgement conform clauzelor stipulate in 

Contractul cu UEFISCDI. 
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III.2. Studii publicate in volumele editate la edituri internationale de prestigiu:  

C. Lazar, I Craciunescu, G. Vasile, M. Florea 2017, Children’s Burials in the Eneolithic 

Cemetery of Sultana-Malu Rosu, Romania, In: Murphy E. and Le Roy M. (eds.), Archaeological 

Approaches to the Burial of Children, Oxford: Oxbow, in press. 

V. Opriș, T. Ignat, C. Lazar 2017, Human shaped pottery from Sultana-Malu Roşu tell 

settlement, In: Schwarzberg H. and Becker V. (eds.), Bodies Of Clay – On Prehistoric 

Humanized Pottery. Proceedings of the Session at the 19th EAA Annual Meeting at Pilsen, 5th 

September 2013, Oxford: Oxbow, in press. 

C. Lazar, A. Darie, G. Niculescu, M. Georgescu 2017, Metal artefacts circulation in the 

Eneolithic period from Southeastern Romania. A case study, In: X. L. Armada, M. Murillo-

Barroso and M. Charlton (eds.), Metals, minds and mobility: Integrating scientific data with 

archaeological theory, Oxford: Oxbow, in press. 

 Toate aceste studii beneficiaza de Acknowledgement conform clauzelor stipulate in 

Contractul cu UEFISCDI. 

 

III.3. Participari la conferinte stiintifice internaționale – acestea sunt in numar de 12 prezentari 

orale – (i). T. Ignat, C. Lazar, Changes in pottery production in the Kodjadermen-Gumelniţa-

Karanovo VI communities (4500-3900 BC). A case study from the Sultana-Malu Roşu tell 

settlement (Romania), Conference ‘First cities’  -  An exploration of early cities in Europe and 

Asia’, Durham, 15-17.04.2016, UK; (ii). V. Radu, M. Margarit, C. Lazar, Evidence of 

production and use of Lithoglyphys naticoides beads in the Holocene from Europe: the case of 

Sultana-Malul Roșu site (Romania), Conference The 11th meeting of the ICAZ Worked Bone 

Research Group, Iaşi, 23-28.05.2016, Romania; (iii). C. Lazar, A. Soficaru, V. Opris, Between 

the living and the dead: the scattered bones story from Sultana-Malu Rosu site (Romania), 

International Conference Settlements of life and death. Studies from Prehistory to Middle Ages, 

Tulcea, 25-28.05.2016, Romania; (iv). E. Dumitrascu, S. Oanta, S. Clesiu, S. Ene, F. Munteanu, 

G. Vasile, Funeral and domestic in the second Iron Age settlement at Bucureşti-Băneasa, Strada 

Gârlei, International Conference Settlements of life and death. Studies from Prehistory to Middle 

Ages, Tulcea, 25-28.05.2016, Romania; (v). I. Craciunescu, V. Parnic, M. Florea, T. Ignat, C. 

Lazar, The tell settlements from the Mostistea Valley, The human impact and multiple land-use 

in the 5th millennium BC. A case study, conferinta internationala The archaeology of wetlands, 
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the landscape, the man and his environment: Danube Valley in Prehistory, MNIR Bucharest, 15-

16.09.2016; (vi). T. Ignat, V. Opris, C. Lazar, Aspects regarding the production of Eneolithic 

pottery based on an experimental archaeological study, The 22nd Annual Meeting European 

Association of Archaeologists, Vilnius, 31.08-04.09.2016, Lithuania; (vii). Roxana Sandu, M. 

Margarit, C. Lazar, The Eneolithic adornments as components of the costume. The case of 

Sultana-Malu Rosu cemetery, The 22nd Annual Meeting European Association of 

Archaeologists, Vilnius, 31.08-04.09.2016, Lithuania; (viii). M. Golea, The Chenopodium 

album presence in Romania Prehistory. Sign of consumption?, The 22nd Annual Meeting 

European Association of Archaeologists, Vilnius, 31.08-04.09.2016, Lithuania; (ix). I. 

Craciunescu, C. Lazar, What’s outside an Eneolithic tell settlement? Case studies from the 

Balkans, The 22nd Annual Meeting European Association of Archaeologists, Vilnius, 31.08-

04.09.2016, Lithuania; (x).  V. Opris, T. Ignat, C. Lazar, Valuable pots made with cheap 

clay. A biographical approach of the pottery from Sultana-Malu Rosu, The 22nd Annual Meeting 

European Association of Archaeologists, Vilnius, 31.08-04.09.2016, Lithuania; (xi). V. Parnic, 

C. Lazar, Noi date despre organizarea spațiului construit în așezarea gumelnițeană de la Măruita 

la Movila, Sesiunea Internaţională Pontica-2016, 6-7.10.2016, Constanta; (xii). C. Lazar, T. 

Ignat, New data about off-tell settlements in the Balkans. The case of Sultana-Malu Rosu site, 

Conference ‘Filling a Space: Houses – Settlements – Regions’, Lviv-Vynnyky, 27-28.10.2016, 

Ukraine. La aceste comunicari orlae se adauga si un poster: C. Lazar, T. Ignat, S. Stan, New 

insights into the Eneolithic architecture based on the experimental archaeology (poster), The 

22nd Annual Meeting European Association of Archaeologists, Vilnius, 31.08-04.09.2016, 

Lithuania. 

 Toate aceste comunicari beneficiaza de Acknowledgement conform clauzelor stipulate in 

Contractul cu UEFISCDI. 

 

III.4. Participari la conferinte stiintifice naționale – acestea sunt in numar de 11 prezentari orale 

– (i). A. Darie, Figurinele antropomorfe cu ornamente de metal în spațiul Kodjadermen-

Gumelnița-Karanovo VI, Sesiunea de comunicari stiintifice a Institutului de Arheologie „Vasile 

Pârvan” București, 30.03-01.04.2016, București; (ii). R. Sandu, Mărgelele din mormintele 

comunităților Boian-Gumelnița din sud-estul României, Sesiunea de comunicari stiintifice a 
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Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan” București, 30.03-01.04.2016, București; (iii). R. 

Sandu, Prezența rămășițelor vegetale de Chenopodium album L. în siturile arheologice 

eneolitice și de epoca bronzului din România, Sesiunea de comunicari stiintifice a Institutului de 

Arheologie „Vasile Pârvan” București, 30.03-01.04.2016, București; (iv). C. Lazar, R. 

Andreescu, T. Ignat, V. Radu, A. Balasescu, C. Haita, M. Neagu, V. Parnic, M. Florea, M. 

Voicu, I. Craciunescu, M. Golea, A. Darie, V. Opriş, E. Dumitrascu, R. Sandu, I. Rabanca, 

Situl preistoric de la Sultana-Malu Roșu. Campania 2015, Sesiunea Nationala de Rapoarte 

Arheologice, 25-28.05.2016, Tg. Jiu; (v). T. Ignat, Industria pietrei cioplite în așezările 

gumelnițene din jurul Bucureștiului, Simpozionul „Cercetări arheologice şi numismatice”, a doua 

ediţie, Muzeul Municipiului Bucuresti, 15.09.2016, București; (vi). A. Darie, Considerații 

generale privind obiectele din metal din perioada neo-eneolitică din colecția Muzeului 

Municipiului București, Simpozionul „Cercetări arheologice şi numismatice”, a doua ediţie, 

Muzeul Municipiului Bucuresti, 15.09.2016, București; (vii). V. Opriş, O istorie a artefactelor 

preistorice din Colecția „Maria și dr. George Severeanu”, Simpozionul „Cercetări arheologice şi 

numismatice”, a doua ediţie, Muzeul Municipiului Bucuresti, 15.09.2016, București; (viii). A. 

Balasescu, Exploatarea mamiferelor în așezarea eneolitică de la Hârșova tell (jud. Constanța), 

Sesiunea Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos. Orient si Occident, In Honorem Silvia 

Marinescu Bîlcu, ediţia a XVI-a, 28-30.09.2016, Calarasi; (ix). C. Lazar, T. Ignat, V. Parnic, 

M. Florea, M. Voicu, I. Craciunescu, M. Golea, A. Darie, V. Opriş, E. Dumitrascu, O. 

Frujina, C. Covataru, B. Manea, A. Predoi, D. Stefan, Date despre o locuință gumelnițeană 

descoperită pe terasa din vecinătatea tell-ului de la Sultana-Malu Roșu, Sesiunea Cultură şi 

Civilizaţie la Dunărea de Jos. Orient si Occident, In Honorem Silvia Marinescu Bîlcu, ediţia a 

XVI-a, 28-30.09.2016, Calarasi; (x). A. Balasescu, Corelarea evoluției paleofaunei și a climei în 

neo-eneoliticul din sud-estul României. Aspecte arheozoologice, Workshop Interdisciplinar 

NatClimVar, Institutul de Cercetări al Universității București, 18-22.10.2016, Bucuresti; (xi). A. 

Balasescu, V. Radu, Omul și animalele în cultura Hamangia, Sesiunea de comunicări științifice 

a Complexul Național Muzeal Curtea Domnească Târgoviște, Omul și mediul în preistorie, In 

honorem prof. univ. dr. Marin Cârciumaru, 25-27.10.2016, Targoviste. 

 Toate aceste comunicari beneficiaza de Acknowledgement conform clauzelor stipulate in 

Contractul cu UEFISCDI. 
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III.5. Organizarea de conferinte si workshop-uri stiintifice – acestea au fost in numar de trei:  (i). 

Conferinta stiintifica „Cercetarea interdisciplinară în arheologie. Studiu de caz: Sultana-Malu’ 

Roșu”, sustinuta de C. Lazar, V. Radu, A. Balasescu, T. Ignat, V. Opris, M. Golea, M. 

Florea, I. Craciunescu, A. Darie, R. Sandu, M. Margarit si C. Haita, Universitatea Bucuresti, 

Facultatea de Istorie, Centrul de Istorie Comparata a Societatilor Antice, 2 iunie 2016 – 30 

participanti (https://cicsaunibuc.wordpress.com/2016/05/25/cercetarea-interdisciplinara-in-

arheologie-studiu-de-caz-sultana-malu-rosu-sedinta-cicsa-2-iunie-2016/). 

(ii). Conferinta stiintifica „Utilizarea metodelor fotogrammetrice în situl arheologic de la 

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

seriei Historia Viva, Muzeul National de Istorie a Romaniei, 13 iunie 2016 – 50 participanti 

(http://www.mnir.ro/index.php/conferinta-in-cadrul-seriei-historia-viva-utilizarea-metodelor-

fotogrammetrice-in-situl-arheologic-de-la-sultana-malu-rosu/). 

(iii). Workshop interdisciplinar „Arhitectură și Arheologie Experimentală”, organizat în cadrul 

școlii de vară de arheologie experimentala, 29 iulie – 10 august 2016, Sultana, jud. Calarasi – 25 

participanti (http://www.mnir.ro/index.php/workshop-ul-interdisciplinar-arhitectura-si-

arheologie-experimentala-la-sultana-malu-rosu-jud-calarasi/). 

Toate aceste evenimente beneficiaza de Acknowledgement conform clauzelor stipulate in 

Contractul cu UEFISCDI.  

 

III.6. Studii – Acestea sunt in numar de trei  – (i). A.Luca, D.Dimofte, M. Secleman, „Studiu 

tehnic interdisciplinar asupra artefactelor litice neolitice”; (ii). S. Stan S., Stan, „Studiu tehnic 

privind modul de comportare a constructiilor experimentale din perspectiva constructiva si 

higrotermica”; (iii). A. Luca, D. Dimofte, M. Secleman, „Studiu tehnic interdisciplinar asupra 

artefactelor de lut neolitice”. 

Toate aceste studii beneficiaza de Acknowledgement conform clauzelor stipulate in 

Contractul cu UEFISCDI.  

 

III.7. Alte Rezultate – Acestea sunt in numar de opt – (i). Harta surselor neolitice de silex 

identificate in Romania si Bulgaria; (ii). Buletinele de analiza interdisciplinara pentru piesele de 

silex neolitice si mostrele experimentale; (iii). Buletinele de analiza interdisciplinara pentru 

artefactele de lut neolitice si mostrele experimentale; (iv). Modelele teoretice si demonstrative de 
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analiza si cuantificare a datelor comparative pentru obiectele neolitice confectionate din lut si 

silex; (v). Colectia de obiecte experimentale si demonstrative realizate din lut (vase ceramice, 

statuete antropomorfe si zoomorfe, greutati de lut, modele de constructii, fusaiole etc.) si silex 

(lame, gratoire, varfuri de sageti); (vi). Scoala de vara de arheologie experimentala pentru 

studenti, masteranzi, doctoranzi si postdoctoranzi; (vii). Datari radiocarbon (14C) ale unor 

contexte arheologice din care provin artefacte litice si de lut 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. 3/2016 

Rezultatele etapei nr. 3/2016 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 in volume colective aparute la 

edituri prestigioase din strainatate, 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 2016), 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 transdisciplinar 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 2016 a vizat in special comunitatea stiintifica nationala si 

internationala, fapt confirmat de catre contributiile cuantificabile prezentate anterior, dar si prin 

gradul de complexitate si originalitate al solutiilor propuse de proiectul in discutie.  
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Totodata, rezultatele obtinute in etapa nr. 3/2016, in cadrul unor activitati specifice (de 

exemplu cele trei 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. 3/2016 

In etapa nr. 3/2016 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 in volume la edituri de prestigiu international din 

afara tarii, 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); (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). decalajul activitatilor si obiectivelor din Planul de realizare al 

proiectului, datorita diminuarii bugetare a etapei nr. 3/2016, ce au determinat mutarea totala sau 

partiala a unor activitati in Etapa 4/2017; (ii). decalarea termenului de decontare din luna 

decembrie, de la data de 31.12.2016 (conform celor stabilite in momentul contractari si datelor 

completate in baza de date on-line https://uefiscdi-direct.ro/EVoC/) la data 05.12.2016 (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.  



12 
 

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.  

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 posibil sa fie virate sumele prevazute in Contract pentru etapa 4/2017, 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 ca in cazul etapelor anterioare  (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. 

 

VI. Concluzii.  

In concluzie, in etapa nr. 3/2016 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 actul aditional incheiat anul 

acesta, ce a condus la prelungirea pana in 2017 a proietcului in discutie, dar si la diminuarea 

bugetului etapei 3/2016 (practica devenita “obisnuita” in utlimii ani pentru proiectele finantate de 
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catre UEFISCDI), la care se adauga si decalarea termenului de decontare a etapei nr. 3/2015 de 

la data de 31.12.2016 (conform conditiilor stabilite in momentul contractari si a datelor 

completate in baza de date on-line https://uefiscdi-direct.ro/EVoC/) la 05.12.2016, acestea au 

determinat mutarea totala sau partiala a unor activitati in Etapa 4/2017, dar si decalaje sau 

blocaje partiale a implementarii proiectului si a executiei bugetare, cu efecte directe in modul de 

gestionare a procesului de cercetare desfasurat de catre consortiu. 

 

 

 

 

4 decembrie 2016 

 

 Director proiect, 

Dr. Catalin Alexandru Lazar 

 


