ANEXA 2.1

LABORATORUL DE ARHEOLOGIE APLICATĂ ŞI TEORETICĂ
STATUT DE FUNCŢIONARE
I. CADRUL GENERAL
1. Laboratorul de Arheologie Aplicată şi Teoretică este o subunitate a Platformei de Formare şi
Cercetare Intredisciplinară în Domeniul Arheologiei - ARHEOINVEST, unitate de formare şi cercetare
ştiinţifică organizată de către Facultăţile de Istorie, Biologie, Fizica şi Geografie-Geologie din cadrul
Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi.
2. Domeniile de formare şi cercetare ale Laboratorului sunt: arheologie teoretică, metodologia
arheologiei, arheologie aplicată, arheologie preistorică, arheologie clasică, arheologie medievală,
arheologie industrială, arheologie funerară, arheologia socială, arheometrie, arheologie informatizată,
arheologie experimentală, etnoarheologia.
3. Laboratorul este deschis şi altor entităţi de formare şi cercetare din cadrul Universităţii „Al. I.
Cuza” din Iaşi sau cadrelor didactice, doctoranzilor, masteranzilor şi studenţilor care doresc să-şi înscrie
tematica preocupărilor proprii în planul general de formare şi cercetare al Laboratorului şi recunosc
prezentul statut.
4. Laboratorul are siglă şi stampilă proprie şi poate să se afilieze sau să devină membru al unor
organizaţii profesionale, inclusiv, asociaţii ori federaţii, şi să participe la crearea de fundaţii.
5. Finanţarea Laboratorului se va face din contracte de cercetare ştiinţifică, prin programe
naţionale, precum şi din expertize, analize, descărcări de sarcină arheologică, sponsorizări, donaţii etc.
6. Toţi membrii Platformei Arheoinvest au acces la Laborator în baza convenţiilor de colaborare,
a parteneriatelor şi a programelor comune de cercetare-investigare.
7. Sediul Laboratorului se află în corpul H al Universităţii; el poate fi schimbat la o altă adresă din
universitate pe baza hotărârii Consiliului de Conducere.
II. OBIECTIVE
1. Laboratorul de Arheologie Aplicată şi Teoretică urmăreşte promovarea cercetărilor
interdisciplinare în domeniul arheologiei, care să răspundă necesităţilor actuale în cercetarea ştiinţifică.
2. Laboratorul are în vedere creşterea capacităţii de integrare a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi
în aria europeană a educaţiei şi cercetării, creşterea performanţei ştiinţifice şi compatibilizarea
sistemului de învăţământ superior cu cerinţele societăţii bazate pe cunoaştere.
3. Laboratorul urmăreşte asigurarea resurselor umane înalt calificate pentru educaţie şi
cercetare, prin organizarea unui sistem interdisciplinar de formare prin master şi doctorat şi dezvoltarea
capacităţii de cercetare prin programe interdisciplinare şi transdisciplinare.

secţii:

III. ORGANIZARE
1. Laboratorul de Arheologie Aplicată şi Teoretică îşi va desfăşura activitatea în cadrul a cinci
a. Arheologie teoretică şi metodologia arheologiei;
b. Arheologie aplicată;
c. Arheologie informatizată;
d. Arheologie experimentală;
e. Etnoarheologie.

2. În cadrul secţiilor îşi vor desfăşura activitatea tineri cercetători, doctoranzi, masteranzi şi
studenţi din anii terminali, sub conducerea unor cadre didactice specializate în domeniu.
4. Fiecare secţie îşi va elabora un plan anual de activităţi în acord cu temele de formare şi de
cercetare ale Platformei.
5. Pot fi membri ai Laboratorului cadre didactice implicate în procesul de formare şi cercetare
interdisciplinară, cercetători şi doctoranzi implicaţi în programe interdisciplinare, studenţi la programe
de masterat interdisciplinar, studenţi din anii terminal care finalizează proiecte de licenţă sau lucrează în
programe de cercetare, cercetători din alte centre de cercetare, implicaţi în programele Platformei.
IV. CONDUCEREA LABORATORULUI
1. Activitatea Laboratorului este coordonată de către Consiliul de Conducere şi de către
Consiliul Ştiinţific.
2. Consiliul de Conducere este format din: Directorul Laboratorului; Coordonatorul activitate
programe formative; Coordonatorul activitatea administrativă şi Secretarul ştiinţific.
Membrii Consiliului de Conducere sunt aleşi, prin vot secret, dintre membrii Laboratorului, de
către colectivul Laboratorului, pe o perioadă de patru ani.
Directorul Laboratorului este ales dintre cadrele didactice care activează în cadrul Laboratorului,
cu titlul de profesor sau conferenţiar, cu carte de muncă sau profesor asociat la Universitatea „Al. I.
Cuza” din Iaşi pe toata durata mandatului, cu activitate în domeniul arheologiei, recunoscută pe plan
naţional şi internaţional.
Ceilalţi membrii ai Consiliului se aleg dintre cadrele didactice şi cercetătorii care activează cu
carte de muncă în cadrul Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi.
Consiliul de Conducere se întruneşte lunar şi ori de câte ori este nevoie, la iniţiativa Directorului
Laboratorului.
3. Consiliul Ştiinţific este format din Directorul Laboratorului; Coordonatorul activitate programe
formative; Secretarul ştiinţific; Şefii secţiilor Laboratorului.
Şefii de secţie sunt aleşi dintre membrii Laboratorului cu carte de muncă în cadrul Universităţii
„Al. I. Cuza” din Iaşi, de către colectivul Laboratorului, pe o perioadă de patru ani.
Consiliul Ştiinţific se întruneşte trimestrial şi ori de cate ori este nevoie, la iniţiativa Directorului
Laboratorului.
V. ATRIBUŢII
1. Consiliul de Conducere şi Consiliul Ştiinţific se convoacă lunar, respectiv trimestrial, sau de
câte ori este nevoie, la iniţiativa Directorului Laboratorului sau la cererea unei treimi din membrii
Consiliului Ştiinţific. Data, locul de desfăşurare şi ordinea de zi sunt aduse la cunoştinţa membrilor
Laboratorului de către Directorul acestuia, cu cel puţin două zile înainte. Membrii care sunt în
imposibilitatea de a participa la lucrările celor două consilii pot numi in scris un alt membru al
colectivului pentru a-l reprezenta cu drept de vot.
2. Consiliul de Conducere al Laboratorului aprobă planul general de programe formative şi de
programe de cercetare propus de către Consiliul Ştiinţific şi aprobă Raportul anual prezentat de
Directorul Laboratorului, în baza rapoartelor de activităţi elaborate de şefii celor cinci secţii.
3. Consiliul de Conducere aprobă propunerile de primire de noi membrii, ca şi propunerile de
sancţionare şi de excludere a unor membrii, înaintate de către Consiliul Ştiinţific.
4. Consiliul de Conducere are drept sarcină coordonarea programelor de formare, cercetare
ştiinţifică şi de coordonare a activităţilor administrative.
5. Directorul reprezintă Laboratorul în relaţiile cu alte instituţii, încheie acorduri de colaborare,
coordonează activitatea managerială, semnează planurile de programe formative şi de cercetare
ştiinţifică şi urmăreşte îndeplinirea lor.

6. Coordonatorul activitate programe formative are drept obligaţii coordonarea realizării
planurilor de programe formative şi urmărirea îndeplinirii acestora.
7. Coordonatorul activitate administrativă are drept obligaţii coordonarea şi îndeplinirea tuturor
activităţilor administrative ale Laboratorului.
8. Consiliul Ştiinţific avizează planurile de programe formative şi de cercetare ştiinţifică,
analizează periodic derularea acestora şi aprobă raportul anual de analiză al Directorului.
9. Consiliul Ştiinţific analizează şi soluţionează propunerile şi cererile membrilor Laboratorului,
ca şi eventualele litigii.
VI. ORGANIGRAMA DE FUNCŢIONARE
1. Laboratorul este format din cinci colective, organizate în cadrul celor cinci secţii: Arheologie
teoretică şi metodologia arheologiei, Arheologie aplicată, Arheologie informatizată, Arheologie
experimentală, Etnoarheologie.
2. Schema cadru finală de ocupare conform organigramei va cuprinde: cinci şefi de secţie (cadre
didactice titulare în cadrul Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi); cercetători în domeniul arheologiei sau
discipline conexe; doctoranzi; masteranzi; studenţi la ciclul licenţă, cu teme de licenţă în domeniul
arheologiei; un informatician; un tehnician-gestionar; un secretar.
3. Membrii Laboratorului sunt desemnaţi de către Consiliul Ştiinţific şi aprobaţi de Consiliul de
Conducere.
VII. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MEMBRILOR LABORATORULUI
A. Drepturi:
1. Pot utiliza baza logistică a Laboratorului (echipamente, aparatură, materiale, bibliotecă
etc.), pe baza programelor de cercetare avizate.
2. Pot beneficia de prevederile acordurilor de colaborare, încheiate cu alte entităţi de profil.
3. Se pot adresa, în scris, conducerii Laboratorului şi respectiv Platformei cu propuneri sau
pentru soluţionarea oricăror probleme care privesc desfăşurarea activităţii.
B. Obligaţii:
1. De a participa la toate formele de formare şi cercetare organizate în cadrul Laboratorului;
2. De a prezenta semestrial rezultatele cercetărilor realizate în cadrul Laboratorului.
3. De a participa la Adunarea Generala a Platformei.
4. De a participa la concursuri, pentru obţinere de granturi sau alte finanţări.
5. De a participa la diseminarea rezultatelor obţinute în cadrul Laboratorului şi Platformei, prin
comunicări şi studii publicate.
6. De a respecta etica profesională a cercetării.
7. De a anunţa Directorul Laboratorului privind orice iniţiativă personală, legată de
promovarea unor teme contractuale de cercetare, de executarea unor expertize, analize, teste sau
omologări cerute de terţe persoane sau instituţii.
VIII.
DIZOLVAREA SI LICHIDAREA LABORATORULUI
1. Dizolvare şi lichidarea Laboratorului se va putea face prin hotărârea Adunării Generale a
Platformei sau de către alte organisme legale, cu respectarea legislaţiei.
2. În situaţia dizolvării şi lichidării Laboratorului, bunurile obţinute prin programele de finanţare
şi de cercetare ale Laboratorului se vor transmite Facultăţii de Istorie din cadrul Universităţii „Al. I. Cuza”
Iaşi.
IX. DISPOZITII FINALE
1. Modificarea Statutului se face doar de către Consiliul Ştiinţific, cu aprobarea a 2/3 din
numărul membrilor.

2. Pierderea calităţii de membru se produce în următoarele situaţii:
- la cererea scrisă adresată Directorului Laboratorului/ Platformei;
- ca urmare a sancţionării de către Adunarea Generală/Consiliul de Conducere, pentru încălcarea
gravă a eticii profesionale sau pentru neîndeplinirea repetată a obligaţiilor didactice şi de cercetare,
stabilite prin planul unitar al Platformei/Laboratorului.
3. Soluţionarea litigiilor se va face de către Consiliul Ştiinţific al Laboratorului, apoi de către
Consiliul Ştiinţific al Platformei şi de către Adunarea Generală a Platformei, ca, în final, să se recurgă, în
ultimă instanţă, la Comisia de Disciplină din Universitate sau la alte foruri competente şi legale.

ANEXA 2.2

LABORATORUL DE GEOARHEOLOGIE
STATUT DE FUNCŢIONARE
I. CADRUL GENERAL
1. Laboratorului de Geoarheologie este o subunitate a Platformei de Formare şi Cercetare
Intredisciplinară în Domeniul Arheologiei-ARHEOINVENST, care este organizată de către Facultăţile de
Istorie, Biologie, Fizica şi Geografie-Geologie din cadrul Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi.
2. Domeniile de formare şi cercetare ale Laboratorului de Geoarheologie sunt: expertizele
geomorfologice (analiza reliefului antropic din siturile istorice, evaluarea modificărilor induse în relief în
urma unor evenimente istorice importante, influenţa proceselor geomorfologice asupra perimetrelor de
importanţă arheologică: rata sedimentării, rata dezagregării diferitelor roci utilizate pentru artefacte şi
construcţii, rata eroziunii, analiza deluviilor unor alunecări de teren care au îngropat situri arheologice,
analiza dinamicii albiilor minore ale râurilor cu efect în afectarea unor situri arheologice, potenţialul de
risc geomorfologic etc.), climatologie (reconstituirea climatului din diferite epoci preistorice şi istorice,
monitorizarea parametrilor climatici şi impactul acestora asupra obiectivelor de patrimoniu, impactul
poluării asupra obiectivelor istorice, impactul condiţiilor meteorologice extreme asupra siturilor
arheologice, conservarea siturilor şi condiţiile meteorologice), hidrologie (reconstituirea vechilor cursuri
ale râurilor, studiul batimetric al lacurilor, râurilor ş.a. unde pot să apară situri arheologice, analize ale
apelor subterane care afectează siturile arheologice), pedologie (studiul solurilor antropice, analize
fizice, hidrofizice şi chimice specifice, taxonomia şi cartografia solurilor), cartografie şi topografie
(ridicări topografice ale siturilor arheologice, cartări pe baza GPS de mare precizie, modelări spaţiale,
analize de imagini satelitare, aerofotograme, modelări 3D) geochimie aplicată în arheologie (studiul
compoziţiei mineralogice, petrografice şi chimice a artefactelor anorganice cu ajutorul spectrografiei
Raman).
3. Laboratorul este deschis şi altor entităţi de formare şi cercetare din cadrul Universităţii „Al. I.
Cuza” din Iaşi sau cadrelor didactice, doctoranzilor, masteranzilor şi studenţilor care doresc să-şi înscrie
tematica preocupărilor proprii în planul general de formare şi cercetare al Laboratorului şi recunosc
prezentul statut.
4. Laboratorul are siglă şi stampilă proprie şi poate să se afilieze sau să devină membru al unor
organizaţii profesionale, inclusiv, asociaţii ştiinţifice ori consorţii universitare.
5. Finanţarea laboratorului se va face din surse din afara bugetului facultăţii, respectiv din
contracte de cercetare ştiinţifică, prin programe naţionale şi internaţionale, precum şi din expertize,
analize, teste, omologări, sponsorizări, donaţii etc.
6. Toţi membrii Platformei au acces la laborator în baza convenţiilor de colaborare, a
parteneriatelor şi a programelor comune de cercetare-investigare.
7. Sediul Laboratorului se află în corpul B al Universităţii; el poate fi schimbat la o altă adresă din
universitate pe baza hotărârii Consiliului de Conducere.
II. OBIECTIVE
1. Laboratorului de Geoarheologie urmăreşte promovarea cercetărilor interdisciplinare în
domeniul evaluării calităţii componentelor mediului şi evoluţiei acestora în preistorie şi istorie, evaluării
riscurilor naturale şi antropice şi a geochimiei artefactelor, reconstituirea mediului înconjurător

aşezărilor umane preistorice şi interacţiunea dintre mediu şi om, astfel încât să răspundă necesităţilor
actuale în cercetarea ştiinţifică.
2. Laboratorul are în vedere creşterea capacităţii de integrare a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi
în aria europeană a cercetării şi educaţiei, creşterea performanţei ştiinţifice şi compatibilizarea
sistemului de învăţământ superior cu cerinţele societăţii bazate pe cunoaştere.
3. Laboratorul urmăreşte crearea şi asigurarea resurselor umane înalt calificate pentru educaţie
şi cercetare, prin organizarea unui sistem interdisciplinar de formare prin master şi doctorat şi
dezvoltarea capacităţii de cercetare prin programe interdisciplinare şi transdisciplinare.
III. ORGANIZARE
1. Laboratorului de Geoarheologie îşi va desfăşura activitatea în cadrul a patru secţii:
a. Arheopedologie (studiul fizic şi chimic al solurilor din siturile arheologice, studiul solurilor
antropice, cartarea solurilor, taxonomia solurilor antropice);
b. Paleogeomorfologie (cunoaşterea schimbărilor geomorfologice petrecute în timpul evoluţiei
omului);
c. Paleohidrologie şi Paleoclimatologie (studiul paleoclimatelor în Cuaternar, influenţa climei
asupra comunităţilor umane, studii paleohidrologice);
d. Topografie şi cartografie arheologică (cartarea siturilor arheologie pe baza GPS, ridicări
topografice a siturilor arheologice, realizarea unei baze de date în GIS);
e. Geochimie aplicată în arheologie (studiul spectrelor Raman a mineralelor, rocilor şi
minereurilor utilizate în confecţionarea artefactelor şi amprentarea Raman a artefactelor anorganice).
2. Activitatea Laboratorului de Geoarheologie se va desfăşura pe baza unui plan anual propus de
membrii celor patru secţii, în acord cu temele de formare şi de cercetare ale Platformei.
3. Pot fi membrii ai Laboratorului cadre didactice implicate în procesul de formare şi cercetare
interdisciplinară, cercetători şi doctoranzi implicaţi în programe interdisciplinare, studenţi la programe
de masterat interdisciplinar, studenţi din anii terminal care finalizează proiecte de licenţă sau lucrează în
programe de cercetare, cercetători din alte centre de cercetare, cercetători şi cadre didactice asociate
„Univ. Al I Cuza” din Iaşi, implicaţi în programele Platformei, laboranţi şi personal auxiliar.
IV. CONDUCEREA LABORATORULUI
1. Activitatea Laboratorului este coordonată de Consiliul de Conducere şi de Consiliul Ştiinţific.
2. Consiliul de Conducere este format din Directorul Laboratorului, Coordonatorul activitate
administrativă, Coordonatorul activitate programe formative şi Secretarul ştiinţific.
Membrii Consiliului de Conducere sunt aleşi, prin vot secret, dintre membrii Laboratorului, de
către colectivul Laboratorului, pe o perioadă de patru ani.
Directorul Laboratorului este ales dintre cadrele didactice care activează în cadrul Laboratorului,
cu titlul de profesor sau conferenţiar, cu carte de muncă la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi pe toata
durata mandatului, cu activitate în domeniul geografiei, recunoscută pe plan naţional şi internaţional.
Ceilalţi membrii ai Consiliului se aleg dintre cadrele didactice şi cercetătorii care activează cu
carte de muncă în cadrul Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi.
Consiliul de Conducere se întruneşte lunar şi ori de câte ori este nevoie, la iniţiativa Directorului
Laboratorului.
3. Consiliul Ştiinţific este format din: Directorul Laboratorului, Coordonatorul activitate programe
formative, Secretarul ştiinţific şi Şefii de secţie.
Şefii de secţie sunt aleşi dintre membrii Laboratorului cu carte de muncă în cadrul Universităţii
„Al. I. Cuza” din Iaşi, de către colectivul Laboratorului, pe o perioadă de patru ani.
Consiliul Ştiinţific se întruneşte trimestrial şi ori de cate ori este nevoie, la iniţiativa Directorului
Laboratorului.

V. ATRIBUŢII
1. Consiliul de Conducere şi Consiliul Ştiinţific se convoacă lunar, respectiv trimestrial, sau de
câte ori este nevoie, la iniţiativa Directorului Laboratorului sau la cererea unei treimi din membrii
Consiliului Ştiinţific. Data, locul de desfăşurare şi ordinea de zi sunt aduse la cunoştinţa membrilor
Laboratorului de către Directorul acestuia, cu cel puţin şapte zile înainte. Membrii care sunt în
imposibilitatea de a participa la lucrările celor două consilii pot delega în scris un alt membru al
colectivului pentru a-l reprezenta prin vot secret (în plic) pentru problemele abordate pe ordinea de zi.
2. Consiliul de Conducere al Laboratorului aprobă planul general de programe formative şi de
programe de cercetare propus de către Consiliul Ştiinţific şi aprobă Raportul anual prezentat de
Directorul Laboratorului, în baza rapoartelor de activităţi elaborate de şefii celor cinci secţii.
3. Consiliul de Conducere aprobă propunerile de primire de noi membrii, ca şi propunerile de
sancţionare şi de excludere a unor membrii, înaintate de către Consiliul Ştiinţific.
4. Consiliul de Conducere are drept sarcină coordonarea programelor de formare, cercetare
ştiinţifică şi de coordonare a activităţilor administrative.
5. Directorul reprezintă Laboratorul în relaţiile cu alte instituţii, încheie acorduri de colaborare,
coordonează activitatea managerială, semnează planurile de programe formative şi de cercetare
ştiinţifică şi urmăreşte îndeplinirea lor.
6. Coordonatorul activitate programe formative are drept obligaţii coordonarea realizării
planurilor de programe formative şi urmărirea îndeplinirii acestora.
7. Coordonatorul activitate administrativă are drept obligaţii coordonarea şi îndeplinirea tuturor
activităţilor administrative ale Laboratorului.
8. Consiliul Ştiinţific avizează planurile de programe formative şi de cercetare ştiinţifică,
analizează periodic derularea acestora şi aprobă raportul anual de analiză al Directorului.
9. Consiliul Ştiinţific analizează şi soluţionează propunerile şi cererile membrilor Laboratorului,
ca şi eventualele litigii.
VI. ORGANIGRAMA DE FUNCŢIONARE
1. Laboratorul este format din patru colective, organizate în cadrul celor patru secţii:
Arheopedologie; Paleohidrologie şi Paleoclimatologie; Topografie şi cartografie arheologică; Geochimie
aplicată în arheologie.
2. Schema cadru finală de ocupare conform organigramei va cuprinde patru şefi de colectiv,
cadre didactice titulare în cadrul Universităţii „Al.I.Cuza” Iaşi; cercetători în domeniul geografiei şi
geologiei; doctoranzi; masteranzi; studenţi la ciclul licenţă, cu teme de licenţă în domeniul
geoarheologiei; un informatician; un tehnician-gestionar; un secretar.
3. Membrii Laboratorului sunt desemnaţi de către Consiliul Ştiinţific şi aprobaţi de Consiliul de
Conducere.
VII. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MEMBRILOR LABORATORULUI
C. Drepturi:
4. Pot utiliza baza logistică a Laboratorului (echipamente, aparatură, materiale, bibliotecă
etc.), pe baza programelor de cercetare avizate.
5. Pot beneficia de prevederile acordurilor de colaborare, încheiate cu alte entităţi de profil.
6. Se pot adresa, în scris, conducerii Laboratorului şi respectiv Platformei cu propuneri sau
pentru soluţionarea oricăror probleme care privesc desfăşurarea activităţii.
D. Obligaţii:
8. De a participa la toate formele de formare şi cercetare organizate în cadrul Laboratorului;

9. De a prezenta semestrial rezultatele cercetărilor realizate în cadrul Laboratorului.
10. De a participa la Adunarea Generala a Platformei.
11. De a participa la concursuri, pentru obţinere de granturi sau alte finanţări.
12. De a participa la diseminarea rezultatelor obţinute în cadrul Laboratorului şi Platformei, prin
comunicări şi studii publicate.
13. De a respecta etica profesională a cercetării.
14. De a anunţa Directorul Laboratorului privind orice iniţiativă personală, legată de
promovarea unor teme contractuale de cercetare, de executarea unor expertize, analize, teste sau
omologări cerute de terţe persoane sau instituţii.
VIII.
DIZOLVAREA SI LICHIDAREA LABORATORULUI
1. Dizolvare şi lichidarea Laboratorului se va putea face prin hotărârea Adunării Generale a
Platformei sau de către alte organisme legale, cu respectarea legislaţiei.
2. În situaţia dizolvării şi lichidării Laboratorului, bunurile obţinute prin programele de finanţare
şi de cercetare ale Laboratorului se vor transmite Facultăţii de Istorie.
IX. DISPOZITII FINALE
1. Modificarea Statutului se face doar de către Consiliul Ştiinţific, cu aprobarea a 2/3 din
numărul membrilor.
2. Pierderea calităţii de membru se produce în următoarele situaţii:
- la cererea scrisă adresată Directorului Laboratorului/ Platformei;
- ca urmare a sancţionării de către Adunarea Generală/Consiliul de Conducere, pentru încălcarea
gravă a eticii profesionale sau pentru neîndeplinirea repetată a obligaţiilor didactice şi de cercetare,
stabilite prin planul unitar al Platformei/Laboratorului.
3. Soluţionarea litigiilor se va face de către Consiliul Ştiinţific al Laboratorului, apoi de către
Consiliul Ştiinţific al Platformei şi de către Adunarea Generală a Platformei, ca, în final, să se recurgă, în
ultimă instanţă, la Comisia de Disciplină din Universitate sau la alte foruri competente şi legale.

ANEXA 2.3

LABORATORUL DE BIOARHEOLOGIE
STATUT DE FUNCŢIONARE
I. CADRUL GENERAL
1. Laboratorul de Bioarheologie este o subunitate a Platformei de Formare şi Cercetare
Interdisciplinară în Domeniul Arheologiei-ARHEOINVEST, care este organizată în cadrul Universităţii „Al.
I. Cuza” Iaşi, de către Facultăţile de Istorie, Biologie, Fizică şi Geografie-Geologie.
2. Laboratorul de Bioarheologie va funcţiona în cadrul Facultăţii de Biologie, având siglă şi
stampilă proprie. Sediul poate fi schimbat la o altă adresă din Universitatea „Al.I.Cuza”, pe baza Hotărârii
Consiliului de Conducere al Laboratorului.
3. Domeniile de formare şi cercetare asigurate de Laboratorul de Bioarheologie sunt:
arheozoologia; arheobotanica; paleoantropologia; arheogenetică; paleodieta. Laboratorul de
Bioarheologie este deschis si altor entităţi de formare şi cercetare din cadrul Universităţii „Al.I.Cuza” Iaşi,
care doresc să-şi înscrie tematica preocupărilor proprii în planul de activitate al laboratorului şi recunosc
prezentul statut.
4. Laboratorul de Bioarheologie poate să se afilieze sau să devină membru al unor organizaţii
profesionale (asociaţii, federaţii, fundaţii etc.).
5. Toţi membrii Platformei de Formare şi Cercetare Interdisciplinară în Domeniul ArheologieiARHEOINVEST au acces în Laboratorul de Bioarheologie, în baza programelor comune didactice şi
investigare ştiinţifică, a convenţiilor de colaborare şi a parteneriatelor.
II. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE ACTIVITĂŢII
1.
Activitatea Laboratorului de Bioarheologie are ca scop promovarea formării şi cercetării
interdisciplinare pentru descoperirea, studierea, protecţia şi conservarea resturilor de natură biologică
din siturile arheologice.
2.
În vederea realizării scopului, sunt urmărite ca obiective:
a)
creşterea capacităţii de integrare a Universităţii „Al.I.Cuza” Iaşi în aria europeană a
educaţiei şi cercetării, creşterea performanţei ştiinţifice şi compatibilizarea sistemului de învăţământ
superior cu cerinţele societăţii bazate pe cunoaştere;
b)
asigurarea resurselor umane înalt calificate pentru educaţie şi cercetare prin
organizarea unui sistem interdisciplinar de formare prin master şi doctorat şi prin dezvoltarea capacităţii
de cercetare prin programe pluri- şi interdisciplinare.
III. ORGANIZARE
1. Secţii/colective
Laboratorul de Bioarheologie îşi va desfăşura activitatea în cadrul a cinci secţii:
a. Arheozoologie (descoperirea, studiul, protecţia şi conservarea resturilor animale);
b. Arheobotanică (descoperirea, studiul, protecţia şi conservarea resturilor vegetale);

c. Paleoantropologie (descoperirea, studiul, protecţia şi conservarea resturilor umane);
d. Genetică moleculară şi Arheogenetică (descoperirea şi studiul resturilor de ADN);
e. Izotopi şi biomolecule (identificarea unor raporturi de izotopi din resturile scheletice şi
dentare pentru aprecierea paleodietei, identificarea unor urme de biomolecule pe resturi ceramice,
arme etc.).
Fiecare secţie îşi va elabora un plan anual de activităţi, în acord cu obiectivele Laboratorului de
Bioarheologie şi ale Platformei de Formare şi Cercetare Interdisciplinară în Domeniul ArheologieiARHEOINVEST.
Activitatea fiecărei secţii va fi coordonată de un responsabil, cadru didactic sau cercetător, cu
titlul de doctor.
2. Membri
Pot fi membri ai Laboratorului de Bioarheologie cadre didactice implicate în procesul de formare
şi cercetare interdisciplinară, cercetători, informaticieni şi doctoranzi implicaţi în programele
interdisciplinare ale platformei, studenţi la secţiile de master interdisciplinar, studenţi care realizează
proiecte de licenţă în domeniile de competenţă ale platformei sau sunt incluşi în proiectele de cercetare
ale platformei, tehnicieni, laboranţi, personal auxiliar.
3. Conducere
a. Activitatea Laboratorului de Bioarheologie este coordonată de un Consiliu Director şi un
Consiliu Ştiinţific.
b. Consiliul Director este constituit din Directorul Laboratorului, Coordonatorul de activitate
administrativă şi Coordonatorul de activitate programe formative.
c. Directorul Laboratorului, Coordonatorul de activitate administrativă şi Coordonatorul de
programe formative sunt aleşi dintre cadrele didactice ale Facultăţii de Biologie care activează în cadrul
Laboratorului de Bioarheologie, cu titlul de conferenţiar sau profesor, cu carte muncă la Universitatea
„Al.I.Cuza” Iaşi pe toată perioada mandatului de conducere.
d. Consiliul Ştiinţific este format din Directorul de Laborator, Coordonatorul de programe
formative şi Şefii secţiilor Laboratorului de Bioarheologie.
e. Structura de conducere este aleasă pe o perioadă de patru ani, de către membrii
Laboratorului.
f. Consiliul Director se întruneşte lunar şi ori de câte ori este nevoie, la iniţiativa Directorului de
Laborator. Consiliul Director coordonează programele de formare şi cercetare ştiinţifică, inclusiv
componentele administrative. Analizează şi soluţionează propunerile şi cererile membrilor Laboratorului
de Bioarheologie, ca şi eventualele litigii.
g. Consiliul Ştiinţific aprobă programele de formare şi cercetare ştiinţifică.
h. Conducerea Laboratorului (Consiliul Director şi Consiliul Ştiinţific) se întruneşte semestrial şi
ori de câte ori este nevoie, la iniţiativa Directorului de laborator.
i. Directorul de Laborator reprezintă Laboratorul de Bioarheologie în relaţiile cu alte laboratoare
în cadrul Platformei de Formare şi Cercetare Interdisciplinară în Domeniul Arheologiei-ARHEOINVEST,
precum şi cu alte instituţii, încheie acorduri de colaborare, coordonează activitatea managerială,
semnează planurile programelor de formare şi cercetare ştiinţifică, urmăreşte îndeplinirea lor.
IV. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MEMBRILOR
1. Drepturi
a. Utilizarea bazei materiale a Laboratorului (infrastructură de cercetare, tehnică de calcul,
bibliotecă), pe baza programelor de cercetare avizate.
b. Beneficierea de prevederile acordurilor de colaborare încheiate cu alte entităţi de profil.
c. Propunerea şi conducerea de proiecte de formare şi cercetare, după avizarea acestora de
către Consiliul Director.

d. Membrii pot fi plătiţi pentru activităţi desfăşurate în cadru Laboratorului.
2. Obligaţii
a. Participarea la activităţile de formare şi cercetare organizate în cadrul Laboratorului.
b. Autoevaluarea anuală a activităţilor desfăşurate în cadrul laboratorului.
c. Participarea la Adunarea Generală a Laboratorului, programată trimestrial, precum şi la
Adunarea Generală a Platformei.
d. Participarea la competiţii pentru obţinerea finanţării proiectelor de formare şi cercetare.
e. Participarea la valorificarea rezultatelor obţinute în cadrul Laboratorului de Bioarheologie.
f. Respectarea normelor de etică profesională.
V. PATRIMONIUL
1. Laboratorul de Bioarheologie are patrimoniu propriu, format din bunurile sale de orice fel
aflate sub titlu de subinventar în cadrul Platformei de Formare şi Cercetare Interdisciplinară în Domeniul
Arheologiei-ARHEOINVEST. Gestiunea patrimoniului de laborator este urmărita de Consiliul Director.
2. Fondurile băneşti ale Laboratorului pot fi in lei si/sau valuta şi se vor ţine în conturi bancare
deschise la bănci cu sediu în România, respectiv în străinătate, pentru reprezentanţele şi birourile
deschise în diferite ţări.
3. Laboratorul de Bioarheologie îşi realizează mijloacele băneşti necesare activităţii sale din:
a. subvenţii, donaţii, sponsorizări legale, acordate Laboratorului de către persoane fizice sau
juridice din ţară şi din străinătate;
b. resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale;
c. programe/proiecte de formare şi cercetare.
VI.
DIZOLVAREA SI LICHIDAREA LABORATORULUI
În cazurile de dizolvare, lichidarea patrimoniului Laboratorului se va face de către persoanele
numite de Adunarea Generala a Platformei.
În situaţia dizolvării, bunurile Laboratorului de Bioarheologie vor fi transmise sub titlu de
inventar Platformei de Formare şi Cercetare Interdisciplinară în Domeniul Arheologiei-ARHEOINVEST şi
Facultăţii de Istorie a Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi.
VII.
DISPOZITII FINALE
Prevederile prezentului Statut intră în vigoare din momentul semnării lui de către membrii
fondatori şi adoptării lui în prima Adunare Generală a Laboratorului.
Prezentul Statut poate fi modificat şi completat de către Adunarea Generală a Laboratorului, cu
o majoritate de 2/3 din voturile exprimate.

ANEXA 2.4

LABORATORUL DE ARHEOFIZICĂ
STATUT DE FUNCŢIONARE
I. CADRUL GENERAL
1. Laboratorul de Arheofizică este o subunitate a Platformei de Formare şi Cercetare
Intredisciplinară în Domeniul Arheologiei - ARHEOINVEST, unitate de formare şi cercetare ştiinţifică
organizată de către Facultăţile de Istorie, Biologie, Fizica şi Geografie-Geologie din cadrul Universităţii
„Al. I. Cuza” din Iaşi.
2. Domeniile de formare şi cercetare ale Laboratorului sunt: investigaţii fizice în arheologie şi
metode fizico-chimice de datare absolută în arheologie.
3. Laboratorul este deschis şi altor entităţi de formare şi cercetare din cadrul Universităţii „Al. I.
Cuza” din Iaşi sau cadrelor didactice, doctoranzilor, masteranzilor şi studenţilor care doresc să-şi înscrie
tematica preocupărilor proprii în planul general de formare şi cercetare al Laboratorului şi recunosc
prezentul statut.
4. Laboratorul are siglă şi stampilă proprie şi poate să se afilieze sau să devină membru al unor
organizaţii profesionale, inclusiv, asociaţii ori federaţii, şi să participe la crearea de fundaţii.
5. Finanţarea laboratorului se va face din contracte de cercetare ştiinţifică, prin programe
naţionale, precum şi din expertize, analize, descărcări de sarcină arheologică, sponsorizări, donaţii etc.
6. Toţi membrii Platformei au acces la Laborator în baza convenţiilor de colaborare, a
parteneriatelor şi a programelor comune de cercetare-investigare.
7. Sediul Laboratorului se află în corpul A al Universităţii; el poate fi schimbat la o altă adresă din
universitate pe baza hotărârii Consiliului de Conducere.
II. OBIECTIVE
1. Laboratorul de Arheofizică urmăreşte promovarea cercetărilor interdisciplinare în domeniile
arheologiei şi fizicii, care să răspundă necesităţilor actuale în cercetarea ştiinţifică.
2. Laboratorul are în vedere creşterea capacităţii de integrare a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi
în aria europeană a educaţiei şi cercetării, creşterea performanţei ştiinţifice şi compatibilizarea
sistemului de învăţământ superior cu cerinţele societăţii bazate pe cunoaştere.
3. Laboratorul urmăreşte asigurarea resurselor umane înalt calificate pentru educaţie şi
cercetare, prin organizarea unui sistem interdisciplinar de formare prin master şi doctorat şi dezvoltarea
capacităţii de cercetare prin programe inter- şi trans-disciplinare.
III. ORGANIZARE
1. Laboratorul de Arheofizică îşi va desfăşura activitatea în cadrul a două secţii:
a. Investigaţii fizice în arheologie
b. Metode fizico-chimice de datare absolută în arheologie.
2. În cadrul secţiilor îşi vor desfăşura activitatea tineri cercetători, doctoranzi, masteranzi şi
studenţi din anii terminali, sub conducerea unor cadre didactice specializate în domeniu.
4. Fiecare secţie îşi va elabora un plan anual de activităţi în acord cu temele de formare şi de
cercetare ale Platformei.

5. Pot fi membri ai Laboratorului cadre didactice implicate în procesul de formare şi cercetare
interdisciplinară, cercetători şi doctoranzi implicaţi în programe interdisciplinare, studenţi la programe
de masterat interdisciplinar, studenţi din anii terminal care finalizează proiecte de licenţă sau lucrează în
programe de cercetare, cercetători din alte centre de cercetare, implicaţi în programele Platformei.
IV. CONDUCEREA LABORATORULUI
1. Activitatea Laboratorului este coordonată de către Consiliul de Conducere şi de către Consiliul
Ştiinţific.
2. Consiliul de Conducere este format din: Directorul Laboratorului; Coordonatorul activitate
programe formative; Coordonatorul activitatea administrativă; Secretarul ştiinţific.
Membrii Consiliului de Conducere sunt aleşi, prin vot secret, dintre membrii Laboratorului, de
către colectivul Laboratorului, pe o perioadă de patru ani.
Directorul Laboratorului este ales dintre cadrele didactice care activează în cadrul Laboratorului,
cu titlul de profesor sau conferenţiar, cu carte de muncă sau profesor asociat la Universitatea „Al. I.
Cuza” din Iaşi pe toata durata mandatului, cu activitate în domeniul fizicii, recunoscută pe plan naţional
şi internaţional.
Ceilalţi membrii ai Consiliului se aleg dintre cadrele didactice şi cercetătorii care activează cu
carte de muncă în cadrul Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi.
Consiliul de Conducere se întruneşte lunar şi ori de câte ori este nevoie, la iniţiativa Directorului
Laboratorului.
3. Consiliul Ştiinţific este format din Directorul Laboratorului; Coordonatorul activitate programe
formative; Secretarul ştiinţific; Şefii secţiilor Laboratorului.
Şefii de secţie sunt aleşi dintre membrii Laboratorului cu carte de muncă în cadrul Universităţii
„Al. I. Cuza” din Iaşi, de către colectivul Laboratorului, pe o perioadă de patru ani.
Consiliul Ştiinţific se întruneşte trimestrial şi ori de cate ori este nevoie, la iniţiativa Directorului
Laboratorului.
V. ATRIBUŢII
1. Consiliul de Conducere şi Consiliul Ştiinţific se convoacă lunar, respectiv trimestrial, sau de
câte ori este nevoie, la iniţiativa Directorului Laboratorului sau la cererea unei treimi din membrii
Consiliului Ştiinţific. Data, locul de desfăşurare şi ordinea de zi sunt aduse la cunoştinţa membrilor
Laboratorului de către Directorul acestuia, cu cel puţin două zile înainte. Membrii care sunt în
imposibilitatea de a participa la lucrările celor două consilii pot numi in scris un alt membru al
colectivului pentru a-l reprezenta cu drept de vot.
2. Consiliul de Conducere al Laboratorului aprobă planul general de programe formative şi de
programe de cercetare propus de către Consiliul Ştiinţific şi aprobă Raportul anual prezentat de
Directorul Laboratorului, în baza rapoartelor de activităţi elaborate de şefii celor cinci secţii.
3. Consiliul de Conducere aprobă propunerile de primire de noi membrii, ca şi propunerile de
sancţionare şi de excludere a unor membrii, înaintate de către Consiliul Ştiinţific.
4. Consiliul de Conducere are drept sarcină coordonarea programelor de formare, cercetare
ştiinţifică şi de coordonare a activităţilor administrative.
5. Directorul reprezintă Laboratorul în relaţiile cu alte instituţii, încheie acorduri de colaborare,
coordonează activitatea managerială, semnează planurile de programe formative şi de cercetare
ştiinţifică şi urmăreşte îndeplinirea lor.
6. Coordonatorul activitate programe formative are drept obligaţii coordonarea realizării
planurilor de programe formative şi urmărirea îndeplinirii acestora.
7. Coordonatorul activitate administrativă are drept obligaţii coordonarea şi îndeplinirea tuturor
activităţilor administrative ale Laboratorului.

8. Consiliul Ştiinţific avizează planurile de programe formative şi de cercetare ştiinţifică,
analizează periodic derularea acestora şi aprobă raportul anual de analiză al Directorului.
9. Consiliul Ştiinţific analizează şi soluţionează propunerile şi cererile membrilor Laboratorului,
ca şi eventualele litigii.
VI. ORGANIGRAMA DE FUNCŢIONARE
1. Laboratorul este format din două colective, organizate în cadrul celor două secţii: Investigaţii
fizice în arheologie şi Metode fizico-chimice de datare absolută în arheologie.
2. Schema cadru finală de ocupare conform organigramei va cuprinde: cinci şefi de secţie (cadre
didactice titulare în cadrul Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi); cercetători în domeniul arheologiei sau
discipline conexe; doctoranzi; masteranzi; studenţi la ciclul licenţă, cu teme de licenţă în domeniul
arheofizicii; un informatician; un tehnician-gestionar; un secretar.
3. Membrii Laboratorului sunt desemnaţi de către Consiliul Ştiinţific şi aprobaţi de Consiliul de
Conducere.
VII. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MEMBRILOR LABORATORULUI
E. Drepturi:
7. Pot utiliza baza logistică a Laboratorului (echipamente, aparatură, materiale, bibliotecă
etc.), pe baza programelor de cercetare avizate.
8. Pot beneficia de prevederile acordurilor de colaborare, încheiate cu alte entităţi de profil.
9. Se pot adresa, în scris, conducerii Laboratorului şi respectiv Platformei cu propuneri sau
pentru soluţionarea oricăror probleme care privesc desfăşurarea activităţii.
F. Obligaţii:
15. De a participa la toate formele de formare şi cercetare organizate în cadrul Laboratorului;
16. De a prezenta semestrial rezultatele cercetărilor realizate în cadrul Laboratorului.
17. De a participa la Adunarea Generala a Platformei.
18. De a participa la concursuri, pentru obţinere de granturi sau alte finanţări.
19. De a participa la diseminarea rezultatelor obţinute în cadrul Laboratorului şi Platformei, prin
comunicări şi studii publicate.
20. De a respecta etica profesională a cercetării.
21. De a anunţa Directorul Laboratorului privind orice iniţiativă personală, legată de
promovarea unor teme contractuale de cercetare, de executarea unor expertize, analize, teste sau
omologări cerute de terţe persoane sau instituţii.
VIII.
DIZOLVAREA SI LICHIDAREA LABORATORULUI
1. Dizolvare şi lichidarea Laboratorului se va putea face prin hotărârea Adunării Generale a
Platformei sau de către alte organisme legale, cu respectarea legislaţiei.
2. În situaţia dizolvării şi lichidării Laboratorului, bunurile obţinute prin programele de finanţare
şi de cercetare ale Laboratorului se vor transmite Platformei de Formare şi Cercetare Interdisciplinară în
Arheologie-ARHEOINVEST sau Facultăţii de Istorie a Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi.
IX. DISPOZITII FINALE
1. Modificarea Statutului se face doar de către Consiliul Ştiinţific, cu aprobarea a 2/3 din
numărul membrilor.
2. Pierderea calităţii de membru se produce în următoarele situaţii:
- la cererea scrisă adresată Directorului Laboratorului/ Platformei;

- ca urmare a sancţionării de către Adunarea Generală/Consiliul de Conducere, pentru încălcarea
gravă a eticii profesionale sau pentru neîndeplinirea repetată a obligaţiilor didactice şi de cercetare,
stabilite prin planul unitar al Platformei/Laboratorului.
3. Soluţionarea litigiilor se va face de către Consiliul Ştiinţific al Laboratorului, apoi de către
Consiliul Ştiinţific al Platformei şi de către Adunarea Generală a Platformei, ca, în final, să se recurgă, în
ultimă instanţă, la Comisia de Disciplină din Universitate sau la alte foruri competente şi legale.
ANEXA 2.5

LABORATORULUI INTERDISCIPLINAR
DE INVESTIGARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI CONSERVARE
A BUNURILOR DE PATRIMONIU CULTURAL
STATUT DE FUNCŢIONARE
I. CADRUL GENERAL
1. Laboratorului Interdisciplinar de Investigare Ştiinţifică şi Conservare a Bunurilor de Patrimoniu
Cultural este o subunitate a Platformei de Formare şi Cercetare Intredisciplinară în Domeniul Arheologiei
- ARHEOINVENST, unitate de formare şi cercetare ştiinţifică organizată de catre Facultăţile de Istorie,
Biologie, Fizica şi Geografie-Geologie din cadrul Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi.
2. Domeniile de formare şi cercetare ale Laboratorului sunt: expertizele specifice pentru
domeniile: conservarea, valorificarea şi tezaurizarea bunurilor de patrimoniu cultural şi anume:
autentificarea/datarea, stabilirea paternităţii, evaluarea patrimonială prin stabilirea cotei de bursă sau
de catalog, determinarea stării de conservare, studii de compatibilitate sau compatibilizarea noilor
materiale utilizate în intervenţiile de restaurare, monitorizarea intervenţiilor pentru o perioadă
prestabilită, elaborarea de noi metode şi tehnici de investigare ştiinţifică, obţinerea şi caracterizarea
unor sisteme fizico-chimice moderne implicate în prezervare activă, consolidare, stabilizare hidrică,
dimensională şi cromatică, reintegrare structurală, cromatică şi ambientală, studii de climatologie şi
impactul factorilor de mediu asupra bunurilor culturale, cu monitorizarea evoluţiei stării de conservare
şi a parametrilor meteo-climatici etc.
3. Laboratorul este deschis şi altor entităţi de formare şi cercetare din cadrul Universităţii „Al. I.
Cuza” din Iaşi sau cadrelor didactice, doctoranzilor, masteranzilor şi studenţilor care doresc să-şi înscrie
tematica preocupărilor proprii în planul general de formare şi cercetare al Laboratorului şi recunosc
prezentul statut.
4. Laboratorul are siglă şi stampilă proprie şi poate să se afilieze sau să devină membru al unor
organizaţii profesionale, inclusiv asociaţii ori federaţii, şi să participe la crearea de fundaţii.
5. Finanţarea Laboratorului se va face din contracte de cercetare ştiinţifică, prin programe
naţionale şi internaţionale, precum şi din expertize, analize, teste, omologări, sponsorizări, donaţii etc.
6. Toţi membrii Platformei au acces la Laborator în baza convenţiilor de colaborare, a
parteneriatelor şi a programelor comune de cercetare-investigare.
7. Sediul Laboratorului se află în corpul G, la demisol; el poate fi schimbat la o altă adresă din
Universitatea „Al. I. Cuza”, pe baza hotărârii Consiliului de Conducere.
II. OBIECTIVE

1. Laboratorului Interdisciplinar de Investigare Ştiinţifică şi Conservare a Bunurilor de Patrimoniu
Cultural urmăreşte promovarea cercetărilor interdisciplinare în domeniul conservării şi tezaurizării
bunurilor de patrimoniu cultural, care să răspundă necesităţilor actuale în cercetarea ştiinţifică.
2. Laboratorul are în vedere creşterea capacităţii de integrare a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi
în aria europeană a educaţiei şi cercetării, creşterea performanţei ştiinţifice şi compatibilizarea
sistemului de învăţământ superior cu cerinţele societăţii bazate pe cunoaştere.
3. Laboratorul urmăreşte asigurarea resurselor umane înalt calificate pentru educaţie şi
cercetare prin organizarea unui sistem interdisciplinar de formare prin master şi doctorat şi dezvoltarea
capacităţii de cercetare prin programe inter- şi trans-disciplinare.
III. ORGANIZARE
1. Laboratorului Interdisciplinar de Investigare Ştiinţifică şi Conservare a Bunurilor de Patrimoniu
Cultural îşi va desfăşura activitatea în cadrul a trei secţii:
a. Investigare ştiinţifică (metode moderne de investigare prin sistemele de coroborare sau
coasistare a patrimoniului arheologic);
b. Cercetare, dezvoltare şi inovare (cercetări inovative privind elaborarea de metode şi tehnici
specifice de investigare, precum şi obţinerea şi caracterizarea unor de noi materiale pentru intervenţiile
de prezervare activă, consolidare, stabilizare şi reintegrare a patrimoniului arheologic şi a altor bunuri
culturale);
c. Prezervarea activă şi restaurare (intervenţii prin tratamente de consolidare, stabilizare,
reintegrare şi realizarea de replici ştiinţifice prin metaloplastie sau gipsuri a patrimoniului arheologic şi
altor bunuri culturale, avînd ca suport lemnul, osul, ceramica, metalele).
2. În cadrul secţiei Investigare ştiinţifică îşi va desfăşura activitatea personal specializat pe
următoarele tehnici:
- Analize chimice şi microchimice;
- Microscopie optică şi electronică;
- Difracţie de raze X şi Fluorescenţă de raze X;
- Reflectografie în UV, Vis şi IR, Colorimetrie prin reflexie, Termografie în IR şi Radiografie;
- Spectroscopie UV, VIS şi IR (inclusiv FTIR sau microFTIR şi RAMAN), Spectrometrie de masă,
Rezonanţă magnetică nucleară şi Rezonanţă electronică de spin;
- Termogravimetrie (DTA, DTG, TG) şi DSC;
- Gaz-cromatografie, cu sau fără piroliză, asistată sau nu de sililare;
- Metode speciale de datare sau de determinare a vechimii unor materiale (Dendrocronologia,
Termoluminiscenţa, Rata glicolizei, Gradul de alb, Abatarea cromatică, Cristalinitatea nanostructurilor,
ponderea hidrogelurilor etc.);
- Măsurători climatice şi a factorilor de risc (poluarea chimică, sonică, radiativă şi
microbiologică);
3. În cadrul secţiilor Cercetare, dezvoltare şi inovare şi Prezervarea activă şi restaurare îşi vor
desfăşura activitatea tineri cercetători, restauratori, doctoranzi, masteranzi şi studenţi din anii terminali,
sub conducerea unor cadre didactice specializate în domeniu.
4. Fiecare secţie îşi va elabora un plan anual de activităţi in acord cu temele de formare şi de
cercetare ale Platformei.
5. Pot fi membri ai Laboratorului cadre didactice implicate în procesul de formare şi cercetare
interdisciplinară, cercetători şi doctoranzi implicaţi în programe interdisciplinare, studenţi la programe
de masterat interdisciplinar, studenţi din anii terminali care finalizează proiecte de licenţă sau lucrează
în programe de cercetare, cercetători din alte centre de cercetare, implicaţi în programele Platformei,
laboranţi şi personal auxiliar.

IV. CONDUCEREA LABORATORULUI
1. Activitatea Laboratorului este coordonată de către Consiliul de Conducere şi de către Consiliul
Ştiinţific.
2. Consiliul de Conducere este format din: Directorul Laboratorului; Coordonatorul activitatea
administrativă; Coordonatorul activitate programe formative; Secretar ştiinţific.
Membrii Consiliului de Conducere sunt aleşi dintre membrii Laboratorului, de către colectivul
Laboratorului, pe o perioadă de patru ani.
Directorul Laboratorului este ales dintre cadrele didactice care activează în cadrul Laboratorului,
cu titlul de profesor, cu carte de muncă la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi pe toata durata mandatului,
cu activitate în domeniul investigării ştiinţifice şi a conservării bunurilor de patrimoniu cultural,
recunoscută pe plan naţional şi internaţional.
Consiliul de Conducere se întruneşte lunar şi ori de câte ori este nevoie, la iniţiativa Directorului
Laboratorului.
3. Consiliul Ştiinţific este format din: Directorul Laboratorului; Coordonatorul activitate programe
formative; Secretarul ştiinţific; Şefii de secţie.
Şefii de secţie sunt aleşi dintre membrii Laboratorului, de către colectivul Laboratorului, pe o
perioadă de patru ani.
Consiliul Ştiinţific se întruneşte trimestrial şi ori de cate ori este nevoie, la iniţiativa Directorului
Laboratorului.
V. ATRIBUŢII
1. Consiliul de Conducere şi Consiliul Ştiinţific se convoacă lunar, respectiv trimestrial, sau de
câte ori este nevoie, la iniţiativa Directorului Laboratorului sau la cererea unei treimi din membrii
Consiliului Ştiinţific. Data, locul de desfăşurare şi ordinea de zi sunt aduse la cunoştinţa membrilor
Laboratorului de către Directorul acestuia, cu cel puţin două zile înainte. Membrii care sunt în
imposibilitatea de a participa la lucrările celor două consilii pot numi în scris un alt membru al
colectivului laboratorului pentru a-l reprezenta cu drept de vot.
2. Consiliul de Conducere al Laboratorului aprobă planul general de programe formative şi de
programe de cercetare propus de Consiliul Ştiinţific şi aprobă Raportul anual prezentat de Directorul
Laboratorului, în baza rapoartelor de activităţi elaborate de şefii celor trei secţii.
3. Consiliul de Conducere aprobă propunerile de primire de noi membrii, ca şi propunerile de
sancţionare şi de excludere a unor membrii, înaintate de Consiliul Ştiinţific.
4. Consiliul de Conducere are drept sarcină coordonarea programelor de formare, cercetare
ştiinţifică şi de coordonare a activităţilor administrative.
5. Directorul reprezintă Laboratorul în relaţiile cu alte instituţii, încheie acorduri de colaborare,
coordonează activitatea managerială, semnează planurile de programe formative şi de cercetare
ştiinţifică şi urmăreşte îndeplinirea lor.
6. Coordonatorul activitate programe formative are drept obligaţii coordonarea realizării
planurilor de programe formative şi urmărirea îndeplinirii acestora.
7. Coordonatorul activitate administrativă are drept obligaţii coordonarea şi îndeplinirea tuturor
activităţilor administrative ale Laboratorului.
8. Consiliul Ştiinţific avizează planurile de programe formative şi de cercetare ştiinţifică,
analizează periodic derularea acestora şi aprobă raportul anual de analiză al Directorului Laboratorului.
9. Consiliul Ştiinţific analizează şi soluţionează propunerile şi cererile membrilor Laboratorului,
ca şi eventualele litigii.
VI. ORGANIGRAMA DE FUNCŢIONARE

1. Laboratorul este format din trei colective, organizate în cadrul celor trei secţii: Investigare
ştiinţifică; Cercetare, dezvoltare şi inovare; Prezervarea activă şi restaurare.
2. Schema cadru finală de ocupare conform organigramei va cuprinde: trei şefi de secţie (cadre
didactice titulare în cadrul Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi); analişti (cadre didactice titulare sau cercetători
angajaţi), cercetători ştiinţifici (cadre didactice titulare sau cercetători angajaţi); studenţi (de la toate
ciclurile de pregătire, licenţă, masterat, doctorat, cu teme de cercetare în domeniul patrimoniului
cultural); un secretar al Laboratorului; un informatician; un tehnician; un laborant.
3. Membrii Laboratorului sunt desemnaţi de către Consiliul Ştiinţific şi aprobaţi de către Consiliul
de Conducere.
VII. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MEMBRILOR LABORATORULUI
G. Drepturi:
10. Pot utiliza baza logistică a Laboratorului (echipamente, aparatură, materiale, bibliotecă
etc.), pe baza programelor de cercetare avizate.
11. Pot beneficia de prevederile acordurilor de colaborare, încheiate cu alte entităţi de profil.
12. Se pot adresa, în scris, conducerii Laboratorului şi, respectiv, Platformei cu propuneri sau
pentru soluţionarea oricăror probleme care privesc desfăşurarea activităţilor specifice Laboratorului.
H. Obligaţii:
22. De a participa la toate formele de formare şi cercetare organizate în cadrul Laboratorului;
23. De a prezenta semestrial rezultatele cercetărilor realizate în cadrul Laboratorului.
24. De a participa la Adunarea Generala a Platformei.
25. De a participa la concursuri, pentru obţinere de granturi sau alte finanţări.
26. De a participa la diseminarea rezultatelor obţinute în cadrul Laboratorului şi Platformei, prin
comunicări şi studii publicate.
27. De a respecta etica profesională a cercetării.
28. De a anunţa Directorul Laboratorului privind orice iniţiativă personală, legată de
promovarea unor teme contractuale de cercetare, de executarea unor expertize, analize, teste sau
omologări cerute de terţe persoane sau instituţii.
VIII.
DIZOLVAREA SI LICHIDAREA LABORATORULUI
1. Dizolvare şi lichidarea Laboratorului se va putea face prin hotărârea Adunării Generale a
Platformei sau de către alte organisme legale, cu respectarea legislaţiei.
2. În situaţia dizolvării şi lichidării Laboratorului, bunurile obţinute prin programele de finanţare
şi de cercetare ale Laboratorului se vor transmite Platformei de Formare şi Cercetare în Domeniul
Arheologiei-ARHEOINVEST sau Facultăţii de Istorie din cadrul Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi.
IX. DISPOZITII FINALE
1. Modificarea Statutului se face doar de Consiliul Ştiinţific, cu aprobarea a 2/3 din numărul celor
prezenţi.
2. Pierderea calităţii de membru se produce în următoarele situaţii:
- la cererea scrisă adresată Directorului Laboratorului/Platformei;
- ca urmare a sancţionării de către Adunarea Generală/Consiliul de Conducere, pentru încălcarea
gravă a eticii profesionale sau pentru neîndeplinirea repetata a obligaţiilor didactice şi de cercetare,
stabilite prin planul unitar al Platformei/Laboratorului.
3. Soluţionarea litigiilor se va face de către Consiliul Ştiinţific al Laboratorului, apoi de către
Consiliul Ştiinţific al Platformei şi de către Adunarea Generală a Platformei, ca, în final, să se recurgă, în
ultimă instanţă, la Comisia de Disciplină din Universitate sau la alte foruri competente şi legale.

