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Raport stiintific si tehnic in extenso 

privind implementarea proiectului in Etapa de executare 4/2017 
 

 

 

 

 

 

 

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 4 - Anul IV – 2017(01.01.2017-30.09.2017) - cercetare experimentala privind 

problematicile abordate si diseminare finala a rezultatelor obtinute - a vizat problematici tehnice 

legate de arhitectura neolitică, la nivel de teoretic si experimental, din perspectiva metodelor de 

constructie si al solutiilor tehnice utilizate de catre comunitatile neolitice in cazul diverselor 

tipuri de constructii si amenajari specifice, la care s-au adaugat analizele interdisciplinare si 

experimentale privind artefactele confectionate din materii dure animale, dar si cartarea surselor 

de lut probabile din vecinatatea siturilor neolitice din cadrul carora au fost analizate probele 
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ceramice din cadrul activitatii anterioare. In plus, etapa a fost completata de activitatile privind 

diseminarea finala a datelor stiintifice acumulate in cadrul proiectului. 

 Etapa 4/2017 a debutat bine, procedurile standard de contractare și de deschidere a etapei 

fiind demarate în timp util, iar derularea proiectului nu a mai fost forțată printr-o nouă 

„prelungire” (și implicit o diminuare a bugetului) în baza unui nou act adițional, ceea ce a permis 

respectarea planului de activități prognozat.  

 

I. Rezumatul etapei 

Etapa de executare nr. 4/2017 a proiectului în discuție, intitulată Anul IV - 2017 - 

cercetare experimentala privind problematicile abordate si diseminare finala a rezultatelor 

obtinute a avut, în principal, un caracter de cercetare și dezvoltare experimentală, la nivel de 

finalizare a unor subiecte incepute in cadrul unor activitati derulate anterior (de exemplu cartarea 

surselor de lut probabile din vecinatatea siturilor neolitice), dar si a unor subiecte noi (idustria 

materiilor dure animale), dublat de procesul de diseminare finală a datelor obținute de către 

consorțiul proiectului. 

 

Etapa de executare nr. 4/2017 a proiectului în discuție a însumat 5 activități, pe care le 

vom prezenta detaliat în continuare: 

 Activitatea 4.1. Studiul arhitectonic teoretic si experimental al metodelor de constructie 

si al solutiilor tehnice utilizate de catre comunitatile neolitice in cazul diverselor tipuri de 

constructii si amenajari specifice. Aceasta a avut un caracter de cercetare, documentare si 

dezvoltare experimentală, fiind vizate problematicile legate de arhitectura neolitica din punct de 

vedere al solutiilor tehnice utilizate de catre comunitatile neolitice in cazul diverselor tipuri de 

constructii documentate arheologic. La aceasta activitate au participat Coordonatorul si 

Partenerul 2. Activitatea în discuție completeaza celelate activitati desfasurate pe segmenetul de 

arhitectura experimentala (de exemplu Activitatea 1.5. din etapa I/2014, Activitatea 3.2. din etapa 

III/2016 

 etc.), in vederea atingerii obiectivelor propuse pe acest segment de cercetare. 

Activitatea 4.2.Cartarea surselor de lut probabile din vecinatatea siturilor neolitice din 

cadrul carora au fost analizate probele ceramice din cadrul activitatii anterioare. Aceasta a avut 
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un caracter de cercetare, documentare si dezvoltare experimentală, fiind vizate problematicile 

legate de artefactele de lut neolitice (ceramica, alte obiecte sau podoabe de lut), din prisama 

materiei prime utilizate. La aceasta activitate au participat Coordonatorul si Partenerul 1, 

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

Activitatea 4.3. Analize interdisciplinare de laborator asupra artefactelor realizate din 

materii dure animale neolitice (unelte, ustensile, podoabe din os, corn, scoica, melci, dinti) in 

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

tehnologice utilizate si functionalitatea artefactelor respective. Aceasta a avut un caracter de 

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

industria materiilor dure animale din perioada neolitica, din punct de vedere al tipologiei si 

functionalitatii, dar si a solutiilor tehnice si tehnologice utilizate pentru realizarea artefactelor 

respective. La aceasta activitate a participat doar echipa Coordonatorului. 

Activitatea 4.4. Studii experimentale asup artefactelor confectionate din materii dure 

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

si dezvoltare experimentală, fiind in stransa legatura cu activitatea precedenta. In cadrul acestei 

activitati a participat doar echipa Coordonatorului, fiind vizate problematicile legate de 

producerea artefactelor din dure animale din perioada neolitica din perspectiva experimentala, 

mai precis la nivel de decelare a lantului tehnologic si de productie, tehnicile de manufacturare si 

de achiztie a materiilor prime, urmarinduse principiul how and why. 

Activitatea 4.5. Diseminarea finală 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 

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. 

 

In final mai precizam faptul ca multe dintre activitatile desfasurate in aceasta etapa erau 

prevazute isi organizate nitial, in momentul depunerii si castigarii proiectului, cel putin din 

perspectiva implementarii sa fie grupate pe subiecte, intr-o forma si maniera diferita. Insa, 
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datorita actelor aditionale din ultimii trei ani (2014-2016) si a prelungirii proiectului in discutie, 

s-a ajuns la aceasta scindare a lor, fapt ce a condus la o pieredere a coerentei tematice a 

proiectului din fata. Este evident ca cauzele ce au determinat aceasta situatie au fost 

independente de vointa institutiilor implicate in acest consortiu, dar nu putem sa ignoram faptul 

ca aceste cauze au afectat drastic modul de organizare, derulare si implementare a proietcului de 

fata, conducand la complicatii si situatii delicate ce puteau fi evitate daca s-ar fi respectat Planul 

de Realizare (Anexa II) depus initial de acest consortiu. 

 

II. Descrierea stiintifica si tehnica a etapei 4/2017 

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 si-a propus 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. 

 

 Etapa de executare nr. 4/2017 a implicat directii de cercetare cu caracter inter-, multi- sau 

transdisciplinar.  

In acest sens, amintim doar ca pentru realizarea Activitatii 4.1 au participat specialisti ai 

echipelor de cercetare ale Coordonatorului si Partenerului 2, din domeniile arheologiei, 

topografiei, arhitecturii, structurilor de rezistenta si urbanismului, in vederea studierii 

problematicilor legate de metodele de constructie si al solutiilor tehnice utilizate de catre 

comunitatile neolitice in cazul diverselor tipuri de constructii si amenajari specifice, atat la nivel 
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teoretic, cat si practic, metodologic si experimental. In principal, studiul s-a bazat pe datele 

arheologice acumulate privind constructiile neolitice din cadrul asezarilor de tip de tell de pe 

valea Mostistei, mai ales din asezarile de la Sultana-Malu Rosu si Mariuta (dar nu numai), unde 

echipa din acest proiect desfasoara cercetari arheologice sistematice de mai multi ani. La acestea, 

s-au adaugat demersurile experimentale de reconstrucție, la scara 1:1, a unor locuințe aparținând 

culturii Kodjadermen-Gumelnița-Karanovo VI (mileniul al V-lea, î.Chr.), pe baza datelor 

arheologice acumulate din sapaturile-suport desfasurate in siturile sus mentionate.  

Tipul de case asupra căruia s-a orientat experimentul a fost cel al caselor supraterane, 

care, din punct de vedere constructiv, aveau pereții alcătuiți din structuri de stâlpi așezați la 

distanțe regulate unii față de ceilalți, fiind fie înfipți direct în pământ, fie în tranșee de fundare a 

căror dimensiune varia în funcție de mărimea construcției, și uniți prin intermediul unei rețele 

alcătuite din nuiele, crengi și stuf, care, odată ridicată, era îmbrăcată într-o compoziție de lut și 

pleavă. Cercetările desfășurate prin intermediul excavărilor arheologice mai furnizează 

informații despre tipul de pardoseli folosite, formate din lut normal sau bătătorit. Celelalte date, 

privind acoperișul caselor, tipologia ușilor și a feresterlor, precum și compoziția spațiilor 

interioare sunt furnizate de modelele în miniatură ale caselor, făcute din lut și descoperite în zona 

culturii Kodjadermen-Gumelnița-Karanovo VI. S-a putut observa, astfel, că acoperișurile caselor 

erau realizate în șarpantă, având două sau patru pante, materiile prime folosite fiind lemne, paie, 

stuf și rogoz, ferestrele aveau formă rotundă sau ovală, ușile aveau formă rectangulară și o 

proporție mult mai mica raportată la volumul casei, comparativ cu deschiderile cuptoarelor, care 

erau mai largi și aveau formă circulră. Din punct de vedere estetic, s-au descoperit unele modele 

de case care aveau pereții decorați cu picturi reprezentând motive geometrice, uneori foarte 

complexe. Aceaste reconstrucții au fost urmate de estimări ale volumului de materiale necesare 

pentru ridicarea casei, în raport cu necesarul de resurse umaneși cu timpul de construire, fiind 

utilizate și verificate mai multe tehnici de construire din vremea aceea. Sursele care ne-au 

furnizat informațiile necesare pentru experiment, dar care ne-au și ajutat să verificăm anumite 

ipoteze pe care le enunțasem anterior, au fost reprezentate pe de o parte de datele extrase din 

teren, reprezentate de fragmente de pereți, materiale de construcție și stâlpi (atât ca dimensiuni, 

cât și ca poziționare), iar pe de altă parte, de datele etnografice, prin modelele în miniatură ale 

caselor culturilor studiate. 
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Datele acumulate pe acest segment de cercetare experimental 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. 

 In al doilea rand, pentru realizarea Activitatii 4.2 au participat specialisti ai echipelor de 

cercetare ale Coordonatorului si Partenerului 1, din domeniile arheologiei, topografiei, 

cartografiei, mineralogiei, geologiei si petrografiei. Au fost vizate activitati de teren pentru 

identificarea si cartarea surselor de lut probabile din vecinatatea siturilor de la Sultana-Malu 

Rosu si Mariuta, din cadrul carora au fost analizate probele ceramice din cadrul activitatii 

anterioare. Pe teren cartarea surselor s-a realizat prin metode topografice si GIS de catre echipa 

institutiei coordonatoare a acestui proiect. Probele colectate din sursele identificate in teren au 

fost supuse unor investigatii complexe de laborator, de catre echipa Partenerului 1. Astfel, s-au 

realizat o serie de analize mineralogice si chimice pentru decelarea compozitiei lutului din 

sursele identificate in teren si compararea datelor cu cele rezultate din analiza ceramicii neolitice. 

Astfel, s-a putut stabili corespondenta pentru unele surse identificate de echipa proiectului in 

teren cu materia prima folosita la confectionarea ceramicii neolitice. Din punct de vedere 

mineralogic, materialul ceramic existent în vasele neolitice din siturile analizate este asemănător 

cu unele roci argiloase din vecinătatea sitului arheologic, roci cunoscute ca luturi. De aceea, s-a 

tras concluzia că aceste argile erau folosite ca materie primă la fabricarea vaselor de lut în starea 

lor brută, fără amendarea cu degresanți. Această constatare a permis abordarea experimentală, în 

laborator, a transformărilor termice suferite de mineralele constituente ale materiei prime. Pe 

această bază experimentală, au fost elaborate criteriile cele mai importante de apreciere a 

condițiilor de ardere a ceramicii din situl Sultana, unele dintre ele fiind deja bine cunoscute din 

literatura de specialitate, însă, au fost descoperite și criterii noi. Nu in utlimul rand, mai 

mentionam ca studiul mineralogic și geochimic al rocilor argiloase din perimetrul siturilor 
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arheologice sus mentionate, precum și comportamentul lor la ardere, s-a dovedit a fi de mare 

ajutor în cunoașterea tehnologiei si tehnicilor de producere a ceramicii neolitice, motiv pentru 

care, cercetările vor continua, chiar si dupa incheierea acestui proiect, ceea ce reprezinte un 

castig pentru cercetarea arheologica inter-, multi- sau transdisciplinara din Romania. 

In cadrul Activitatilor 4.3. si 4.4. au fost implicati doar specialistii echipei de cercetare a 

Coordonatorului, aceste activitati vizand abordrea problematicii complexe a artefactelor realizate 

din materii dure animale neolitice (unelte, ustensile, podoabe din os, corn, scoica, melci, dinti) 

din siturile neolitice, atat din perspectiva unor analize de laborator pentru stabilierea 

caracteristicilor tipo-tehnologice si functionale (traseologie), dat si din punct de vedere 

experimental, prin realizarea unor artefacte utilizand aceleasi materii prime si tehnici precum 

cele utilizate de comunitatile neolitice. 

Precizam ca industria materiilor dure animale contribuie, alături de alte tipuri de 

artefacte, la reconstituirea activităților domestice sau cinegetice ce se desfășurau într-un sit 

preistoric, precum și a modului prin care era exploatat mediul, cu scopul achiziționării acestor 

materii prime. Materiile prime specifice industriei materiilor dure animale sunt: cornul de 

cervidee, osul, dintele și cochilia. Proprietățile mecanice și fizice diferite ale acestor materii 

prime se reflectă și în tehnicile diferite, utilizate mai ales la nivelul operației de debitaj, tehnici 

bine adaptate de comunitățile umane acestor tipuri de materii prime. Sursele de achiziție sunt 

variate: produse rezultate din exploatarea speciilor domestice (dinți, oase); produse rezultate din 

vânătoare și pescuit (oase, dinți, coarne, vertebre pește), colectare (coarne, cochilii), import 

(materii prime exotice, care circulă pe distanțe mari). Cu scopul de a acumula cât mai multe 

informații legate de un ansamblu arheologic, primul pas al demersului analitic constă în 

identificarea acelor piese diagnostic, de genul resturilor de debitaj, suporturilor și preformelor și 

mai puțin al pieselor finite. Primele două categorii ne pot oferi indicii privind succesiunea 

procedeelor de prelucrare din timpul operației de debitaj, ce se finalizează cu obținerea 

suportului. În general, aceste stigmate sunt indescifrabile pe suprafața preformelor și a pieselor 

finite, deoarece sunt suprapuse de operația de fasonaj. Studiul stigmatelor tehnologice, ce permit, 

prin reconstituirea succesiunii lor, stabilirea schemelor de transformare ale materiilor prime, 

trebuie realizat pe două niveluri de analiză: i). Nivelul macroscopic – unde, caracterizarea 

corectă a stigmatelor tehnologice este importantă, mai ales pentru etapa ulterioară; ii). Nivelul 
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microscopic – analiza la microscop permite identificarea și caracterizarea acelor stigmate 

tehnologice, greu de reperat cu ochiul, mai ales când vorbim de o suprapunere a procedeelor. 

Cu scopul de a înțelege această abordare dualistă (tehnologic și funcțional) este necesar să 

implementăm un program experimental, prin care să se examineze modul de obținere și, apoi, de 

utilizare a unui artefact.  Protocolul experimentat pe care l-am gândit și pus în practică pe situl 

neolitic de la Sultana – Malul Roșu si a inclus, ca primă etapă, elaborarea unei fișe descriptive 

care să surprindă toate etapele schemelor tehnologice de transformare, cu înregistrarea materiilor 

prime, a timpilor necesari fiecărui tip de operație, a uneltelor folosite, precum și a rezultatelor 

obținute pentru fiecare operație (macrostigmatele). Înserierea acestor fișe are ca scop realizarea 

unei baze de date de referință, ce poate fi utilizată pentru o perioadă îndelungată și de o gamă 

largă de specialiști interesați. In cadrul programului nostrum experimental, au fost verificate atât 

diferitele tehnici de debitaj, de fasonaj, dar au fost obținute și unelte și podoabe finite, 

confecționate din bivalve, gasteropode, canini de mistreț, oase și corn. Toate etapele lanțului 

operator au fost înregistrate foto și, apoi, toate macro- și microstigmatele tehnologice au fost 

studiate și fotografiate la microscop, creându-se astfel o bază de imagini, la care se adaugă 

colecția de referință. Într-o a doua etapă, tipurile de unelte au fost utilizate în diferite activități 

(pornind de la ipotezele emise anterior, privind modul lor de folosire) iar podoabele au fost 

purtate în diverse compoziții (pornind de la modul de dezvoltare al uzurii la piesele arheologice). 

Periodic, zonele de uzură sau frontul activ au fost analizate la microscopul metalografic iar 

microfotogramele au fost comparate cu cele realizate anterior asupra pieselor arheologice, pentru 

a testa veridicitatea diferitelor ipoteze funcționale. Pe baza datelor accumulate, devine o 

certitudine faptul că determinările tehnico-funcţionale ale utilajelor din materii dure animale 

trebuie stabilite pe baza corelării între rezultatele experimentale, studiul macro și 

microstigmatelor și datele arheologice, ceea ce repreiznta o directie de cercetare particulara 

dezvoltata de proiectul in discutie. Aceste informaţii permit abordarea aspectelor tehnice şi 

economice specifice unui grup uman şi justifică, dacă mai era nevoie, necesitatea studiilor asupra 

industriei pe materii dure animale. Aspectele tehnice aduc în discuţie probleme legate de 

determinarea materiei prime, identificarea stigmatelor de prelucrare şi integrarea lor în cadrul 

schemelor tehnologice de transformare. Se pot stabili astfel tehnicile, procedeele şi metodele care 

privesc cele două operaţii majore: debitajul şi fasonajul. Aspectele economice permit 
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identificarea, prin intermediul industriei pe materii dure animale, a multitudinii activităţilor 

domestice, a tehnicilor agricole sau de vânătoare practicate de grupul respectiv. 

 Activitatea 4.5. a vizat diseminarea finală a datelor acumulate în cadrul proiectului, fiind 

implicati specialisti ai echipelor de cercetare ale Coordonatorului si Partenerului 1, dar 

beneficiind si de suportul rezultatelor activitatilor de cercetare desfasurate de echipa Partenerului 

2 (care nu a fost implicat in aceasta activitate). Aceasta activitate a urmarit diseminarea si 

valorificarea finala 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 2017), 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.  

Datele si rezultatele legate de toate activitatile implementate in cadrul Etapei de 

executare nr. 4/2017 se regasesc postate in extenso 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. 4/2017  

Diseminarea finală 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 acceptate sau publicate in reviste indexate ISI:  

G. Gonzalez-Fortes, E.R. Jones, E. Lightfoot, C. Bonsall, C. Lazăr, A. Grandal-D’Anglade, M. 

Dolores Garralda, L. Drak, A. Simalcsik, A. Boroneanț, J.R.V. Romani, M.V.Rodríguez, P. 

Arias, R. Pinhasi, A. Manica, M. Hofreiter 2017. Paleogenomic evidence for extensive mixing 
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between Neolithic farmers and Mesolithic hunter-gatherers in the Lower Danube basin, Current 

Biology 27(12), 1801-1810. 

C. Lazăr, M. Mărgărit, V. Radu 2017. Evidence of production and use of Lithoglyphus 

naticoides beads in the Holocene from Europe: the case of Sultana- Malu Roșu site (Romania), 

Quaternary International, Accepted. 

I. Mathieson, S. Alpaslan-Roodenberg, C. Posth, A. Szécsényi-Nagy, N. Rohland, S. Mallick, I. 

Olalde, N. Broomandkhoshbacht, O. Cheronet, D. Fernandes, M. Ferry, B. Gamarra, G. 

González Fortes, W. Haak, E. Harney, B. Krause-Kyora, I. Kucukkalipci, M. Michel, A. Mittnik, 

K. Nägele, M. Novak, J. Oppenheimer, N. Patterson,S.Pfrengle, K. Sirak, K. Stewardson, S. Vai, 

S. Alexandrov,K.W. Alt, R. Andreescu, D. Antonović, A. Ash, N. Atanassova, K. Bacvarov, M. 

B.Gusztáv, H. Bocherens, M. Bolus, A. Boroneanţ, Y. Boyadzhiev, A. Budnik, J. Burmaz, S. 

Chohadzhiev, N.J. Conard, R. Cottiaux, M. Čuka, C. Cupillard, D. G. Drucker, N. Elenski, M. 

Francken, B. Galabova, G. Ganetovski, B. Gely, T. Hajdu, V. Handzhyiska, K. Harvati, T. 

Higham, S. Iliev, I. Janković, I. Karavanić, D. J. Kennett, D. Komšo, A. Kozak, D. Labuda, M. 

Lari, C. Lazăr, M. Leppek, K. Leshtakov, D. Lo Vetro, D. Los, I. Lozanov, M. Malina, F. 

Martini, K. McSweeney, H. Heller, M. Menđušić, P. Mirea, V. Moiseyev, V. Petrova, T. D. 

Price, A. Simalcsik, L. Sineo, M. Šlaus, V. Slavchev, P. Stanev, A. Starović, T. Szeniczey, S. 

Talamo, M. Teschler-Nicola, C. Thevenet, I. Valchev, F. Valentin, S. Vasilyev, F. Veljanovska, 

S. Venelinova, E. Veselovskaya, B. Viola, C. Virag, J. Zaninović, S. Zäuner, P. W. 

Stockhammer, G. Catalano, R. Krauß, D.Caramelli, G. Zariņa, B. Gaydarska, M. Lillie, A.G. 

Nikitin, I. Potekhina, A. Papathanasiou, D. Borić, C. Bonsall, J. Krause, R. Pinhasi, D. Reich, 

The Genomic History Of Southeastern Europe, Nature, Accepted.  

 Toate aceste articole beneficiaza de Acknowledgement conform clauzelor stipulate in 

Contractul cu UEFISCDI. De asemenea, toate aceste articole sunt open access, ceea ce creste 

vizibilitatea si accesul la continutul lor, in conformitatea cu politicile Uniunii Europene de 

promovare si acces la rezultatelor cercetarii stiintifice. 

 

III.2. Studii publicate (sau in press) in volumele editate la edituri internationale de prestigiu:  

C. Lazăr, I. Craciunescu, G. Vasile, M. Florea 2017. Chapter 5: Children’s Burials in the 
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Eneolithic Cemetery of Sultana-Malu Rosu, Romania, In: Murphy E. and Le Roy M. (eds.), 

Children, Death and Burial: Archaeological Discourses, Edition: Childhood in the Past, vol. 5, 

Oxford: Oxbow, 57-76. 

V. Opriș, T. Ignat, C. Lazăr 2017. Chapter 11: 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, 191-212. 

C. Lazăr, 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. 

C. Lazăr, M. Margarit, V. Radu 2017, Between dominant ideologies and techno-economical 

constraints: the Spondylus ornaments from Balkans in the 5th millennium BC, In: Cruz A. P. and 

Gibaja J.P. (eds.), West and East: Technology and knowledge circulation - Idiosyncrasy of 

dominant Ideologies in pre and early history?, British Archaeological Reports, International 

Series, Oxford: Hadrian Books Ltd, in press. 

 Toate aceste studii beneficiaza de Acknowledgement conform clauzelor stipulate in 

Contractul cu UEFISCDI. 

 

III.3. Carti depuse spre publicare – acestea sunt in numar de 1 : 

(i). C. Lazar, V. Radu, A. Balasescu, T. Ignat, M. Margarit, V. Opris,  S. Stan, M. Golea, O. 

Cazacu, M. Florea,  Echoes of the past reflected in the present. An attempt to reconstruct the 

Neolithic society through experimental archeology, depusa si acceptata ca intentie de publicare 

la editura Archaeopress, Oxford, UK. Volumul cuprinde cvasi-totalitatea rezultatelor obtinute in 

cadrul proiectului de fata, cuprinzand urmatoarele capitole: 1. Echoes of the past reflected in the 

present: an introduction (C. Lazar); 2. Considerations regarding the building and the 

degradation processes of a wattle and daub house (C. Lazar, S. Stan, O. Cazacu, M. Florea); 3. 

Dwelling in-between. The hovel as a hybrid stage (S. Stan, O. Cazacu, C. Lazar); 4. Combustion 

structures used for pottery firing (T.Ignat, V. Opris, F. Radulescu); 5. An experimental study of 

the effects of environmental conditions, time factor and  fire temperatures on the cremated bones 
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(C. Lazar, A. Balasescu); 6. The forming processes of Boian-Gumelnița pots through experiment 

(V. Opris, T.Ignat); 7. Working with bones: pieces of osseous materials processed in an 

experimental approach (M. Margarit, V. Radu); 8. The freshwater bivalves from the Neolithic 

settlements. An experimental research (V. Radu, A. Balasescu, C. Lazar); 9. A case study of 

culinary experiment based on the properties of fat hen (Chenopodium album) (M. Golea); 10. An 

attempt to reconstruct the Neolithic society through experiment: final remarks (C. Lazar). 

Termenul de predare la editura este 30 iunie 2018, urmand a fi publicata in termen de 3-4 luni 

dupa predare. Cartea beneficiaza de Acknowledgement conform clauzelor stipulate in Contractul 

cu UEFISCDI. 

 

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

orale – (i). V. Radu, A. Balasescu, C. Lazar, The freshwater bivalves and the Eneolithic 

community from Sultana-Malu Roșu site (5th millennium BC, Romania). Experimental 

researches, The 10th Experimental Archaeology Conference (#EAC10), 20-23.04.2017, Leiden, 

Olanda; (ii). C. Lazar, Tracking the Neolithic fall: a look from the Balkans, The 23rd Annual 

Meeting of the European Association of Archaeologists 2017, 30.08-03.09.2017, Maastricht, 

Olanda; (iii). T. Ignat, C. Lazar, Thoughts about special dwellings from tell settlement 

proximity. Sultana-Malu Rosu, a case study, The 23rd Annual Meeting of the European 

Association of Archaeologists 2017, 30.08-03.09.2017, Maastricht, Olanda; (iv). T. Ignat, C. 

Lazar, Technical aspects regarding the production of Gumelnita shallow, large plate-like 

vessels, EMAC2017: European Meeting on Ancient Ceramics, 06-09.09.2017, Bordeaux, Franta. 

La aceste comunicari orale se adauga si 2 postere: (i). A. Luca, D. Dimofte, The Mineral 

Hornblende in Neolithic Pots. Technological significance, The 17 International Multidisciplinary 

Scientific GeoConference SGEM 2017, 27.06-06.07.2017, Albena, Bulgaria; (ii). M. Golea, 

Intentional or natural deposits? Finds of herbaceous plants and other common plant species 

from prehistoric archeological sites from Romania, The 23rd Annual Meeting of the European 

Association of Archaeologists 2017, 30.08-03.09.2017, Maastricht, Olanda. 

 Toate aceste comunicari si postere beneficiaza de Acknowledgement conform clauzelor 

stipulate in Contractul cu UEFISCDI. 
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III.5. Participari la conferinte stiintifice naționale – acestea sunt in numar de 6 prezentari orale – 

(i). C. Lazar, T. Ignat, E. Dumitrascu, V. Opris, I. Craciuneascu, M. Florea, M. Voicu, 

Considerații privind locuiriile „off-tell” din cadrul culturii Gumelnița.  Studiu de caz: Sultana-

Malu Roșu, Sesiunea anuală a Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan” „Metodă, teorie și 

practică în arheologia contemporană”, 29-31.03.2017, București; (ii). V. Opris, Ceramica 

Gumelnița de pe teritoriul României: surse de lut și rețete de pastă Sesiunea anuală a Institutului 

de Arheologie „Vasile Pârvan” „Metodă, teorie și practică în arheologia contemporană”, 29-

31.03.2017, București; (iii). A. Balasescu, Oase și studii izotopice în neo-eneoliticul românesc, 

Sesiunea anuală a Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan” „Metodă, teorie și practică în 

arheologia contemporană”, 29-31.03.2017, București; (iv). M. Golea, V. Radu, A. Balasescu, 

C. Lazar, Procedee de prelucrare a datelor și materialelor rezultate în urma procedeelor de 

flotare și triere. Studiu de caz: Sultana-Malu Roșu, Sesiunea anuală a Institutului de Arheologie 

„Vasile Pârvan” „Metodă, teorie și practică în arheologia contemporană”, 29-31.03.2017, 

București; (v). C. Lazar, Situl eneolitic Sultana – Malu Roșu. Rezultatele campaniei 2016, 

SESIUNEA NAȚIONALĂ DE RAPOARTE ARHEOLOGICE (ediția a 51-a), 24-27.05.2017, 

București; (vi). V. Opris, T. Ignat, Figurine antropomorfe Precucuteni-Cucuteni în așezarea 

Boian-Gumelnița de la Chitila-Fermă, SIMPOZIONUL „CERCETĂRI ARHEOLOGICE ŞI 

NUMISMATICE”, ediţia a III-a, 15-16.09.2017, București. 

 Toate aceste comunicari beneficiaza de Acknowledgement conform clauzelor stipulate in 

Contractul cu UEFISCDI. 

 

III.6. Organizarea de conferinte si workshop-uri stiintifice – acestea au fost in numar de 1:   

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

școlii de vară de arheologie experimentala, 29 iulie – 03 august 2017, Sultana, jud. Calarasi – 25 

participanti. 

Toate aceste evenimente beneficiaza de Acknowledgement conform clauzelor stipulate in 

Contractul cu UEFISCDI.  

 

III.7. Studii – Acestea sunt in numar de patru  – (i). S. Stan S., R. Stan, S. Stan, H. Bejan, 

Proiectarea unui parc științific-experimental de tip Archaeodrom si a unui muzeu de sit, in satul 
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Sultana, comuna Mînăstirea, jud. Călărași; (ii). A.Luca, D.Dimofte, M. Secleman, Studiu 

privind obiectele neolitice de silex din situl Sultana. Caracterizare mineralogo-petrografică și 

chimică (continuare din activitatile anilor precedenti); (iii). M. Maragarit, A. BAlasescu, V. 

Radu, Studii experimentale si analize interdisciplinare de laborator asupra artefactelor 

realizate din materii dure animale neolitice (situ Sultana-Malu Rosu); (iv). S. Stan, R. Stan, 

Studiul arhitectonic teoretic si experimental al metodelor de constructie si al solutiilor tehnice 

utilizate de catre comunitatile neolitice in cazul diverselor tipuri de constructii si amenajari. 

Toate aceste studii beneficiaza de Acknowledgement conform clauzelor stipulate in 

Contractul cu UEFISCDI.  

 

III.8. Alte Rezultate – Acestea sunt in numar de zece – (i). Analize izotopice (13C - 15N) pe 

schelete umane neolitice; (ii). Datari radiocarbon si analize izotopice (13C - 15N) pe schelete 

umane neolitice; (iii). Analize interdisciplinare tip XRD, FTIR, SEM pe artefacte de lut neolitice 

si experimentale; (iv). Masuratori topografice si colectare date geo-spatiale; (v). Propsectiuni 

non-intruzive pe situl arheologic Sultana; (vi). Arheologie experimentala pe probleme legate de 

colectare si gatirea plantelor sagetale, producerea ceramica, structuri de combustie, obiecte de 

lut si arhitectura neolitica; (vii). Cercetare arheologica suport pe situl arheologic Sultana; (viii). 

Analize bioarheologice si experimentale; (ix). Completarea spectrului informational privind 

problematicile abordate in proiect prin stagii de documentare si studierea unor materiale 

arheologice; (x). Scoala de vara de arheologie experimentala pentru studenti, masteranzi, 

doctoranzi si postdoctoranzi. 

Toate aceste rezultate cuantificabile beneficiaza de Acknowledgement conform clauzelor 

stipulate in Contractul cu UEFISCDI.  

 

IV. Impactul proiectului in etapa de executare nr. 4/2017 

Rezultatele etapei nr. 4/2017 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 
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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. Nu in ultimul 

rand, volumul monografic dedicat rezultatelor proiectului de fata, ce va fi publicat la prestigioasa 

editura internationala Archaeopress (Oxford, UK), in a doua jumatate a anului 2018, se 

incadreaza in acelasi demers de promovare al cercetarii romanesti. Pentru mai multe detalii vezi 

punctul III al acestui raport. 

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

arheologie experimentala (iulie-august 2017), 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 finala 2017 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.  

Totodata, rezultatele obtinute in etapa nr. 4/2017, in cadrul unor activitati specifice (de 

exemplu studiile realizate – 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. La fel se incadreaza si celelalte 

rezultate (vezi punctul III.8), datele respective urmand a fi prelucrate, corelate, integrate si 

interpretate pentru elaborarea unor studii si articole. 

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. 
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V. Fezabilitatea proiectului in etapa de executare nr. 4/2017 

In etapa nr. 4/2017 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 ISI sau in volume la edituri de prestigiu international din afara 

tarii, pregatirea unui volum monografic editat de o editura internationala de prestigiu din 

domeniu, 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 diminuarilor bugetare din anii anteriori, ce au determinat mutarea totala sau 

partiala a unor activitati intre etapele de implementare ale proiectului din intervalul 2014-2017; 

(ii). Lipsa oricarui corespondente din partea UEFISCDI privind inchiderea proiectului, ce ce 

contrasteaza cu atitudinea finantaorului din anii precedenti, cand eram informati (via email) in 

legatura cu termenele de inchidere ale proiectului; (iii). Absenta oricarei informari privind 

inchiderea proiectelor tip PCCA-2013 de pe noua pagina web a UEFISCDI, toate documentele si 

formularele necesare inchiderii etapei 2017 fiind postate pe vechea pagina 

(http://old.uefiscdi.ro/articole/4953/Pachet-documente-necesar-decontarii--2017_PCCA-

2013.html), fara a fi informati asupra acestui fapt, dupa cum ar fi fost firesc si corect.  

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).  viramentulcu intarziere a  diferentei de 10% din bugetul aferent etapei 

4/2017, de catre finantator (UEFISCDI). 
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VI. Concluzii.  

In concluzie, in etapa nr. 4/2017 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, acestea putand fi considerate reusite atat la nivel national, cat si 

international. 

 

 

 

 

30 septembrie 2017 

 

 Director proiect, 

Dr. Catalin Alexandru Lazar 

 


