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RAPORT ȘTIINȚIFIC 

privind implementarea proiectului în perioada iulie – decembrie 2017 

 

 

Proiectul de cercetare PCE Bio-cartografierea animalelor și vegetației din trecut 

pentru preistoria Românieieste unul dintre cele două proiecte de acest tip desfășurate în 

cadrul Institutului de Arheologie “Vasile Pârvan” alAcademiei României, al cărui obiectiv 

principal este studiul integrat al datelor referitoare la evoluția faunei (scoici, melci, oase de 

pește, reptile, păsări, mamifere, etc) și a vegetației (semințe, cărbuni, polen, etc) identificate 

în contexte arheologice, implicit a alimentației umane de-a lungul preistoriei (din paleolitic – 

perioada primilor oameni moderni până în prima etapă a epocii fierului - Hallstatt) pe 

teritoriul României (conform periodizării realizate de către Academia Română). 

 

 

I. Detalierea activităților proiectului, a modului de îndeplinire a acestora și a 

rezultatelor obținute.  

Etapa unică 2017 a avut ca principal obiectiv evaluarea diversității animalelor și 

plantelor din perioada Paleolitică și Mezoliticăconform Planului de realizare al proiectului. 

Modul de implementare al activităților din cadrul acestui obiectiv a fost structurat pentru o 

perioadă de mai puțin de 6 luni (12 iulie‐ 31 decembrie 2017). În cadrul acestei etape s-au 

desfășurat urmatoarele activități: 

 

Activitatea 1.1. Definirea și determinarea programului de lucru al echipei de cercetare 

în anul 2017. În cadrul acestei activității s-au stabilit fișele de post ale membrilor de echipă și 

sarcinile pe care aceștia le vor indeplini pentru buna funcționare a proiectului. De asemenea 

membrii cu experiențăausupravegheat cu atenție ca aceste sarcini să fie îndeplinite de către 

mai tinerii colaboratori (doctoranzi și masteranzi). 

 

Activitatea 1.2. Asigurarea infrastructurii necesare pentru atingerea obiectivelor 

acestui proiect. S-au achiziționat bunuri (echipamente, laptopuri, microscop binocular, 

mobilier, birotică, etc. – detalii în FEC-ul pe platforma UEFISCDI) necesare pentru buna 

funcționare a echipei și pentru atingerea obiectivelor proiectului. 

 

Activitatea 1.3 Realizarea instrumentelor de lucru și a bazei de date pentru a fi 

încărcată cu informația arheozoologică și arheobotanică. În cadrul echipei s-a definit și 

realizat structura bazei de date, care este structurată pe trei componente cheie: informație 

arheologică (referință bibbliografică/material inedit, nume sit, localizare, informație 

culturală, contexte arheologice etc.), date arheozoologice (spectru faunistic, clase de 
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animale, specie, număr de resturi, număr minim de indivizi, greutate, repartiție pe vârste de 

sacrificare, sex, biometrie, paleopatologie etc.) și informație arheobotanică (spectru 

vegetalpe baza studiilor de palinologie, antracologie și carpologie, clase de plante, specie, 

număr de resturi, biometrie etc.). Până în acest moment s-au realizat 105 fișe de 

bioarheologie de sit, unele din ele provenind și din studiul unor materiale bioarheologice 

inedite. 

 

Activitatea 1.4. Evaluarea stadiului actual al cercetării pentru perioada paleolitică și 

mezolitică și încărcarea informației acumulate.Realizarea fișelor de lucru bibliografice ne-a 

permis să evaluăm stadiul cercetării pentru perioadele istorice vizate de proiect. Astfel, se 

observă ca anumite regiuni istorice din România prezintăo dezvoltare mult mai mare a 

demersului inter- și pluridisciplinarbioarheologic decât altele. De exemplu,înMoldova studiile 

de arheozoologie pentru Paleolitic sunt mult mai numeroase decât încelelalte regiuni, în 

timp ce pentrustudiilede palinologie, regiunea din arcul intracarpatic este extrem de bine 

dezvoltat.Baza de date realizată în cadrul etapei 1.3 a fost definită conform prognozărilor 

anterioare și a devenit operaționalăla sfârșitul lunii noiembrie, iar aceasta a început să fie 

alimentatăcu informație arheozoologică și arheobotanică începând cu data de 1 decembrie 

a.c. 

 

Activitatea 1.5. Integrarea GIS a informației științifice pentru perioadele studiate. În 

cadrul demersului nostru științific, un obiectiv major a fost reprezentat de crearea unui 

instrument de gestionare centralizat al informațiilor și a datelor arheozoologice și 

arheobotanice privind preistoria României, utilizând un sistem informațional geografic (GIS). 

Scopul integrării acestor informații și date științifice în GIS este de a permite 

utilizatorilor să vizualizeze și să exploreze hărți de distribuție spațială a datelor arheologice și 

bioarheologice cuantificate în proiect, precum: siturile arheologice din cadrul arealului 

studiat și interogarea datelor atribut referențiate spațial în cadrul fiecărui sit arheologic, 

alături de informațiile arheozoologice și arheobotanice specifice fiecărui sit analizat. 

 Sistemul GIS utilizat include două tipuri de date: date grafice (spațiale), obținute cu 

ajutorul diverselor materiale cartografice (hărți topografice, planuri etc.) și date atribut 

(descriptive) ale elementelor grafice. Datele spațiale reprezintă poziția terestră a siturilor 

arheologice și utilizează entități grafice de tip punct. Datele atribut conțin informații 

descriptive cu privire la datele grafice localizate pe hartă. 

 Proiectul GIS, început în etapa 2017 (dar care se va dezvolta și updata pe întreaga 

perioadă de implementare a proiectului), presupune parcurgerea mai multoretape 

specfice(colectarea, stocarea, analiza și interogarea bazei de date). Etapele realizării 

aplicației GIS sunt: 

 1. Identificarea localizării exacte a siturilor arheologice folosind materiale cartografice ale 

zonelor de interes (hărți topografice scara 1:25000, ortofotoplanuri scara 1:5000, planuri 

scara 1:2000, aerofotograme, imagini satelitare etc.); 
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2. Crearea bazei de date spațiale, în cadrul căreia datele sunt stocate în straturi (layers); 

3. Explorarea proiectului GIS - această etapă este caracterizată prin actualizare, analiză și 

rapoarte. 

  

Activitatea 1.6. Diseminarea preliminară a rezultatelor obținute- a urmărit 

valorificarea rezultatelor știintifice obținute prin intermediul unor comunicări și prezentări 

științifice, susținute în cadrul unor manifestări prestigioase (colocvii, congrese, sesiuni etc.) 

atât în țară, cât și peste hotare. Astfel, în cadrul acestei activități s‐au realizat și prezentat 

următoarele comunicări/postere științifice în cadrul unor manifestări internaționale:(i) M. 

Balasse, R. Berthon, R. Gillis, A. Bălășescu, L. Kovacikova, E.A. Nyerges, A. Tresset, E. Banffy, 

J.D. Vigne, R. Evershed, M. Ivanova, Adaptations of Neolithic cattle husbandry to Central 

Europe: integration of the woodland landscape component, seasonal reproduction, 

consequences on dairy economy (comunicare) - sesiunea 405 - Cattle-based agriculture in 

Central Europe. Introduction, spread and impact, Maastricht (Olanda) - 23rd Annual Meeting 

of The European Association of Archaeologists 30.08-3.09.2017; (ii) A. Tresset, M.Ollivier, S. 

Bréhard, A. Bălășescu, C. Hitte, J.-D. Vigne, Old dogs and new tricks: when zooarchaeology 

joins palaeogenetics to shed light on man’s best friend early history in Europe - sesiunea 418 

- Integrative biology and archaeological remains, Maastricht (Olanda) - 23rd Annual Meeting 

of The European Association of Archaeologists 30.08-3.09.2017; (iii)A. Bălășescu, V. Radu, 

Considerații arheozoologice despre cultura Hamangia, Sesiunea Ştiinţifică Internaţională 

Pontica, a 50-a ediţie: Istorie şi arheologie în spaţiul vest-pontic, Muzeul de Istorie Națională 

și Arheologie, Constanța, 11-13.10.2017; (iv) V. Radu, M. Mărgărit, I.D. Dulama, V. Voinea, 

Prelucrarea carapacei țestoasei de stepă (Testudo graeca) în așezarea de la Cheia (cultura 

Hamangia, mileniul 5 BC), Sesiunea Ştiinţifică Internaţională Pontica, a 50-a ediţie: Istorie şi 

arheologie în spaţiul vest-pontic, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie, Constanța, 11-

13.10.2017; (v)V. Radu, A. Bălăşescu, Archaeozoology in Romania, Sesiunea ştiinţifică 

internaţională, Arheologia românească după 1990. Evoluţii şi rezultate, In Honorem 

Dragomir Nicolae Popovici, Muzeul Județean Ialomița, Slobozia și Muzeul Dunării de Jos, 

Călărași, 9-11.11.2017; (vi)C. Lazăr, T. Ignat, M. Dimache, C. Haită, A. Bălășescu, V. Radu, V. 

Opriș, M. Golea, After 90 years: Gumelnița reloaded, Sesiunea ştiinţifică internaţională, 

Arheologia românească după 1990. Evoluţii şi rezultate, In Honorem Dragomir Nicolae 

Popovici, Muzeul Județean Ialomița, Slobozia și Muzeul Dunării de Jos, Călărași, 9-

11.11.2017; (vii)M. Danu, D. Popovici, C. Haită, A. Bălășescu, V. Radu,From Chalcolitic to 

Bronze Age landscapes in Balta Ialomiţei wetland: an bioarheological approach, Sesiunea 

ştiinţifică internaţională, Arheologia românească după 1990. Evoluţii şi rezultate, In 

Honorem Dragomir Nicolae Popovici, Muzeul Județean Ialomița, Slobozia și Muzeul Dunării 

de Jos, Călărași, 9-11.11.2017; (viii)C. Bem, A. Asăndulesei, A. Bălăşescu, I. Ene, C. Haită, T. 

Hila, S. Oanţă - Marghitu, F. Tencariu, Microzona Bucșani (jud. Giurgiu). Cercetări în 

ansamblul de situri Bucșani Pădure, Sesiunea ştiinţifică internaţională, Arheologia 

românească după 1990. Evoluţii şi rezultate, In Honorem Dragomir Nicolae Popovici, Muzeul 
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Județean Ialomița, Slobozia și Muzeul Dunării de Jos, Călărași, 9-11.11.2017; (ix)L. Carozza, C. 

Micu, A. Bălășescu, V. Radu, F. Mihail, R. Furestier, A. Burens, M. Danu, N. Provenzano, Les 

tells sont-ils un miroir de la paléo-biodiversité et de trajectoires économiques ? un regard 

croisé sur les ensembles datés entre les 45ème et 43ème siècles avant notre ère de 

Taraschina et de Luncavița, Sesiunea ştiinţifică internaţională, Arheologia românească după 

1990. Evoluţii şi rezultate, In Honorem Dragomir Nicolae Popovici, Muzeul Județean Ialomița, 

Slobozia și Muzeul Dunării de Jos, Călărași, 9-11.11.2017 ; (x)A. Bălășescu, V. Radu, 

Considérations sur l’exploitation des animaux à Săveni-La Movile (culture Cernavodă I), 

Sesiunea ştiinţifică internaţională, Arheologia românească după 1990. Evoluţii şi rezultate, In 

Honorem Dragomir Nicolae Popovici, Muzeul Județean Ialomița, Slobozia și Muzeul Dunării 

de Jos, Călărași, 9-11.11.2017; (xi)R. Kogălniceanu, A. Simalcsik, A. Bălăşescu, V. Dumitraşcu, 

C.E. Ştefan, Secondary manipulation of the body after death during Late Neolithic at the 

Lower Danube. Case study: the cemetery at Cernavodă – Columbia D, Hamangia culture, 

Sesiunea ştiinţifică internaţională, Arheologia românească după 1990. Evoluţii şi rezultate, In 

Honorem Dragomir Nicolae Popovici, Muzeul Județean Ialomița, Slobozia și Muzeul Dunării 

de Jos, Călărași, 9-11.11.2017; (xii)A. Bălăşescu, Archaeozoological studies regarding the 

Late Hallstatt necropolises at the lower Danube, colocviul Funeralkultur des 7. - 5. Jh. v. Chr. 

an der unteren Donau, Marburg University, 31.11-2.12.2017. 

La cele de mai sus se mai adaugă și următoarele comunicări științifice susținute în 

cadrul unor manifestări de interes național și regional: (i) A. Bălășescu, Cynofagia în 

preistoria și protoistoria României, Simpozionul de cercetări arheologice și numismatice, 

Ediția a III-a, Muzeul Municipului București, 15-16.09.2017; (ii)C. Lazăr, T. Ignat, V. Opriș, M. 

Voicu, I.Crăciunescu, M. Golea, A. Darie, C. Covătaru, O. Frujină, B. Manea, M. Florea, 

Considerații generale privind gestionarea și utilizarea spațiului de către comunitățile umane 

din Eneolitic.Studiu de caz - Sultana-Malu Roșu, Simpozionul Cercetări Arheologice şi 

Numismatice, Ediţia a III-a, 15-16.09.2017, București, Muzeul Municipiului București; (iii)V. 

Dumitraşcu, Resturile de animale de la Bâzdâna –„ La Cetate ”. Comportament ritual versus 

domestic,conferinţa naţională „Oltenia. Interferenţe culturale” ediţia a VII-a, 27-29.09.2017, 

Muzeul Olteniei Craiova ; (iv) L. Carozza, C. Micu, A. Bălășescu, V. Radu, F. Mihail, C. Haită, 

M. Danu, Le tell Chalcolithique de Taraschina dans le delta du Danube : un miroir de la 

biodiversité, des services écosystémiques et de l'exploitation du milieu entre 4800 et 4100 BC 

?, Institutul de Arheologie al Academiei Române, București, 17.11.2017 ; (v) C. Lazăr, M. 

Florea, C. Haită, V. Radu, A. Bălășescu, M. Golea, T. Ignat, V. Opriș, A. Darie, M. Dimache, 

Date noi privind așezarea de tip tell de la Gumelnița, jud. Călărași, A XVII-a Sesiune Națională 

de Comunicări Științifice “Milenii tezaurizate. Creație și spiritualitate », Muzeul Județean 

Buzău, Buzău, 16-18.11.2017. 

 

O componentă extrem de importantă a activității de diseminare a avut ca scop și 

valorificarea rezultatelor preliminare din cadrul proiectului, prin intermediul unor publicații. 

Astfel a fost acceptat spre publicare unarticol cotat Arts and Humanities Citation Index - 
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Thompsons Reuters: (i) L. Dietrich, A. Bălăşescu, O. Dietrich (acceptat la 30.11.2017),  

Deciphering a meal in the Late Bronze Age Settlement of Rotbav, Transylvania, European 

Journal of Archaeology, 28 p. 

Spre sfârșitul acestei etape au fost depuse spre evaluare două articole: (i)I. 

Crăciunescu, T. Ignat,  A. Bălășescu, M. Florea, V. Radu, V. Parnic, C. Lazăr, Tell settlements 

from the Mostiștea Valley (Romania), in D.N. Popovici, C. Haită (eds.), The archaeology of 

wetlands, the landscape, the man and his environment: Danube Valley in Prehistory, Oxford: 

Archaeopress; (ii)C. Lazăr, T. Ignat, M. Dimache, A. Darie, A. Bălășescu, C. Haită, V. Radu, M. 

Mărgărit, M. Golea, M. Danu, I. Crăciunescu, G. Vasile, A. Darie, M. Florea, V. Opriș, D. 

Ștefan, C. Covătaru, O. Frujină, B. Manea, Gumelnița: The research results of the 2017 

fieldwork survey, Studii de Preistorie, 14. 

De asemenea a mai fost publicat și un articol într-un volum internațional apărut la 

editura Cetatea de Scaun(editură CNCS B), Târgoviște: (i) Bălășescu, A. Boroneanț, V. Radu, 

2017, Animal exploitation at the Mesolithic site of Răzvrata, Romania, in M. Mărgărit, A. 

Boroneanț (eds.), From hunter-gatherers to farmers. Human adaptations at the end of the 

Pleistocene and the first part of the Holocene. Papers in Honour of Clive Bonsall, p. 65-80.  

Toate aceste comunicări științifice, articole si studii beneficiază de Acknowledgement 

conform clauzelor stipulate în Contractul cu UEFISCDI. 

 

Activitatea 1.7. Elaborarea raportului anual către UEFISCDIa vizat aspecte 

administrative legate de completarea datelor economice și financiare în Devizul post‐calcul și 

în Fisa de evidență a cheltuielilor (FEC), pe fiecare capitol bugetar, pentru etapa I/2017, 

precum și aspecte stiintifice legate de întocmirea prezentului Raport științific. 

 

 

II. Contribuții științifice cuantificabile ale proiectului în etapa unică 2017.  

Acestea sunt următoarele: 1. un articol științific publicat într-un volum internațional 

apărut la o editură CNCS B (editura Cetatea de Scaun din Târgoviște); 2. un articol acceptat 

spre publicarela European Journal of Archaeology (revistă Arts and Humanities Citation Index 

‐ Thompsons Reuters)3. un articolîn evaluare într-o revistăBDI(Studii de Preistorie – CEEOL, 

ERIH Plus) 4.un articol în evaluare la o editură de prestigiu în străinătate(Oxford: 

Archaeopress)5.12 comunicări științifice susținute de membrii echipei în cadrul a patru 

manifestări internaționale (Maastricht, Constanța, Slobozia/Călărași și Marburg); 6.Cinci 

comunicări științificesusținute în cadrul a patru manifestări naționale (Muzeul Municipiului 

București, Muzeul Olteniei Craiova, Academia Română și Muzeul Județean Buzău);  7. Situl 

web al proiectului - http://bio-mapping-prehistory.ro; 8.105 fișe de bioarheologie de sit; 

9.Raport anual pentru UEFISCDI. 
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III. Impactul proiectului în etapa I din 2017.  

Rezultatele etapei unice 2017 au impact major urmărindu‐se principiile promovate de 

UEFISCDI. Astfel, principiul excelenței a reprezentat o prioritate pentru echipa proiectului, 

scopul urmărit fiind creșterea vizibilității cercetăriilor efectuate de către membrii implicați, 

atât la nivel național, cât și la nivel internațional. Principiul diseminării, strâns legat de 

precedentul, a fost atins prin efortul de a publica rezultatele cercetărilor în reviste ale 

domeniului aplicației, indexate ISI (Arts and Humanities Citation Index ‐ Thompsons Reuters) 

- European Journal of Archaeology, la edituri CNCS B (Cetatea de Scaun, Târgoviște). De 

asemeneaprecizăm că două articole se află în evaluare, unul în reviste BDI (Studii de 

Preistorie) și un altulla o editură de prestigiu(Oxford: Archaeopress). Tot în cadrul acestui 

principiu se înscriu și seria de comunicăriștințifice (17)prezentate în etapa I/2017, la diverse 

manifestări internaționale (12) și naționale (5) din domeniul aplicației.  

Impactul scontat în etapa I din 2017 a vizat în special comunitatea științifică națională 

și internațională, fapt confirmat de către contribuțiile cuantificabile prezentate anterior, dar 

și prin gradul de complexitate și originalitate al soluțiilor propuse de proiectul în discuție.  

 

 

IV. Concluzii.  

În etapa I/2017 a proiectului PCE IDEI Bio-cartografierea animalelor și vegetației din 

trecut pentru preistoria Românieis-au atins toate obiectivele propuse (în condițiile în care 

am dispus de mai puțin de 6 luni pentru implementarea acestei etape), fapt reflectat pe 

deplin de către indicatorii de rezultat obținuți, urmărind principiile excelenței, diseminării și 

integrării durabile promovate de UEFISCDI.  

 

 

8.12.2017 

 

 

      Director proiect, 

 

      Dr. Adrian Bălășescu 

     Institutul de Arheologie “Vasile Pârvan” 

    Academia Română 

     
 

 


