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A. Raport științific 

I. Introducere  
Prezentul raport științific evaluează gradul de realizare a activităților asociate 

obiectivelor proiectului, pe anul în curs, în corelație cu direcțiile de cercetare urmărite. Este 
structurat în mai multe secțiuni care analizează și accentuează principalele rezultate, în acest 
moment, multe dintre acestea, preliminarii, obținute în cadrul acestei etape de debut a proiectului 
de cercetare, referindu-se, totodată, la modul de diseminare a acestora în lucrări de specialitate 
sau prin intermediul manifestărilor științifice naționale și internaționale. 

II. Rezumatul etapei 
Proiectul de cercetare Investigaţii non-destructive în situri arheologice complexe. Un 

model integrat de cercetare aplicată a patrimoniului cultural imobil a urmărit, în cadrul primei 
sale etape, aferente anului 2014 (01 iulie-31 decembrie), în special, elaborarea unui cadru 
metodologic specific activităților de cercetare nedistructivă. Așadar, după cu reiese și din 
denumirea acestei etape Stabilirea studiilor de caz, localizarea în teren a acestora și elaborarea 
unui cadru metodologic specific cercetării nedistructive, echipa noastră și-a direcționat eforturile 
spre stabilirea clară a unor direcții de cercetare interdisciplinară complexe, selectând atent, în 
directă relație cu metodologia specifică, studiile de caz ce vor fi cercetate pe parcursul finanțării.  

De asemenea, identificarea și localizarea acestora, prin cercetare de suprafață, și 
plasarea lor pe suportul cartografic avut la dispoziție a reprezentat o altă activitate din cadrul 
acestei etape. Realizarea structurii bazei de date a constituit un demers cu ample dezbateri la 
care au luat parte toți cei trei parteneri din cadrul consorțiului. Ultima dintre activitățile propuse 
inițial în planul de realizare a proiectului se referă la realizarea web-site-ului consorțiului. 

În ceea ce privește rezultatele de etapă, a fost elaborat cadrul fizico-geografic general 
al Podișului Moldovei și, în mod particular, s-a întocmit o detaliată descriere din punct de vedere 
geografic (localizare, morfologie, hidrologie, geologie, soluri) pentru bazinul hidrografic al 
râului Bahlui. De asemenea, a fost definitivat cadrul cronologico-cultural al proiectului, cu 
privire la arealul dintre Carpați și râul Prut.  

Trebuie să menționăm că, ulterior, în urma rectificării pozitive a bugetului au mai fost 
adăugate, parțial, pentru etapa aferentă anului 2014, două activități (întocmirea modelului 
numeric al terenului și efectuarea de fotografii aeriene) ce se regăsesc și în etapa a doua a 
proiectului.  

III. Îndeplinirea obiectivelor și rezultatele obținute 
În această primă etapă aferentă anului 2014, după cum am precizat și mai sus, în atenția 

noastră au stat mai multe direcții de cercetare, care au fost valorificate prin intermediul unor 
studii publicate în reviste de specialitate, dar și printr-o serie de comunicări, sau care vor fi 
completate și ulterior valorificate pe parcursul anului viitor. Menționăm că obiectivele propuse și 
activitățile aferente acestei etape au fost îndeplinite în totalitate. 

III.1. Stabilirea microzonelor de studiu 
În urma unor ample cercetări perieghetice, întreprinse de membrii consorțiului în zona 

Podișului Moldovei, a fost stabilit un areal extins asupra căruia ne vom concentra activitățile, 
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reprezentat de bazinul hidrografic al râului Bahlui, precum și cele cinci microzone ce vor 
constitui studiile de caz ale proiectului: 

1. Toponim – Dealul Mare/Dealul Boghiului, sat Filiași, com. Bălțați, jud Iași 
(Eneolitic, cultura Cucuteni) 

Situl arheologic Dealul Mare (Dealul Boghiului) este amplasat la marginea de sud-est a 
satului Filiaşi, com. Bălţaţi, la circa 6 km nord-est de Târgu Frumos şi la 4 km vest de Războieni. 
Acest punct, plasat pe un promontoriu ce domină împrejurimile, a furnizat bogate resturi de 
locuire Cucuteni A3 cu ceramică, plastică antropomorfă și utilaj litic. Aşezarea a fost cercetată 
perieghetic şi prin sondaj în anul 1935 de către O. Tafrali, V. Manoliu şi E. Condurachi. În anii 
2010-2011, cercetătorii Platformei Arheoinvest, Universitatea „Alexandru I. Cuza” din Iaşi au 
reluat cercetările de suprafaţă, care au confirmat existenţa aşezării. 

2. Toponim – Dăiceni II, sat Hândrești, com. Oțeleni, jud. Iași (Eneolitic, cultura 
Cucuteni A-B) 

Situl arheologic Hândresti, Dăiceni II este amplasat pe terasa pârâului Dăiceni, la sud de 
satul Hândrești, com. Oţeleni. Cercetările de suprafaţă din această zonă au relevat existenţa unei 
aşezări cucuteniene (A-B, după fragmentele ceramice şi statuetele descoperite). Pentru această 
aşezare, la fel ca și pentru celelalte studii de caz, au fost estimate limitele, au fost înregistrate 
coordonate GPS, întocmindu-se, totodată, o evaluare a riscurilor naturale și antropice (în special, 
lucrările agricole) cu potenţial distructiv. 

3. Toponim – Dealul Cătălina / Cetatea de la Cotnari, sat Cotnari, com. Cotnari, 
jud. Iași (Hallstatt, sec. IV-III) 

Situl arheologic Cetatea de la Cotnari este situat pe dealul Cătălina (parte din masivul 
Dealul Mare-Hârlău), în partea de nord-vest a localităţii Cotnari. Este vorba despre un platou cu 
lungimea de 1.100 metri, lăţimea maximă de 150 metri şi altitudinea de aproximativ 100 metri. 
În secolele IV-III î.Hr., întregul platou a fost amenajat defensiv prin construirea unei cetăţi 
hallstattiene târzii (geto-dacice) şi a altor elemente exterioare de fortificaţie. Săpăturile 
începute în anul 1967 de către A.C. Florescu au evidenţiat elementele de fortificaţie, resturi ale 
unei aşezări civile (sec. III-II î.Hr.), precum şi sporadice urme arheologice paleolitice, eneolitice 
(cultura Cucuteni), La Téne şi medievale timpurii. Continuarea cercetărilor arheologice ar putea 
readuce în atenţia cercetătorilor şi a publicului larg un sit de importanţă majoră pentru istoria 
zonei şi pentru resuscitarea turismului local. 

4. Toponim – Balta Popii, sat Isaiia, com. Răducăneni, jud. Iași (cultura ceramicii 
liniare, cultura Precucuteni, Bronz timpuriu) 

Situl arheologic Isaiia, Balta Popii (com. Răducăneni) este amplasat pe prima terasă 
neinundabilă, pe dreapta albiei majore a Jijiei, la circa 1 km vest de fostul curs al râului (astăzi 
scurtat prin lucrări de hidroamelioraţie), la cca. 3 km ENE de satul Isaiia. Este o aşezare cu mai 
multe niveluri de locuire, din mai multe perioade: cultura ceramicii liniare, cultura 
Precucuteni (cu trei etape), Bronz timpuriu, Hallstatt timpuriu (faza A, cultura Corlăteni), 
sarmaţi (sec. II d. Hr.), sec. IV d. Hr., ev mediu timpuriu, perioada modernă. Cercetările 
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efectuate în zona centrală şi nord-vestică a sitului au dus la descoperirea unor construcţii cu 
caracter deosebit, aparţinând culturii Precucuteni (eneolitic timpuriu), care au avut, în mod 
evident, un rol de cult (sanctuare). În total (cercetările arheologice desfăşurate între anii 1996-
2010), au fost descoperite opt locuinţe ale culturii Precucuteni, două aparţinând culturii ceramicii 
liniare şi una din perioada hallstattiană. De asemenea, s-a descoperit o necropolă sarmatică, cu 
16 morminte până în prezent, cu inventar bogat şi variat. Au apărut, de asemenea, materiale 
arheologice din epoca bronzului şi din Hallstatt timpuriu (grupul cultural Corlăteni, într-o zonă 
care va intra ulterior în aria de răspândire a grupului cultural Cozia-Brad, cu ceramică 
imprimată). Cercetările arheologice au fost efectuate de către un colectiv al Facultăţii de Istorie a 
Universităţii „Alexandru I. Cuza” din Iaşi, condus de prof. N. Ursulescu. 

5. Toponim – La est de movila Grădinești, sat Bădeni, com. Scobinți, jud. Iași 
(Epoca Bronzului (?)) 

Situl arheologic de la Scobinţi a fost descoperit în anul 2011, în urma analizei 
imaginilor satelitare şi a fotografiilor aeriene militare. Este vorba, probabil, de o așezare 
fortificată de mari dimensiuni, ce se întinde pe o suprafaţă de peste 47 de hectare, în zona 
comunelor ieşene Scobinţi și Cepleniţa. Aceasta datează, cel mai probabil, din Epoca Bronzului 
sau de la începutul Epocii Fierului. Prin cercetări de suprafaţă efectuate de membrii proiectului, 
s-au stabilit limitele fortificaţiei, s-au descoperit fragmente ceramice preistorice şi s-au evaluat 
riscurile naturale şi antropice ce afectează situl. 

III.2. Cadrul fizico-geografic 
1. Cadrul fizico-geografic general - Podișului Moldovei 
Arealul cercetat în cadrul proiectului vizează un sector cu o încărcătură importantă a 

patrimoniului cultural imobil autohton, care din punct de vedere fizico-geografic este amplasat în 
marea unitate a Podișului Moldovei (>25 000 Km2; cca. 10% din suprafața României). Această 
unitate deluroasă corespunde regiuni de NE a României și face parte din marea treaptă a 
ținuturilor colinare de la exteriorul arcului carpatic, totodată deținând și superlativul de cel mai 
întins și reprezentativ podiș al țării. În linii mari, principalele repere morfo-structurale și 
hidrografice care îl delimitează sunt date de: Obcinile Bucovinei și Subcarpații Moldovei la V și 
NV, valea Prutului la N, NE și E, valea Dunării la SE și nord-estul Câmpiei Române la S. 
Principalele subunități de relief sunt: Podișul piemontan Ciungi-Corni și Culoarul Moldova-Siret 
în V, Podișul Sucevei la NV, Câmpia Moldovei la E, Podișul Bârladului și Podișul Covurluiului 
la S. În cadrul Podișului Bârladului se distinge ca o subunitate de relief aparte, Podișul Central 
Moldovenesc, areal care prezintă un interes deosebit datorită încărcăturii arheologice bogate 
(Geografiea României, 1983, 1992; Băcăuanu et al., 1980). 

Relieful poartă amprenta unei evoluții morfologice îndelungate și complexe, mai ales 
datorită factorilor hidro-geomorfologici modelatori, care conferă în prezent o personalitate 
pregnantă a peisajului (Băcăuanu et al., 1980, apud Minea, 2012). Morfologia de ansamblu a 
început să se schițeze o dată cu exondarea uscatului de sub apele mărilor mio-pliocene, pe 
direcția N-S, configurația actuală derivând din vechile câmpii abisale sarmato-pliocene. Astfel, 
încărcătura sedimentară necutată de la suprafață, cu grosimi cuprinse de la câteva sute de metri, 
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până la >3000 m, aparține miocenului, în jumătatea nordică a podișului și pliocenului, în 
jumătatea sudică (Jeanrenaud, 1971; David, 2010). 

 
Figura 1. Localizarea studiilor de caz în cadrul Podișului Moldovei 
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Structura monoclinală înclinată pe direcția NV-SE (5-8‰), constituită preponderent 
dintr-un complex de argile și marne cu alternanță de nisipuri și uneori cu intercalații subțiri de 
gresii, calcare, conglomerate, prundișuri, cinerite andezitice ș.a., se subordonează luturilor 
loessoide, depozitelor fluviale luto-nisipo-argiloase din lungul văilor, sau teraselor fluvio-
lacustre cuaternare. Aceasta a fost sculptată de factorii modelatori externi, reprezentați prin 
rețeaua hidrografică și de procesele de versant, care au determinat principalele forme de relief: 
interfluvii deluroase și colinare (altid. 200-500 m; energie de relief 150-200 m), platouri 
structurale consumate de frunțile de cuestă, văi largi cu orientare principală pe direcția NV-SE, o 
medie de 7-8 terase aluviale pe segment de râu (altid. max. 170-200 m). De asemenea, 
principalele trăsături ale reliefului caracteristic Podișului Moldovei sunt induse și de dezvoltarea 
alunecărilor de teren, a eroziunii în adâncime (rigole, ravene, organisme torențiale) și a celorlalte 
procese de versant, care se produc cu o frecvență relativ mare (Ioniță, 2000, apud Stângă, 2012). 

Clima acestui întins teritoriu extracarpatic este de tip temperat-continental cu unele 
nuanțe excesive. În sectorul V și NV acesta interferează cu climatul moderat continental specific 
Europei vestice, însă cele mai caracteristice sunt cele est-europene, imprimate de predominarea 
maselor de aer rece în timpul iernii și a celor calde și uscate, vara. Temperaturile medii anuale au 
valori cuprinse între 7,5-10°C, cu variații latitudinale pozitive pe direcția N-S. Precipitațiile sunt 
cuprinse între 500-700 mm, cantitățile minime de precipitații înregistrându-se în sudul podișului, 
diminuarea acestora având loc mai ales pe considerente altitudinale sau datorită adăpostului 
catenei carpatice (Clima R. S. România, 1966, apud Băcăuanu et al., 1980; Băcăuanu et al., 
1980, apud Stângă, 2012). 

Hidrografia Podișului Moldovei se află în strânsă legătură cu condițiile meteo-climatice, 
dar mai ales cu cele ale geomorfologiei locale, care impun principalele caracteristici ale rețelei 
de drenaj. Cele mai importante râuri au proveniență carpatică, așa cum este Siretul (S.H. 
Cosmești: Qmed = 133 m3/s) împreună cu afluenții săi de dreapta (limita V) și Prutul (S.H. 
Oance: Qmed = 85,5 m3/s) (limita E), la care se adaugă un număr însemnat de râuri autohtone, 
cu un regim hidrologic foarte variat (Bahlui, Jijia, Bârlad ș.a.). Densitatea rețelei hidrografice 
variază între 0,3-0,5 km/km2, valoare maximă fiind determinată de densitatea afluenților 
carpatici, iar cea minimă de rețeaua internă. De asemenea, în tot arealul cercetat există un număr 
însemnat de lacuri, majoritatea construite antropic pentru a suplini o serie de cerințe de ordin 
socio-economic (alimentare cu apă, piscicultură, irigații, atenuarea viiturilor) (Romanescu et al., 
2008). 

III.3. Cadrul cronologico-cultural al proiectului 
Introducere. Actualul teritoriu al Moldovei (situat în cadrul graniţelor României) ocupă 

o suprafaţă de circa 45.000 km2, reprezentând 19% din suprafaţa României, în timp ce locuitorii 
din această provincie răsăriteană totalizează cam 21% din populaţia ţării. Desigur, datele din 
prezent pot să difere de cele din perioadele istorice mai vechi, dar ridică, totuşi, problema de ce 
există aici acest plus demografic, chiar în situaţia în care, actualmente, principalele surse de 
prosperitate ale unei populaţii nu mai provin din activităţile agricole, ci, mai ales, din cele 
industriale şi comerciale. Această situaţie favorabilă pentru un procentaj demografic sporit 
provin dintr-o realitate geografică: Moldova are condiţii dintre cele mai bune pentru amplasarea 
aşezărilor umane, oferind un relief variat, în care se regăsesc regiuni montane, submontane, 
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colinare şi de şes, cu o reţea hidrografică densă, uniform răspândită şi cu un regim climatic şi 
pluviometric normal, specific zonelor temperate. Chiar dacă de-a lungul mileniilor s-au produs 
unele schimbări climatice, acestea nu au fost, după sfârşitul erei glaciare, în măsură să 
influenţeze atât de puternic aspectul general, încât să conducă, de exemplu, la deşertificări sau 
măcar la o ariditate excesivă. 
 Epoca veche a pietrei. În îndelungata perioadă a paleoliticului, care a durat câteva sute de 
mii de ani, ritmul evoluţiei umane (inclusiv al procesului de antropogeneză) a fost unul extrem 
de lent, durând sute de mii de ani, datorită condiţiilor de mediu extrem de nefavorabile, datorate 
în primul rând glaciaţiunilor, care acopereau întreaga suprafaţă a pământului. În aceste condiţii, 
primii oameni trebuiau să-şi procure mijloacele de subzistenţă doar prin activităţi legate de 
vânătoare, pescuit şi, eventual, cules, mulţumindu-se, deci, să obţină numai ceea le oferea direct 
mediul natural.   
 Pe măsură ce se trecea de la o etapă la alta a paleoliticului, ritmul evoluţiei s-a 
intensificat, fapt reflectat atât în scăderea timpului de existenţă a acestor etape, care se înnoiau 
din ce în ce mai repede (paleoliticul inferior: c. 700.000-120.000; paleoliticul mijlociu: c. 
120.000-35.000; paleoliticul superior: c. 35.000-10.000; epipaleolitic: c. 10.000-6.000 î. Hr.), în 
apariţia unor aspecte locale, denotând capacitatea grupurilor umane de a se adapta la anumite 
condiţii de mediu, precum şi în înmulţirea numărului de urme lăsate de aceste grupuri, ceea ce 
indică un remarcabil spor demografic spre sfârşitul perioadei paleolitice, în paleoliticul superior 
şi în epipaleolitic. Astfel, de la descoperiri sporadice în etapele mai vechi ale paleoliticului, 
limitate la numai câteva zone (Ripiceni şi Mitoc pe malul Prutului; zona Ceahlăului), urmele 
lăsate de oamenii paleoliticului superior şi ai epipaleoliticului vor acoperi, în mod uniform, 
întreaga suprafaţă a spaţiului dintre Carpaţi şi râul Prut, aceeaşi situaţie constatându-se şi dincolo 
de Prut, pe întreg teritoriul Moldovei istorice. 

Epoca nouă a pietrei. În condiţiile încălzirii climatice globale, care a dus la retragerea 
calotei glaciare şi la apariţia covorului vegetal, precum şi la schimbarea fundamentală a faunei, 
oamenii au avut capacitatea necesară de a se adapta noilor condiţii de mediu şi de a-şi făuri 
treptat un nou mod de viaţă, în cadrul căruia vechile ocupaţii furnizoare de hrană (vânatul, 
pescuitul, culesul), specifice unui tip de economie „prădalnic”, au trecut pe un plan secund, fiind 
înlocuite cu noile îndeletniciri ale unei economii „producătoare”, de tip agricol, bazată pe 
cultivarea plantelor şi creşterea animalelor domesticite. 

Pentru definirea noii perioade, cea a neoliticului, accentul se pune pe noua structură 
economică, iar nu pe caracteristici secundare (cum ar fi apariţia ceramicii sau a uneltelor de 
piatră şlefuită), derivate din această structură fundamentală. Noul mod de viaţă, bazat pe 
necesitatea perpetuării, de la un an la altul, a ciclului agrar, se caracterizează printr-o stabilitate 
sporită a comunităţilor umane, care trăiesc acum în case ridicate din materiale trainice (îndeosebi 
lemn şi lut), locuinţele fiind grupate în aşezări de tip rural, asemănătoare cu satele tradiţionale. 
Schimbările nu s-au petrecut doar pe plan material, ele fiind din plin resimţite şi pe planul 
manifestărilor spirituale, care cunosc acum o gamă extrem de variată de reprezentări, net 
superioară celei din paleolitic. Practic, lumea neolitică este o lume a simbolurilor, prezente în 
aproape toate artefactele utilizate de oamenii acestei perioade. Recunoaşterea simbolurilor şi 
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explicarea semnificaţiei lor este calea prin care pot fi înţelese gândirea şi concepţiile populaţiei 
din acele vremuri. 

În cadrul lungii perioade a neoliticului (aproximativ mileniile VI-IV î. Hr.) se pot sesiza 
două etape principale: cea a neoliticului propriu-zis (când principala materie primă pentru 
realizarea uneltelor este doar piatra) şi cea a eneoliticului / calcoliticului (cu sensul de epocă a 
aramei şi pietrei, deoarece, acum, pe lângă piatră, apare şi primul metal – arama). Utilizarea doar 
a termenului de neolitic şi pentru etapa de după apariţia aramei nu mai reuşeşte să surprindă 
existenţa acestui nou element, care, treptat, a contribuit la modificarea structurală a societăţii 
umane, prin trecerea la epoca metalelor. Unii cercetători au considerat chiar că se poate vorbi de 
o epocă a cuprului (Kupferzeit), dar această opinie apare ca fiind prea tranşantă, deoarece nu ţine 
cont de utilajul de bază al perioadei, care rămâne totuşi cel litic. Deoarece între cele două etape 
nu există o ruptură bruscă, ambele bazându-se în esenţă pe acelaşi mod de viaţă (desigur, cu 
evoluţie lină firească), s-a propus utilizarea termenului de neo-eneolitic, care reflectă ansamblul 
evoluţiei, în sensul de “neolitic şi eneolitic”.  

 Separarea etapei eneolitice în cadrul neoliticului impune o periodizare nuanţată în cadrul 
celor două mari perioade ale neo-eneoliticului, fiecare având câte trei faze: neoliticul timpuriu 
(sau protoneoliticul), neoliticul vechi şi neoliticul târziu; eneoliticul timpuriu, eneoliticul 
dezvoltat şi eneoliticul final (sau perioada de tranziţie spre epoca bronzului). 

Eneoliticul. Pe teritoriul actual al Moldovei comunităţile culturii Boian din Muntenia, de 
factură sudică, s-au amestecat cu cele ale culturii ceramicii liniare, formând o nouă sinteză 
culturală, numită Precucuteni, deoarece deschide evoluţia spre constituirea celei mai 
reprezentative civilizaţii a neo-eneoliticului din România – Cucuteni. Totuşi, în această sinteză 
factorul sudic şi-a pus mai puternic amprenta, datorită superiorităţii sale culturale, alimentată 
mereu prin legăturile păstrate cu lumea egeo-anatoliană. Chiar şi analizele antropologice atestă 
existenţa unei populaţii de evidentă factură mediteraneană, reflectată şi prin trăsăturile faciale ale 
plasticii antropomorfe. 

Trecerea spre eneolitic este însoţită de o serie de schimbări fundamentale, care marchează 
o etapă superioară în viaţa comunităţilor neolitice. Acum începe să fie folosit primul metal 
(arama/cuprul), la început sub forma unor mici obiecte, ajungându-se treptat la turnarea unor 
piese de mari dimensiuni (îndeosebi topoare), ceea ce presupune cunoştinţe metalurgice 
avansate. În cultura plantelor se face saltul de la cultivarea cu ajutorul plantatorului, pe mici 
suprafeţe (agricultură de tip „grădinărit”) la cultivarea pe mari suprafeţe, cu ajutorului plugului 
primitiv (cu brăzdar de corn sau de lemn), deschizându-se astfel calea spre adevărata agricultură 
de ogor.  

Transformările din societatea cucuteniană, sesizate pe cale arheologică în toate aspectele 
vieţii cotidiene, incumbă şi existenţa unor schimbări profunde în organizarea socială a populaţiei. 
Structurarea societăţii eneolitice se produce pe două planuri majore: pe de o parte, cel al 
acumulărilor materiale la nivel colectiv şi individual, iar pe de altă parte, cel al acumulării 
prestigiului spiritual şi a puterii. 

În ceea ce priveşte primul aspect, societatea eneolitică de la est de Carpaţi, bazându-se 
acum pe o agricultură practicată cu metode perfecţionate faţă de neolitic, a ajuns la acumularea 
unor importante surplusuri de produse, atât la nivelul comunităţilor gentilice şi tribale, cât şi la 
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nivelul familiilor. Aceste surplusuri puteau fi valorificate atât pe plan intern, în cadrul 
comunităţii, cât şi în cadrul relaţiilor intercomunitare. Pe plan intern, aceste surplusuri au 
favorizat apariţia specializărilor în diferite meşteşuguri, dovedite prin existenţa unor produse de 
calitate superioară, cum ar fi ceramica fină, uneltele prelucrate din roci dure şi cu un finisaj 
elaborat, ridicarea construcţiilor cu platformă şi structură lemnoasă, începutul metalurgiei ş.a. 
Specializările presupun reducerea prezenţei sau chiar absenţa unor membri ai comunităţii la 
activităţile direct producătoare de hrană, întreţinerea lor fiind asigurată, probabil în condiţiile 
unui sistem de troc intern, prin surplusurile obţinute.             

Dacă din punct de vedere arheologic Precucuteni şi Cucuteni pot fi abordate ca două 
culturi diferite, din punct de vedere istoric sunt numeroase indicii care ne arată că avem de-a 
face, în fond, cu un singur mare complex cultural. Ca şi în cazul altor mari complexe culturale, 
ne aflăm – şi în acest caz – în situaţia în care o mare populaţie preistorică îşi formează o 
civilizaţie unitară pe un vast spaţiu, situat actualmente pe teritoriile mai multor state. Această 
situaţie a creat confuzii interpretative, prin acordarea unor denumiri diferite, prin elaborarea unor 
sisteme contradictorii de periodizare şi, mai ales, prin abordarea diferită a aceloraşi fenomene 
istorice, de către diversele şcoli naţionale de arheologie. 

S-au propus mai multe scheme de sincronizare între cele două sisteme majore de 
periodizare, cel cu cinci mari faze (propus de T.S. Passek pentru Tripolie) şi cel tripartit (elaborat 
de H. Schmidt şi Vl. Dumitrescu pentru Cucuteni), dar, în esenţă, se pot accepta următoarele 
sincronisme majore: 

- Tripolie A = Precucuteni II-III; 
- Tripolie B1 = Cucuteni A (îmdeosebi A3-4); 
- Tripolie B2 = Cucuteni A-B; 
- Tripolie C I/γ I = Cucuteni B; 
- Tripolie C II/γ II (Gorodsk-Usatovo) = Horodiştea-Erbiceni-Folteşti. 
Existenţa unor decalaje interregionale, a unor ritmuri diferite de evoluţie, a tendinţei de 

conturare a unor grupe locale apare pe deplin firească în cazul acestui mare complex cultural, cu 
o arie de răspândire atât de vastă, dar rămâne deschisă problema dacă variantele locale trebuie 
căutate în cadrul fiecărei faze sau dacă fiecare variantă cunoaşte o evoluţie proprie, de-a lungul 
mai multor faze şi etape. Deocamdată, această problemă trebuie judecată de la caz la caz, până se 
va ajunge la o cunoaştere aproximativ uniformă a realităţilor din fiecare zonă.  

Evoluţia generală a complexului cultural Cucuteni-Tripolie ne îndreptăţeşte să afirmăm 
că avem de-a face cu un mare bloc cultural, care, dincolo de anumite particularităţi locale, 
absolut fireşti în comparaţie cu enorma arie pe care o acoperă în estul Europei, se remarcă prin 
unitatea de expresie a principalelor aspecte ale vieţii materiale şi spirituale, creându-se o mare 
civilizaţie, cu o remarcabilă originalitate, care a parcurs, în întreaga sa arie de răspândire, 
aceleaşi mari etape. În raporturile cu populaţiile învecinate, cucutenienii s-au aflat în postura de 
reprezentanţi ai unei civilizaţii superioare, fiind transmiţătorii unor elemente de cultură materială 
şi spirituală, receptate de triburile din jur. Prin organizarea superioară la care ajunseseră, care le-
a permis un control riguros al regiunii în care au evoluat, cucutenienii au reuşit să păstreze 
specificul acestei civilizaţii cu câteva secole mai mult decât alte culturi eneolitice contemporane, 
rămânând ultima mare manifestare a chalcolithicului european. 
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Tranziţia spre epoca bronzului. Spre sfârşitul eneoliticului dezvoltat, aproximativ pe la 
mijlocul mileniului IV B.C., a început un vast proces de restructurare etno-culturală, iniţiat de 
populaţii răsăritene, cu un accentuat caracter pastoral, care trăiau în zone de stepă. Penetraţia 
acestor populaţii s-a produs treptat, atât prin infiltraţii lente (marcate, de exemplu, prin apariţia 
ceramicii de tip C, străină în mediul cultural Cucuteni), cât şi sub forma unor valuri succesive de 
triburi nomade şi seminomade, caracterizate prin mormintele lor, plane sau tumulare, de regulă 
cu scheletele în poziţie chircită şi presărate cu ocru roşu. Populaţia cucuteniană a reuşit, faţă de 
neamurile altor culturi învecinate, să-şi păstreze încă multă vreme identitatea, formând, împreună 
cu noii veniţi, o serie de sinteze. 

 Există o situaţie de incertitudine în privinţa interpretării acestor fenomene culturale de la 
sfârşitul ciclului major de evoluţie a ceramicii pictate, care se încheie o dată cu faza Cucuteni B / 
Tripolie C I – γ I. Grupurile culturale ulterioare, de tip Gorodsk-Usatovo, care prezentau o 
ceramică pictată derivată din cea tripoliană, au fost considerate de T.S. Passek drept ultimă fază a 
culturii Tripolie (C II – γ II), ca parte a evoluţiei organice a acesteia. Respectivul punct de vedere 
e menţinut şi acum în literatura de limbă rusă, deşi, în prezent, numărul grupelor culturale din 
această perioadă a ajuns la nouă, fiind vorba de o evoluţie mult mai complexă, care acoperă 
practic întreaga perioadă de tranziţie de la eneolitic la epoca bronzului, cu cel puţin două etape 
majore: una mai timpurie (cu monumente de tip Brânzeni) şi alta mai târzie (cu monumente de 
tip Sofievka, Gorodsk, Gordineşti). 

Arheologii români au exprimat şi ei opinii diverse în legătură cu această problemă: fie că 
evoluţia cucuteniană ar continua, sub noi forme, şi în perioada de tranziţie / enoliticul final, prin 
etapa Horodiştea-Folteşti (redefinită de M. Dinu, în urma cercetărilor mai noi, sub numele de 
Horodiştea-Erbiceni), fie că civilizaţia Cucuteni îşi încetează existenţa la sfârşitul fazei Cucuteni 
B, iar sintezele ulterioare ar reprezenta culturi noi, în care rolul principal revine factorilor 
răsăriteni şi nordici, în timp ce prezenţele din ce în ce mai rare ale ceramicii pictate, cu 
ornamentaţie structural modificată, ar indica doar persistenţa unor tradiţii cucuteniene, destul de 
slabe şi integrate în noile fenomene culturale.  

Epoca bronzului. Evoluţia civilizaţiei carpatice în această epocă este determinată în mare 
măsură de treptata impunere a metalurgiei bronzului şi a produselor obţinute din noul metal în 
principalele domenii ale vieţii cotidiene. Faţă de cupru, bronzul prezenta o serie de avantaje: era 
mai dur, se topea şi se turna mai uşor, datorită amestecului cu cositorul. Totuşi, bronzul s-a 
impus cu greutate, într-un timp îndelungat, atât datorită rarităţii materiilor prime necesare 
obţinerii lui, cât şi datorită unui anume conservatorism în menţinerea tehnicilor tradiţionale de 
prelucrare a pietrei, care au atins apogeul tocmai la începutul epocii bronzului. La aceasta trebuie 
adăugată şi uşurinţa cu care se deteriorau uneltele de bronz, fapt neconvenabil în raport cu 
dificultatea obţinerii lor. Ca urmare, de-a lungul epocii bronzului, s-a menţinut paralelismul 
dintre uneltele şi armele de piatră şi cele de bronz. 
 Principalele tipuri de unelte şi arme întâlnite în epoca bronzului sunt: toporul, secera, 
pumnalul şi sabia. Armele apar, de multe ori, la fel de numeroase sau chiar mai numeroase decât 
uneltele, ceea ce arată că noul metal era folosit în special pentru activităţi războinice, în timp ce 
în sectorul economic un rol important îl juca, în continuare, utilajul litic. În timp ce săbiile sunt 
răspândite mai ales în interiorul arcului carpatic (unde locuitorii, datorită resurselor mai mari de 
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minerale, atinseseră un grad mai avansat de dezvoltare), în regiunile extracarpatice, de regulă, se 
folosesc, drept arme, pumnale şi topoare de luptă de bronz, precum şi măciuci de piatră, cu coada 
de lemn. Topoarele, după utilizare, sunt de două tipuri: de luptă şi de lucru, primele fiind mai 
lungi şi mai subţiri. Nu sunt părăsite, ca arme, nici topoarele–ciocan de piatră, perforate, cu profil 
arcuit, aşa-numitele topoare naviforme. Toporul de lucru tipic era foarte asemănător cu cel 
întrebuinţat şi astăzi, având gaura pentru coadă paralelă cu tăişul; la sfârşitul epocii bronzului, a 
fost înlocuit cu aşa-numitul topor de tip celt (gaura pentru coadă era perpendiculară pe tăiş).  

Prin folosirea curentă a plugurilor primitive de lemn, agricultura de ogor a cunoscut un 
salt calitativ, iar pentru strângerea recoltei pe mari suprafeţe au apărut  secerile propriu-zise, 
făcute din bronz, iar acolo unde acestea nu puteau fi procurate s-au utilizat seceri de os sau de 
piatră, în formă de cuţite curbe (cosoare). 
 Prezenţa metalelor doar în anumite locuri a condus la specializarea acestor zone în 
exploatarea şi prelucrarea aramei şi cositorului. În funcţie de aceste zone, s-au creat principalele 
rute de schimb între regiunile cu predominant caracter agricol (printre care şi spaţiul est-carpatic) 
şi cele cu meşteşuguri dezvoltate (Transilvania, Banat, parţial Oltenia). Schimburile comerciale 
au fost favorizate şi de apariţia carelor cu roţi. Bronzul nu era totdeauna finisat la faţa locului, ci 
pleca din zonele miniere şi sub formă de bare, lingouri sau turte, urmând să fie turnat din nou 
după tiparul dorit de cumpărător. Se întâlnesc şi numeroase topoare şi seceri, fără urme de 
întrebuinţare, aflate în depozite, dovedind că acestea, fiind uneltele cele mai cerute, foloseau şi 
ca un echivalent de schimb. Asemenea schimburi comerciale se practicau şi cu regiuni mai 
îndepărtate. Astfel, teritoriul ţării noastre era străbătut de variante ale „drumului chihlimbarului”, 
care lega regiunile Mării Baltice cu cele ale Mării Mediterane. Aşa s-ar explica prezenţa la noi a 
unor perle de chihlimbar sau, invers, prezenţa unor tipuri de unelte şi arme transilvănene în 
regiunile central-europene şi baltice (unde se exploata şi cositorul). Pe aceeaşi cale, şi legăturile 
cu sudul, care fuseseră puternice încă din neolitic, au dobândit valenţe noi în epoca bronzului, 
mai ales în perioada miceniană. Astfel, în afara săbiilor de tip micenian, apar la nord de Dunăre, 
mai ales în inventarul mormintelor, perle de faianţă (forma cea mai rudimentară a sticlei), venite 
din lumea est-mediteraneană.  

Societatea de la est de Carpaţi, în epoca bronzului, nu atinsese stadiul societăţii 
sclavagiste, ca în Orient sau în bazinul egeean. Comunităţile locale se aflau într-un stadiu de 
destrămare a societăţii gentilice, tipic începutului aşa-numitei democraţii militare, deciziile find 
luate nu de întreaga comunitate gentilică, ci doar de adunarea războinicilor (adunarea poporului 
înarmat). Un factor esenţial pentru ritmul mai lent al evoluţiei socială faţă de Orient l-au 
constituit puternicele mişcări de populaţii care au avut loc la începutul şi sfârşitul perioadei, 
stânjenind dezvoltarea normală a factorului autohton.  
 Ca urmare a întăririi aristocraţiei tribale şi unional-tribale şi a înmulţirii conflictelor 
intercomunitare, aşezările epocii bronzului se caracterizează, în general, printr-o perfecţionare a  
sistemului de fortificaţii. Asemenea lucrări, cu şanţuri, valuri şi palisade solide, care presupun un 
important volum de muncă, demonstrează creşterea populaţiei, întărirea comunităţilor tribale, ca 
şi folosirea probabilă a muncii prizonierilor. 
 O altă dovadă a întăririi coeziunii tribale o oferă numeroasele depozite de unelte şi arme 
de bronz, care pot fi interpretate ca tezaure ale comunităţii, îngropate, fie în momente de 
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restrişte, fie ca depuneri rituale (ofrande aduse unor divinităţi) în locuri sacre. Depozitelele care 
conţin bare, lingouri sau piese fragmentare pot fi considerate depozite-turnătorii (destinate 
retopirii), în timp ce depozitele cu piese întregi ar putea fi imterpretate drept depuneri rituale. Ca 
acumulări de bogăţii pot fi interpretate tezaurele de aur şi argint, conţinând uneori şi arme de 
prestigiu. 
 În privinţa credinţelor, principalul obiect al cultului în epoca bronzului a devenit soarele. 
Adorarea lui se făcea sub cele mai diverse aspecte: cercuri de lut din care se desprindeau raze; 
trasarea aceluiaşi motiv pe vase; vetre mari, decorate cu motive spiralice; care sau bărci solare, 
trase de păsări. Ultima formă de reprezentare poate fi explicată şi prin credinţele păstrate în 
folclorul românesc, potrivit cărora soarele ar pleca, în călătoria sa zilnică, din apele nesfârşite 
care înconjoară pământul, într-un car tras de păsări de apă, iar seara se reîntoarce în aceleaşi ape. 
De asemenea, în mormintele faraonilor egipteni se găsesc adesea bărci, pentru ca faraonul 
(considerat fiu al lui Ra – zeul Soarelui) să-ţi poată efectua plimbările diurne şi după moarte.  
 Vechiul cult al fertilităţii şi fecundităţii şi-a pierdut aproape complet importanţa, fapt 
dovedit de raritatea plasticii antropomorfe feminine şi a celei zoomorfe. Se mai întâlnesc şi vase 
lucrate în stil figurativ, uman sau animal.  
 Arta epocii bronzului este dominată de stilul geometric, liniar şi spiralic, prezent mai ales 
pe ceramică, dar şi pe o mare parte din unelte, arme şi ustensile casnice.  
 Ritul funerar cunoaşte, la început, o predominare a înhumaţiei, dar în majoritatea 
culturilor epocii bronzului apare şi incineraţia. La înhumaţi, în majoritatea cazurilor, se foloseşte 
ritualul depunerii în poziţie chircită, în cimitire plane, aşa cum predominase în eneoliticul final. 
Acest ritual, folosit şi în zonele sudice, se deosebeşte de ritualul tumular, întâlnit frecvent la est, 
nord şi vest de ţara noastră (parţial şi la noi), arătând că influenţa culturală şi etnică cea mai 
puternică în epoca bronzului pentru teritoriul carpato-dunărean vine din regiunea egeo-balcanică. 
Uneori, ritualul funerar atinge forme complicate, aşa cum este cazul unor impunătoare construcţii 
din lespezi de piatră, descoperite la Cândeşti (jud. Vrancea), în aria culturii Monteoru, care 
sugerează existenţa unor cavouri şi chiar a unor mici monumente funerare. De regulă, între 
mormintele aceluiaşi cimitir se întâlnesc deosebiri de inventar, uneori foarte mari, indicând 
diferenţieri de avere şi o anume ierarhizare în cadrul comunităţilor tribale.  

Prin folosirea în paralel a incineraţiei, se impune acum definitiv concepţia potrivit căreia 
doar sufletul este nemuritor, putându-se reîncarna. Resturile incinerate se depuneau în groapă, de 
regulă într-o urnă de lut, într-o casetă de piatră sau, mai rar, direct pe pământ. Acest rit este 
specific pentru o vastă zonă din Europa centrală, unde se dezvoltă cercul cultural al 
înmormântărilor în câmpuri de urne. La noi în ţară, mai ales culturile din vest se caracterizează 
prin folosirea masivă a incineraţiei, în tmp ce celelalte culturi au folosit, de regulă, înhumaţia. În 
etapa următoare, a începutului epocii fierului, tocmai triburile care practicau incineraţia în 
câmpuri de urne au jucat un rol important în marile mişcări de populaţii produse atunci (în cadrul 
aşa-numitului proces de hallstattizare). 
 Această succintă trecere în revistă a evoluţiei etno-culturale din Preistorie are darul de a 
ne arăta posibilităţile şi limitele dovezilor arheologice în reconstituirea de ansamblu a istoriei 
celei mai îndelungate perioade din evoluţia societăţilor umane care au trăit în zonele situate la est 
de Carpaţi. 
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III.4. Stadiul actual al cercetărilor în domeniul proiectului 
Evoluţia gândirii teoretice în arheologie, în cea de-a doua jumătate a secolului trecut, a 

determinat abordarea şi, ulterior, implementarea tot mai intensivă a unor noi mijloace de analiză 
a spaţiului natural şi antropic locuit de comunităţile vechi. Deşi accentul pe spaţialitatea datelor 
arheologice începe să se pună, îndeosebi, odată cu introducerea conceptelor de ecologie culturală 
şi ecosistem (mai ales datorită lucrării lui Julian Steward), la jumătatea secolului trecut şi 
continuă promițător în debutul anilor ’60 cu afirmarea Noii Arheologii (Renfrew 1981; Hodder 
1995, 82; Aldenderfer, Maschner 1996, 7; Binford 2011), perioada continuă de dezvoltare a 
tehnologiei şi adoptarea ei în arheologie, după ’90, reprezintă adevăratul moment când se poate 
vorbi despre afirmarea GIS în probleme de arheologie. 

Cu toate acestea, promovarea cu succes a metodelor preluate din geografie în cercetarea 
arheologică (Gaffney, Stančič 1991) nu a atras după sine şi o instruire adecvată a specialiştilor în 
ceea ce priveşte aplicarea SIG / GIS în contextul disciplinei, diverse etape în achiziţionarea şi 
înregistrarea datelor nefiind făcute după o metodologie standard, motiv pentru care, de multe ori, 
sunt constatate erori în interpretare. Acest decalaj poate fi pus pe seama bibliografiei lacunare cu 
referire la studii de caz reprezentând situaţii din sfera arheologiei. Este drept, că până la apariţia 
unor manuale dedicate special aplicării GIS în arheologie, redactate într-o manieră aparte, care 
au mai redus din caracterul sumar al materialului bibliografic (Allen, Green, Zubrow 1990; 
Gaffney, Stančič 1991; Lock, Stančič 1995; Aldenderfer, Maschner 1996; Westcott, Brandon 
2000; Wheatley, Gillings 2002; Connoly, Lake 2006), cercetătorul, în documentarea sa, era 
nevoit să apeleze la lucrări introductive din alte discipline sau la diferite articole disparate 
publicate în reviste nespecializate. Trebuie notat, de asemenea, că, exceptând ultima lucrare 
menţionată mai sus, dedicată arheologilor aflaţi în faza de debut în aplicarea acestor metode, 
restul necesită un bagaj minim de cunoştinţe în materie. 

În Romania, istoria aplicării SIG / GIS în arheologie se poate recunoaşte ca fiind una 
recentă, declanşată, în special, în contextul finanţărilor europene care au dat posibilitatea 
achiziţionării unor baze logistice necesare departamentelor de cercetare şi nu numai. Bineînţeles 
că putem vorbi de o aplicare a metodelor preluate din geografie şi înainte de această perioadă 
(Micle et alii 2010; Micle 2011), însă proiectele demarate au fost de cele mai multe ori punctuale 
sau cel mult extinse la nivel local şi nu au vizat închegarea unui model de cercetare 
interdisciplinară. 

Fotografia aeriană, instrument de lucru la care facem apel în demersul nostru, este o 
ramură a teledetecţiei, termen ce desemnează o gamă largă de metode şi tehnici de detectare a 
siturilor arheologice prin măsurători efectuate de la diferite distanţe deasupra solului (Palmer 
2009, 9). Începuturile utilizării acestei metode de prospectare în arheologie datează de la 
începutul secolului trecut, în Anglia, fiind cea mai veche şi, în acelaşi timp, considerată cea mai 
eficientă dintre aceste tehnici. La început, fotografiile erau efectuate din balon, urmând ca abia 
după cel de-al Doilea Război Mondial, progresul tehnicii de fotografiere şi a avioanelor de mici 
dimensiuni să reprezinte cu adevărat dezvoltarea metodei (Wilson 1982, 10; Bewley 2000, 3; 
Giardino, Haley 2006, 48; Grant, Gorin, Fleming 2008, 19). Una dintre primele zone arheologice 
fotografiate a fost preluată dintr-un balon, în 1897, în Italia, deasupra Forului roman. Câţiva ani 
mai târziu, în 1908, această zonă este fotografiată din nou, urmând, la puţin timp după, 
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fotografierea zonei Ostiei antice (Petre 1966, 199). Probabil una dintre cele mai renumite 
aplicaţii de acest tip asupra unui sit arheologic a fost efectuată de către P.H. Sharpe, dintr-un 
balon al armatei, în anul 1906, pentru monumentul de la Stonehenge (Wilson 1982, 10). O 
contribuţie substanţială în acest sens aduce ulterior, începând cu anul 1921, Ostbert G.S. 
Crawford. Acesta, împreună cu Alexander Keiller, publică în 1928 o lucrare intitulată Wessex 
from the air, fundamentală pentru fotografia aeriană, în care ilustrează şi interpretează imagini 
preluate din sudul Angliei. Cam în aceeaşi perioadă (1929, mai exact), pe continentul american, 
Charles Lindberg fotografiază mai multe aşezări Maya, printre care Tikal, Tulum şi Chichén Itzá 
(Parrington 1983, 108; Bewley 2003, 275; Donoghue 2005, 555). Perioada dintre cele două 
Războaie Mondiale este una deosebit de prolifică pentru fotografia aeriană, aplicaţii de acest gen 
fiind efectuate în locuri dintre cele mai diverse, precum Orientul Mijlociu sau nordul Africii. Mai 
târziu, în 1949, Cambridge University Committee for Aerial Photography (CUCAP) începe 
programul de survolare a teritoriului Angliei şi Europei, pentru diverse scopuri, printre care şi 
arheologia (Bewley 2000, 4). 

Deşi istoricul fotografiilor aeriene efectuate în scopuri arheologice are, în plan 
internaţional, o vechime de mai bine de un secol, pentru România, iniţiativele care se pot încadra 
în acest domeniu nu pot fi caracterizate decât ca fiind izolate. De-a lungul timpului, încercările 
de a crea structuri organizatorice cu rol în pregătirea arheologilor şi de a dezvolta programe de 
investigaţii aeriene complexe au fost sortite eşecului. Pentru perioada interbelică, în România, 
este cunoscută o fotografie aeriană din anul 1938, efectuată deasupra şantierului în derulare, 
condus de Scarlat Lambrino, la Histria. Acest lucru nu este întâmplător, deoarece un student de-
al său, Dinu Adameştenu, plecat cu bursă în Italia, în 1939, avea să joace un rol important în 
promovarea fotografiei aeriene în Italia şi, apoi, în ţara noastră (Oberländer-Târnoveanu, Bem 
2009, 62). Arheolog, profesor şi un înfocat promotor al arheologiei aeriene, acesta este invitat în 
anul 1965, alături de alte nume mari din Italia şi nu numai, să susţină o prelegere în cadrul 
cursului anual internaţional organizat de Fundaţia Lerici, cu tema Fotografia aeriană şi cercetarea 
arheologică (Petre 1966, 198). Prin grija profesorului Adameşteanu care obţine sprijinul 
autorităţilor pentru întocmirea unei arhive de fotografii destinate arheologiei şi, mai important, 
acceptul de a pregăti un tânăr student arheolog în tainele acestui domeniu, în Italia, fotografia 
aeriană începe să prindă rădăcini şi în România, în anii următori noua metodă de prospectare 
cunoscând progrese notabile (Oberländer -Târnoveanu, Bem 2009, 64). 

Odată cu dezvoltarea tehnologiei şi adaptarea metodelor pentru arheologie, a început o 
importantă relaţie între proprietăţile fizice ale resturilor vechi îngropate şi un mijloc de detectare 
al acestora de la distanţă, cu ajutorul geofizicii. Interesul pentru această ramură a crescut foarte 
mult odată cu dezvoltarea fotografiei aeriene, cu ajutorul căreia au fost descoperite numeroase 
situri arheologice, care până atunci se identificau numai prin cercetările de suprafaţă, în urma 
efectuării lucrărilor agricole intensive sau datorită dinamicii reliefului (Linford 2006, 2207). 

În timp ce primele aplicaţii ale metodelor de prospectare nedistructivă în arheologie se 
pare că au, mai mult sau mai puţin, legătură cu Marea Britanie, prima utilizare a unei 
metodologii moderne de cercetare geofizică se pare că s-a consumat, de fapt, peste Ocean în 
Williamsberg, Virginia (Bevan 2000), în anul 1938 şi a fost executată de către canadianul Mark 
Malamphy, angajatul unui geofizician suedez, Hans Lundberg. 



 
 

15 
 

O lucrare apărută în anul 2000 (Hesse 2000) evidenţiază un al doilea studiu geofizic, 
mai puţin cunoscut, petrecut în Franţa. Subiectul este documentat de către Albert Hesse, el însuşi 
un pionier al teoriei şi aplicării cercetărilor geofizice în arheologie şi autorul primului manual de 
specialitate pe această temă (Hesse 1966). Prin această lucrare, el încearcă să scoată în evidenţă, 
în special, importanţa studiilor publicate în alte limbi decât engleza. 

Chiar dacă primele prospectări geofizice sistematice se pare că au avut loc în Statele 
Unite ale Americii, cu siguranţă primele cercetări nedistructive care au avut un adevărat impact 
asupra arheologiei rămân aplicaţiile rezistivităţii electrice ale lui Richard Atkinson, efectuate la 
Dorchester-on-Thames, în 1946, în Anglia (Gaffney, Gater 2003, 16). Anthony Clark (1990, 11-
16) prezintă detaliat desfăşurarea evenimentelor şi analiza rezultatelor obţinute şi publicate 
pentru prima dată în lucrarea editată de Annette Laming (1952), în limba franceză. Prima relatare 
în limba engleză avea să apară în cartea lui Atkinson din 1953, în care detectarea structurilor 
îngropate şi metoda rezistivităţii electrice, în special, deţin un subcapitol important în prima parte 
a lucrării, intitulată Field work (Atkinson 1953, 29-41). 

Un alt eveniment care a revoluţionat măsurătorile geofizice în arheologie s-a petrecut tot 
în Anglia, în timpul săpăturilor de salvare conduse de arheologul Graham Webster pe traseul 
autostrăzii A1, foarte aproape de oraşul roman Durobrivae. În urma unei conferinţe a fizicianului 
canadian John Belshe despre datările magnetice, Webster şi-a pus întrebarea dacă această tehnică 
nu ar putea fi transferată în arheologie, pentru identificarea cuptoarelor in situ. Acest lucru fusese 
deja demonstrat de Belshe, în urma unui proiect de arheologie experimentală, când a reuşit 
detectarea unui răspuns magnetic asociat cu reconstrucţia unui cuptor de tip romano-britanic 
(Aitken 1958, 24; 1986, 15). 

Consecinţele acestui experiment reuşit au fost extraordinare. În următorul deceniu, 
prospecţiunile nedistructive au fost un domeniu în care tinerii cercetători şi-au afirmat dorinţa de 
a lucra. Încă din anii 1961-2, în paginile revistei Archaeometry – se observă un interes pe scară 
largă – manifestat prin raportări din diferite ţări, precum Elveţia, SUA (în particular activitatea 
lui Elizabeth Ralph la Museum Applied Science Center for Archaeology = MASCA), Franţa, 
Germania şi Italia. În ultimele trei au apărut centre de cercetare, care au contribuit esenţial la 
dezvoltarea multor aspecte teoretice şi practice ale prospecţiunilor arheologice. Astfel, în Franţa, 
Centre National de la Recherche Scientifique, CNRS-Garchy a elaborat multe lucrări importante, 
prin efortul depus de către Albert Hesse şi Alain Tabbagh; în Germania, Irwin Scollar de la 
Rheinisches Landesmuseum din Bonn a desfăşurat o activitate prolifică în acest domeniu, iar în 
Italia, Carlo Lerici, împreună cu Richard Linington, au avut, în cadrul Fundaţiei Lerici (care a 
funcţionat la Politehnica din Milano), o valoroasă implicare în acest sens, în partea de sud a 
Europei şi nu numai, prin organizarea de cursuri internaţionale pentru implementarea metodelor 
moderne de investigaţie în diferite ţări (Lerici 1965; Petre 1966a,b; Clark 1990, 17-19; Gaffney, 
Gater 2003, 17-18). Fundaţia mai sus menţionată a contribuit la dezvoltarea acestui vast 
domeniu, precum şi la valorificarea cunoştinţelor prin editarea revistei Prospezioni 
Archeologiche, dedicată special utilizării cercetărilor geofizice în arheologie. Fiecare dintre marii 
autori ai timpului, cum ar fi Martin Aitken, Arnold Aspinall, Albert Hesse, Richard Linington, 
Irwin Scollar, Alain Tabbagh, M. S. Tite sau John Weymouth au publicat în această prestigioasă 
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revistă, diversitatea subiectelor abordate şi rigorile publicaţiei obligând, chiar şi astăzi, 
cercetătorii să o includă în documentarea lor (Gaffney 2008, 314). 

Debutul anilor ’90 este unul prolific, îmbogăţind materialul bibliografic pe această temă 
cu două lucrări de o mare încărcătură ştiinţifică. Prima, mai populară, este a lui Anthony Clark, 
apărută în 1990 şi revizuită în 1996 şi 2000, iar cea de-a doua, publicată într-o manieră mai 
tehnică, în acelaşi an, aparţine lui Irwin Scollar, împreună cu Alain Tabbagh, Albert Hesse şi 
Irmela Herzog (Scollar et alii, 1990). În 1995, English Heritage publică un ghid pentru aplicarea 
cercetărilor geofizice în arheologie (English Heritage 1995), iar din 1994 editura Wiley începe 
editarea jurnalului internaţional Archaeological Prospection, care a dat din nou posibilitatea 
cercetătorilor să-şi publice lucrările într-o revistă de specialitate. Alături de aceasta mai putem 
menţiona Archaeometry, Journal of Field Archaeology, Geophysics şi Journal of Archaeological 
Science, publicaţii care nu sunt dedicate exclusiv prospecţiunilor arheologice, dar în care apar 
destul de multe articole referitoare la acest subiect. 

O analiză atentă şi, mai mult decât necesară demersului nostru, trebuie făcută asupra 
contribuţiilor privind cercetarea geofizică terestră, în special, şi asupra interdisciplinarităţii, în 
general, în arheologia preistorică din România, aceasta având menirea de a evidenţia necesitatea 
substanţială pentru astfel de iniţiative, într-un peisaj istoriografic de specialitate modest. 

Afirmarea metodelor moderne, începând cu cea de-a doua jumătate a secolului trecut şi 
impactul deosebit asupra cercetării arheologice în plan internaţional au provocat un ecou şi în 
rândul specialiştilor din ţara noastră. Astfel, într-un material al lui Hadrian Daicoviciu din 
SCIVA (1960), inspirat din volumul editat de Anette Laming la Paris (1952), este prezentată 
măsurarea rezistenţei electrice a solului, una dintre principalele metode de prospectare în 
arheologie, până în zilele noastre. Autorul scoate în evidenţă aici meritele incontestabile ale 
studiilor de această natură şi necesitatea standardizării acestor aplicaţii în arheologia românească, 
subliniind avantajele de care poate beneficia arheologul prin intermediul acestor intervenţii. 

Următoarele afirmări istoriografice în acest sens provin de la Aurelian Petre (1966a, 
1966b, 1970), un bun cunoscător al acestui subiect, care, în urma inaugurării în anul 1964 a 
cursurilor internaţionale anuale de prospecţiuni arheologice, organizate de Politehnica din 
Milano, ia parte la una dintre aceste întruniri. Primele două articole ale autorului mai sus 
menţionat prezintă sintetic şi într-o formă accesibilă arheologului metodele dezbătute pe durata 
cursului din anul 1965, de la Roma. Cu toate că nu face obiectul perioadei noastre de studiu, 
merită să facem referire în prezentarea noastră şi la ultimul material, care are în vedere una dintre 
primele aplicaţii practice ale metodelor magnetice şi electrice în arheologia din România, mai 
exact în perimetrul castrului antic Beroe (Petre, Apostol 1970). 

În perioada următoare, din varii motive, aplicarea tehnicilor recent apărute se manifestă 
în arheologia românească mai degrabă ca un deziderat. Se pot face referiri, pentru perioada anilor 
’80, la iniţiative, precum cea a profesorului Gheorghe Lazarovici, care aplică metoda 
rezistivităţii electrice în tumulul de la Tureni (Dragomir, Lazarovici, Târnovan 1987-1988) sau 
îşi manifestă, în perioada 1988-1992, interesul pentru organizarea unor seminarii naţionale de 
arheometrie. 

O nouă abordare în arheologie, manifestată în perioada anilor ’90, direcţionată 
preponderent spre interdisciplinaritate şi determinată, în special, de numeroasele colaborări cu 
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specialişti din străinătate, dă naştere unei timide intensificări a utilizării metodelor nedistructive 
în România, vizibilă atât prin apariţia unor lucrări ştiinţifice bazate pe aplicaţiile de teren – cum 
ar fi cele de la Scânteia-Dealul Bodeşti (Ghiţă et alii 2000), cât şi prin instituţionalizarea unor 
centre de cercetare. Problema care, din păcate, caracterizează fundamental această perioadă este 
determinată de lipsa unei baze logistice adecvate, a personalului calificat şi a materialului 
bibliografic, rezultatele, acolo unde există, nedepăşind cadrul unor încercări izolate. Cu toate 
acestea, în anul 1996 este înfiinţat, la iniţiativa unui colectiv din cadrul Muzeului Naţional de 
Istorie a României, Centrul Naţional de Cercetări Pluridisciplinare (Popovici et alii 2002, 4). 
Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, în urma obţinerii unui grant de cercetare, 
desfăşurat în perioada 2001-2003, demarează cea de-a doua încercare de înfiinţare a unui 
organism instituţional. Denumit iniţial Bază de Cercetări cu Utilizatori Multipli (B.C.U.M.) şi 
având ca obiectiv specific dezvoltarea unui sistem de pregătire teoretică şi practică în domeniul 
arheologiei, conservării şi restaurării materialelor şi siturilor arheologice, va fi transformat, din 
2004, în Institutul de Arheologie Sistemică, care, în prezent, poartă numele celui care a fost 
iniţiatorul acestui proiect de avangardă, regretatul profesor şi arheolog Iuliu Paul 
(http://www.bcum.uab.ro/index.html). 

Datorită numeroaselor instituţii universitare şi de cercetare pe care le deţine, Iaşul a 
promovat de timpuriu aplicarea cercetărilor interdisciplinare în arheologie, materializată prin 
introducerea, din anul 1987, în prestigioasa revistă Arheologia Moldovei, la iniţiativa 
fondatorului revistei, profesorul Mircea Petrescu-Dîmboviţa, a unei rubrici intitulate „Cercetări 
interdisciplinare în arheologie”. 

III.5. Suportul cartografic digital, modelul numeric al terenului și baza de date 
Volumul mare de informații rezultat în urma unei etape riguroase de documentare 

(precizări complexe de natură geografică și arheologică asupra zonei de studiu) trebuie, în mod 
obligatoriu, corelat cu suportul cartografic existent pentru arealul pe care se întinde Podișul 
Moldovei (hărți și planuri topografice la diferite scări, ortofotoplanuri, fotografii aeriene oblice). 
În cadrul acestei etape activitățile aferente acestor obiective specifice au fost epuizate, fiind 
transformat și stocat în format digital tot suportul cartografic necesar analizelor noastre (planuri 
topografice scara 1:2000 și scara 1:5000, hărți topografice scara 1:20000 și 1:25000, imagini 
aeriene ortorectificate scara 1:5000).  

De asemenea, prin intermediul aplicațiilor de topografie arheologică, scanare 
tridimensională și vectorizare, au fost întocmite două modele numerice ale terenului pentru 
studiile de caz Filiași, Dealul Mare și respectiv Hândrești, Dăiceni II. Menționăm că această 
activitate este doar parțial prinsă în planul de realizare din anul curent, finalizarea lor urmând a 
se face în prima parte a etapei a II-a, corespunzătoare anului 2015. Efectuarea de fotografii 
aeriene pentru studiile noastre de caz corespunde, de asemenea, unei activități tratate dora parțial 
în cuprinsul etapei actuale. Cu privire la acest aspect, menționăm că au fost înregistrate și 
analizate un număr de 15 de fotografii oblice pentru microzona Filiași, Dealul Mare. 

Toate rezultatele obținute până în acest moment, prelucrate sau în stare brută, au fost 
stocate în baza de date, special concepută pentru proiectul nostru. Menționăm că aceasta este o 
bază de date spațială, elaborată în mediu GIS, accesibilă tuturor partenerilor din consorțiu.   
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III.6. Web-site-ul consorțiului 
A fost creat site-ul web al consorțiului conform cu cerințele de diseminare și promovare 

a rezultatelor proiectului. 

III.7. Bibliografie selectivă 
Aitken Martin J. 1958 – Magnetic prospecting. I. The Water Newton survey, Archaeometry, 1, p. 24-29.  
Idem 1986 – Proton Magnetometer prospection: Reminiscences of the first year, Prospezioni 

Archeologiche, 10, p. 15-17.  
Aldenderfer Mark, Maschner Herbert D. G. (eds.) 1996 – Anthropology, Space, and Geographic 

Information Systems, Oxford University Press, Oxford.  
Allen Kathleen M. S., Green Stanton W., Zubrow Ezra B. W. (eds.) 1990 – Interpreting Space: GIS and 

Archaeology, Taylor & Francis, London.  
Asăndulesei Andrei 2011 – Geophysical prospecting techniques used in archaeology. Magnetometry, 

Studia Antiqua et Archeologica, XVII, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, p. 5-
17.  

Atkinson Richard J.C. 1953 – Field Archaeology, Methuen, London.  
Bevan Bruce W. 2000 – An early Geophysical Survey at Williamsburg, USA, Archaeological Prospection, 

7, p. 51-58.  
Bewley Robert H. 2000 – Aerial photography for archaeology, in: Archaeological method and theory: an 

encyclopedia, (ed. Linda Ellis), Garland Publishing, New York – London, p. 3-10.  
Binford Luis R. 1982 – The archaeology of place, Journal of Anthropological Archaeology, 1, 1, p. 5-31.  
Bowser Brenda J. 2004 – Prologue: Toward an Archaeology of Place, Journal of Archaeological Method 

and Theory, 11, 1, p. 1-3.   
Carsten Mischka 2008 – Geomagnetische Prospektion neolithischer und kupferzeitlicher Siedlungen in 

Rumänien, Eurasia Antiqua. Zeitschrift fur Archaologie Eurasien, 14, p. 101-115.  
Clark Anthony 1990 – Seeing beneath the soil. Prospecting methods in archaeology, B. T. Batsford, 

London.  
Connoly James, Lake Mark 2006 – Geographical Information Systems in Archaeology, Cambridge 

University Press, Cambridge.  
Daicoviciu Hadrian 1960 – O nouă metodă de prospectare arheologică: măsurarea rezistenţei electrice a 

solului, SCIVA, 2, p. 442-446.  
Dragomir Nicolae, Lazarovici Gheorghe, Târnovan I. 1987-1988 – Măsurarea rezistivităţii în tumulul de 

la Tureni, AMN, 24-25, p. 919-924. 
English Heritage 1995 – Geophysical Survey in Archaeological Field Evaluation. Research and 

Professional Services Guideline, 1, London.  
Fleming Andrew 2006 – Post-processual Landscape Archaeology: a Critique, Cambridge Archaeological 

Journal, 16, p. 267-280.  
Gaffney Chris 2008 – Detecting trends in the prediction of the buried past: a review of geophysical 

techniques in archaeology, Archaeometry, 50, 2, p. 313-336.  
Gaffney Chris, Gater John 2003 – Revealing the Buried Past. Geophysics for Archaeologists, 

Gloucesternshire.  
Gaffney Vincent, Stančič Zoran 1991 – GIS approaches to regional analysis: a case study of the island of 

Hvar, prefaţă de Kenneth Kvamme, Ljubljana.  
Grant Jim, Gorin Sam, Fleming Neil 2008 – The archaeology coursebook. An introduction to themes, 

sites, methods and skills, ediţia a III-a, Routledge, London – New York.  



 
 

19 
 

Hesse Albert 1966 – Prospections géophysique à faible profondeur. Applications à l’archéologie, Dunod, 
Paris.  

Hodder Ian 1995 – Theory and practice in archaeology, Routledge, London – New York.  
Laming Anette 1952 – La découverte du passé, A. et J. Picard, Paris.  
László Attila 2006 – Introducere în arheologie, Editura Demiurg, Iaşi.  
Lerici Carlo Maurilio anul 1965 – Una grande avventura della archeologia moderna (1955-1965) Dieci 

anni di Prospezioni archeologiche, Lerici, Torino.  
Linford Neil 2006 – The application of geophysical methods to archaeological prospection, Rep. Prog. 

Phys., 69, p. 2205-2257.  
Lock Gary, Zoran Stančič (eds.) 1995 – Archaeology and Geographical Information Systems: A 

European Perspective, Taylor & Francis, London.  
Micle Dorel, Măruia Liviu, Török-Oance Marcel, Lazarovici Gheorghe, Lazarovici Mantu Cornelia-

Magda, Cîntar Adrian 2010 – Archaeological geomorphometry and geomorphography. Case 
study on Cucutenian sites from Ruginoasa and Scânteia, Iaşi County, Romania, Annales 
d’Université Valahia Târgovişte, Section d’Archéologie et d’Histoire, XII, 2, Târgovişte, p. 23-
37.  

Oberländer-Târnoveanu Irina, Bem Carmen 2009 – România: un viitor pentru trecut. Fotografiile aeriene 
în repertorierea siturilor arheologice, in: Arheologie aeriană în România şi în Europa, (eds. 
Rog Palmer, Irina Oberländer-Târnoveanu, Carmen Bem), CIMEC-Institutul de memorie 
culturală, Bucureşti, p. 62-88.  

Palmer Rog 2009 – Implicaţii ale arheologiei aeriene pentru arheologia din România, in: Arheologie 
aeriană în România şi în Europa, (eds. Rog Palmer, Irina Oberländer-Târnoveanu, Carmen 
Bem), CIMEC-Institutul de memorie culturală, Bucureşti, p. 8-61.  

Parrington Michael 1983 – Remote sensing, Annual review of anthropology, 12, p. 105-124. 
Petre Aurelian 1966a – Noi metode tehnice de prospecţiuni arheologice, SCIVA, 17, 1, p. 198-209.  
Idem 1966b – Noi metode tehnice de prospecţiuni arheologice (partea a II-a şi a III-a), SCIVA, 17, 3, p. 

165-182.  
Petre Aurelian, Apostol A. – Prospecţiuni geofizice - magnetice şi electrice - experimentale, aplicate în 

perimetrul arheologic al castrului antic de la Beroe (Piatra Frecăţei), SCIVA, 21, 1, p. 165-
182.  

Popovici Dragomir Nicolae, Bălăşescu Adrian, Haită Constantin, Radu Valentin, Tomescu Mihai, 
Tomescu Iulia 2002 – Cercetarea arheologică pluridisciplinară. Concepte, metode şi tehnici, 
Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte.  

Renfrew Colin 1981 – Space, Time and Man, Transactions of the Institute of British Geographers, Serie 
nouă, 6, 3, p. 257-278.  

Scollar Irwin, Tabbagh Alain, Hesse Albert, Herzog Irmela 1990 – Archaeological prospecting and 
remote sensing, Cambridge.  

Ursulescu Nicolae 2006 – Cercetarea arheologică interdisciplinară în centrul universitar Iaşi şi unele 
probleme actuale şi de perspectivă ale arheologiei, in: Cercetarea arheologică 
pluridisciplinară în România. Trecut, prezent, perspective, (eds. Dragomir Popovici, Mircea 
Anghelinu), Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, p. 34-38. 

Wilson D. R. 1982 – Air photo interpretation for archaeologists, B.T. Batsford, London. 
 
 
 
 



 
 

20 
 

B. RAPORT TEHNIC (ANEXĂ) 
 

I. PUBLICAŢII 
I.1. ARTICOLE 
I.1.1. REVISTE ISI 

- Gheorghe Romanescu, Ionuț Cristi Nicu, Risk maps for gully erosion processes 
affecting archaeological sites in Moldavia, Romania, Zeitschrift für Geomorphologie, NF–58 
(4), p. 509 – 523, 2014, DOI: 10.1127/0372-8854/2014/0133. 

I.1.2. REVISTE BDI 
- Robin Brigand, Andrei Asăndulesei, Ionuţ-Cristi Nicu, Autour de la station éponyme 

de Cucuteni: paysage et peuplement (Valea Oii, Iași, Roumanie), Tyragetia, vol. VIII [XXIII], 
2014, p. 89-106.  

- Radu  Gabriel  Pîrnău,  Alin  Mihu-Pintilie,  George  Bodi,  Andrei  Asăndulesei,  
GPR  as  anoninvasive method used in soil science and archaeology, Soil Forming Factors and 
Processes from the Temperate Zone, vol. 13, no. 1, 2014 (sub tipar). 
 

I.2. PROCEEDINGS 
- Andrei Asăndulesei, Felix-Adrian Tencariu, Radu Ştefan Balaur, Mihaela 

Asăndulesei, Prospecțiuni geofizice non-invazive în proximitatea cetății Soroca in Cetatea 
Soroca - Istorie, memorie și tradiții seculare. Materialele Conferinței, Soroca, 4-5 aprilie 2014, 
coord. S. Musteața, 2015 (sub tipar). 

- Robin Brigand, Asăndulesei Andrei, Olivier Weller, Vasile Cotiugă, Chalcolithic 
territorial patterns in central Moldavia (Iaşi County, Romania). In: G. Earl, T. Sly, A. 
Chrysanthi, P. Murrieta-Flores, C. Papadopoulos, I. Romanowska and D. Wheatley (eds.), 
Archaeology in the Digital Era. Papers from the 40th Annual Conference of Computer 
Applications and Quantitative Methods in Archaeology (CAA), Southampton, 26-29 March 
2012, Amsterdam University Press, 2014, p. 624-635. 

- Ștefan Caliniuc, Ionuț-Cristi Nicu, Destruction of archaeological heritage sites by 
natural risk phenomena. Case studies from north-eastern Romania. In: S. Musteață, S. Caliniuc 
(eds.), Current Trends in Archaeological Heritage Preservation: National and International 
Perspectives. Proceedings of the international conference, Iași, Romania, November 6–10, 2013, 
Oxford: Archaeopress, 2015 (sub tipar). 

- Vasile Cotiugă, Nicolae Ursulescu, Ștefan Caliniuc, On the Multi-Storeyed Dwellings 
of the Cucuteni-Tripillya Cultural Complex. In: Gh. Dumitroaia, C. Preoteasa, C.-D. Nicola 
(eds.), Cucuteni Culture within the European Neo-Eneolithic Context. Proceedings of the 
International Colloquium in Piatra-Neamț, 15–17 October 2014. Piatra-Neamț: Editura 
Constantin Matasă, 2015 (sub tipar).  

- Alin Mihu-Pintilie, Gheorghe Romanescu, Cristian Stoleriu, Ionuț Cristi Nicu, 
Andrei Asăndulesei, Elmar Schmaltz, Natural dam lakes from Cuejdiu watershed (Stânișoarei 
Mountains) – non-invasive methods used for bathymetric maps, Water resources and wetlands, 



 
 

21 
 

(edit.: Petre Gâştescu, Włodzimierz Marszelewski, Petre Breţcan), Târgovişte: Transversal, 
2014, p. 130-137. 
 

I.3. CAPITOLE DE CĂRȚI 
- Andrei Asăndulesei, Prospecțiuni arheologice non-intruzive în situl de la Costești-Cier. 

În: D. Boghian, S.C. Enea, S. Ignătescu, L. Bejenaru, S.-M. Stanc, Comunităţi cucuteniene din 
zona Târgu Fumos. Cercetări interdisciplinare în siturile Costeşti şi Giurgeşti, Iaşi: Editura 
Universităţii “Al. I. Cuza” din Iaşi 2014, p. 90-101.  

- Dumitru  Boghian,  Radu  Gabriel  Pîrnău,  Sergiu  Constantin  Enea, Cadrul  fizico-
geografic  al  microzonei  Târgu  Frumos. În: D. Boghian, S.C. Enea, S. Ignătescu, L. Bejenaru, 
S.-M. Stanc, Comunităţi cucuteniene din zona Târgu Fumos. Cercetări interdisciplinare în 
siturile Costeşti şi Giurgeşti, Iaşi: Editura Universităţii “Al. I. Cuza” din Iaşi 2014. 
 
II. PARTICIPĂRI LA MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE 
 
II.1. INTERNAȚIONALE 

- Gheorghe Romanescu, Octavian Bounegru, Cristian Constantin Stoleriu, Alin Mihu-
Pintilie, Ionuț Cristi Nicu, Andrei Enea, Oana Stan, The ancient legendary island of PEUCE – 
myth or reality?, 12th Annual International Conference on History and Archaeology: From 
Ancient to Modern, Atena, Grecia, 28–31.07.2014. 

- Gheorghe Romanescu, Cristian Stoleriu, Ana-Maria Romanescu, Alin Mihu-Pintilie, 
Morpho-bathymetrical conditions and the silting rate in Stanca-Costesti reservoir. 15th World 
Lake Conference. Lakes: the Mirrors of the Earth. Balancing Ecosystem Integrity and Human 
Wellbeing, Perugia, Italia, 1-5.09.2014. 

- Robin Brigand, Mariana Vasilache, Olivier Weller, 5th millenium BC in the Carpathian-
Dniestrean region. An overview of Cucuteni A settlement patterns (poster), 20th Annual meeting 
of the European Association of Archaeologists (EAA), Istanbul, Turcia, 10-14.09.2014. 

- Radu-Ştefan Balaur, Andrei Asăndulesei, Intra- and Intersite Analysis during 
Chalcolithic in Moldavian Plain (Eastern Romania), 20th Annual meeting of the European 
Association of Archaeologists (EAA), Istanbul, Turcia, 10-14.09.2014. 

- Andrei Asăndulesei, Ionuţ Cristi Nicu, Radu Ştefan Balaur, Archaeological 
Prospection and Natural Risk Management in Prehistoric Sites from Eastern Romania, 20th 
Annual meeting of the European Association of Archaeologists (EAA), Istanbul, Turcia, 10-
14.09.2014. 

- Andrei Asăndulesei, Marius Alexianu, Felix-Adrian Tencariu, Ştefan Caliniuc, 
Roxana-Gabriela Curcă, Mihaela Asăndulesei, Salt and Prehistoric (From the Neolithic to the 
Early Bronze Age) Population Movements in the Eastern Carpathians of Romania. A Diachronic 
Gis-Based Analysis, 20th Annual meeting of the European Association of Archaeologists (EAA), 
Istanbul, Turcia, 10-14.09.2014. 

- Robin Brigand, Olivier Weller, Mariana Vasilache, Andrei Asăndulesei, Le peuplement 
néo-énéolithique de Moldavie: analyse et modélisation spatiale, International Colloquium 



 
 

22 
 

Cucuteni Culture within the European Neo-Eneolithic Context, Piatra Neamţ, România, 15-
17.10.2014. 

- Robin Brigand, Olivier Weller, Mariana Vasilache, Andrei Asăndulesei, Analyses 
spatiales et modélisation du peuplement néo-énéolithique des Carpates orientales, 24e session 
scientifique nationale, Musée National d’Histoire de Moldavie, Chişinău, Rep. Moldova, 16-
17.10.2014. 

- Radu  Gabriel Pîrnău, Cristian-Valeriu Patriche, Bogdan Roșca, George Bodi,  
Assessing anthropogenic impact on soil genesis through archaeological data, 2nd Workshop on 
Regional ClimateDynamics: Late Pleistocene and Holocene climatic  variability in  the 
Carpathian-Balkan region (CBW2014), Cluj-Napoca, Romania, 6-9.11.2014. 

 
II.2. NAȚIONALE 

- Dumitru  Boghian,  Sergiu-Constantin  Enea,  Radu-Gabriel  Pîrnău,  Cristian  Secu,  
Elemente de landscape archaeology în zona siturilor cucuteniene Costeşti-Cier şi Giurgeşti-
Dealul Mănăstirii,  jud.Iaşi, Simpozionul ArheoVest: Interdisciplinaritate în Arheologie, ediția a 
II-a: In Honorem prof. univ. dr.Gheorghe Lazarovici, Universitatea de Vest din Timişoara, 
6.12.2014. 

- Bogdan  Roşca,  Radu Gabriel  Pîrnău,  Cristian  Valeriu  Patriche,  Iulian  Iordache,  
Exploatarea  şi analiza bazelor de date pedologice cu ajutorul R şi QGIS, Simpozionul Factori şi 
procese pedogeneticedin zona temperată, ediţia XXIV, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din 
Iaşi, Facultatea de Geografie şi Geologie, 19-21.09.2014. 

- Radu-Gabriel Pîrnău, Cristian-Valeriu Patriche, Bogdan Roşca, Constantin Rusu, Ionuţ 
Vasiliniuc, Daniel Curea, Properties and spatial distribution of Cambic Phaeozems from 
Ruginoasa-Strunga saddle.Integration of  local  soil  characteristics  in  soil  survey and 
taxonomy, Simpozionul  Factori  şi  procese pedogenetice din zona temperată, ediţia XXIV, 
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Geografie şi Geologie, 19-
21.09.2014.  
 
 
NOTĂ: Autorii subliniați în bold fac parte din echipa proiectului.  


