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RAPORT ȘTIINȚIFIC 

privind implementarea proiectului în perioada ianuarie – decembrie 2018 (etapa 2) 

 

 

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

pentru preistoria României (cod proiect PN-III-P4-ID-PCE-2016-0676) are ca obiectiv 

principal studiul integrat al datelor referitoare la evoluția faunei (reprezentată prin scoici, melci, 

oase de pește, reptile, păsări, mamifere, etc) și a vegetației (atestată prin 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 2018 a avut ca principal obiectiv evaluarea diversității animalelor și 

plantelor din perioada Neolitică conform Planului de realizare al proiectului care a fost 

modificat datorită reducerilor bugetare care s-au cifrat la 18% din bugetul inițial de pe anul 

2018 (etapa 2 a proiectului). Modul de implementare al activităților din cadrul acestui obiectiv 

a fost structurat astfel încât această reducere semnificativă de buget să nu afecteze buna 

desfășurare a activității echipei pentru o perioadă de  12 luni (1 ianuarie - 31 decembrie 2018). 

În cadrul acestei etape s-au desfășurat urmatoarele activități: 

 

Activitatea 2.1 - Definirea echipei si realizarea programului de lucru de-a lungul anului 

2018. În cadrul acestei activității s-a stabilit programul de lucru al echipei de cercetare și 

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

membrii cu experiență au supravegheat cu atenție ca aceste sarcini să fie îndeplinite de către 

mai tinerii colaboratori. A avut loc de asemenea o restructurare a sarcinilor de lucru datorată 

reducerilor de buget. 

 

Activitatea 2.2 - Asigurarea infrastructurii necesare pentru atingerea obiectivelor 

proiectului in 2018. Datorită constrângerilor bugetare s-a renunțat la datările radiocarbon (14C), 

dar nu la realizarea unor analize izotopice care au fost procesate la Paris în cadrul 

CNRS/MNHN. De asemenea s-au achiziționat cutii de depozitare a colecției de carpologie a 

Institutului de Arheologie “Vasile Pârvan” și birotică necesare pentru buna funcționare a 

echipei și pentru atingerea obiectivelor proiectului (vezi FEC-ul pe platforma UEFISCDI). 

 

Activitatea 2.3 - Evaluarea stadiului actual al cercetării pentru perioada neolitică. 

Această activitate s-a realizat prin documentare bibliografică în biblioteci și muzee din țară 

(Constanța, Târgoviște, Tulcea, Brăila, Alexandria) și străinatate (Paris, Londra) și cercetare 

arheologică de teren (Gumelnița, Schela Cladovei, Sultana, Cheia) pentru a evalua stadiului 

actual al cercetării pentru perioada neolitică. Realizarea fișelor de lucru bibliografice ne-a 

permis să evaluăm stadiul cercetării pentru perioada neolitică vizată de proiect în cadrul etapei 

2. Astfel, se observă că anumite regiuni istorice din România prezintă o dezvoltare mult mai 

mare a demersului inter-, multi- și pluridisciplinar bioarheologic decât altele. Astfel, sudul 

României prezintă cele mai numeroase studii de arheozoologie în comparație cu celelalte 
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regiuni. În ceea ce privește studiile de paleobotanică sunt extrem de puține comparativ cu cele 

de arheozoologie.  

 

 Activitatea 2.4 - Încărcarea bazei de date cu informații privind perioadele preistorice 

studiate. Baza de date este alimentată în permanență de către membrii echipei de implementare 

a proiectului. Aceasta a suferit mai multe modificări în acest moment datorită inputurilor 

primite din cadrul echipei, aceasta ajungând în acest moment la versiunea 4. Există și inerente 

erori, care privesc mai ales faptul că unele specii științifice de plante și animale și-au schimbat 

denumirea științifică în ultimii 50 de ani, noi încercând să uniformizăm toată această parte 

taxonomică.  

Un alt impediment major l-au constituit publicațiile de sinteză care privesc diferite 

culturi sau regiuni istorice unde, de cele mai multe ori, informația bioarheologică este inedită, 

aceasta fiind combinată deja cu cea publicată. În cazul acestor publicații, lucrul cel mai dificil 

a fost să separăm informația inedită de cea deja intrată în circuitul științific pentru a evita 

eventualele dublări de informație sau datele redundante. 

 

Activitatea 2.5 - Integrarea GIS a informatiei acumulate 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. În acest moment s-au realizat 

hărți pe epoci (Paleolitic, Mezolitic și Neolitic), pe specii, pe situri cu ajutorul aplicatiei GIS. 

În acest moment pe sit-ul web al proiectului se găsește informația care privește partea 

de arheozoologie pentru perioadele Paleolitic, Mezolitic și Neolitic. Partea de arheobotanică va 

fi postată pe internet până la sfârșitul anului 2018. 

 

Activitatea 2.6 - Diseminarea preliminară a rezultatelor obținute. Această activitate 

extrem de importantă a urmărit valorificarea rezultatelor știintifice obținute prin intermediul 

unor comunicări și prezentări științifice, susținute în cadrul unor manifestări prestigioase 

(colocvii, congrese, sesiuni etc.), atât peste hotare, cât și în țară. Astfel, în cadrul acestei 

activități s-au realizat și prezentat următoarele comunicări/postere științifice în cadrul unor 

manifestări internaționale: i) Mihaela Golea, Culinary experiment with Chenopodium album 

L. Between archaeological data from Romania and popular uses, Seminar arheobotanic 

„Expérimentation archéologique: application aux problématiques archéobotaniques”, 

CNRS/UMR 7209, Muséum Nationale d’Histoire Naturelle, 10 aprilie 2018; ii) Ștefan Vasile, 

Alexandru Petculescu, Valentin Dumitrașcu, Marian Cosac, George Murătoreanu, Radu 

Alexandru, Daniel Vereș, The Microvertebrate Fossil Assemblage from Abri 122 Middle 

Palaeolithic Site in the Vârghiș Gorges (Romania), XVI Annual Meeting of the European 

Association of Vertebrate Palaeontology, Caparica, Portugal, 26 iunie -1 iulie 2018; iii) Ștefan 

Vasile, Valentin Dumitrașcu, Vânătoarea bizonului în situl Paleolitic de la Buda (județul 

Bacău), Conferinţa ştiinţifică internaţională Cercetări bioarheologice și etnoculturale în Sud-

Estul Europei, Crihana Veche (Cahul), 14-16 august 2018; iv) Cătalin Lazăr, Adrian 



3 

 

Bălășescu, A look from the Balkans: the eneolithic cemetery from Sultana-Malu Rosu 

(Romania) (poster), sesiunea Inhumations and cemeteries during the neolithic: a comparative 

approach from central to the south of Europe, 24th Annual Meeting of the European 

Association of Archaeologists, 5-8 septembrie 2018, Barcelona; v) Adrian Bălășescu, Cătălin 

Lazăr, Wild animal resources in Gumelnita communities (4500-3900 cal.BC) in Romania 

(poster), sesiunea Beyond the farmlands: wild resources in the past of central and northern 

Europe, 24th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, 5-8 septembrie 

2018, Barcelona; vi) Valentina Voinea, Cătălin Dobrinescu, Gligorie Caraivan, Adrian 

Bălășescu, Valentin Radu, Landscape changes and mobility of the prehistoric communities in 

the western Black Sea coast (5th–2nd millennia BC), sesiunea Methodological advances in 

coastal and maritime archaeology, 24th Annual Meeting of the European Association of 

Archaeologists, 5-8 septembrie 2018, Barcelona; vii) Adina Boroneant, Monica 

Mărgărit, Adrian Bălășescu, The decorated horse phalanx from Cuina Turcului rockshelter. A 

re-evalution of its cultural context and symbolism, colocviul internațional From Symbol to Sign 

(cave art and furniture). The fireplace in temples and sanctuaries (Type and functionality), 

organizat de Muzeul Bucovinei, Suceava și Institutul de Arheologie Iaşi, cu ocazia Centenarului 

Marii Uniri, Suceava, 20-23 septembrie 2018; viii) Colline Brassard, Stephanie Brehard, Cecile 

Callou, Raphael Cornette, Anne Tresset, Adrian Bălășescu, Claude Guintard, Elisabeth 

Monchatre-Leroy, Jerome Barrat, Henri Gares, Thomas Fleming, Andre Herrel, 

Commensalisme et domesticité chez les canidés de l’Ancien monde du Tardiglaciaire à 

l’Holocène : étude morpho-fonctionnelle et diachronique comparée de la mandibule du renard 

roux et du chien (poster), Colloque « Relations Hommes/Canidés » de la Préhistoire aux 

périodes modernes, Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine (MSHA), Pessac, 1-3 

octombrie 2018; ix) Constantin Preoteasa, Elena-Cristina Nițu, Adrian Bălășescu, Foundation 

rite of a hearth discovered in a dwelling unearthed in the Cucuteni B settlement of Târgu Neamț 

– Dealul Pometea (Neamț county, Romania), International colloquium, Raw materials and 

lithic artefacts from prehistory to middle ages in Europe, Piatra Neamț, 22-26 octombrie 2018. 

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, Interacțiunea om – mediu 

animal în neoliticul din sud-estul României, Universitatea București, Facultatea de Geografie, 

19 ianuarie 2018; ii) Radian Romus Andreescu, Katia Moldoveanu, Mihai Florea, Andreea 

Bîrzu, Adrian Bălășescu, Valentin Radu, Constantin Haită, Pavel Mirea, Ion Torcică, Sabin 

Popovici, Cercetările arheologice de la Vitănești-Măgurice, jud. Teleorman, „Cercetări 

Arheologice ale MNIR – 2017”, Muzeul Național de Istorie a României (MNIR), 7 februarie 

2018; iii) Cătălin Lazăr, Mihai Florea, Valentin Radu, Constantin Haită, Mădălina Voicu, 

Radian Andreescu, Theodor Ignat, Vasile Opriș, Adelina Darie, Adrian Bălășescu, Mihaela 

Golea, Valentin Parnic, Andrei Soficaru, Situl arheologic Sultana-Malu Roșu. Rezultatele 

preliminare ale campaniei 2017, „Cercetări Arheologice ale MNIR – 2017”, MNIR, 7 februarie 

2018; iv) Dragomir Popovici, Bernard Randoin, Ana Ilie, Constantin Haită, Valentin Radu, 

Adrian Bălășescu, Șantierul arheologic Hârșova-tell, jud. Constanța. Rezultatele campaniei 

2017, „Cercetări Arheologice ale MNIR – 2017”, MNIR, 7 februarie 2018; v) Dragomir 

Popovici, Cătălina Cernea, Constantin Haită, Valentin Radu, Adrian Bălășescu, Gabriel 

Vasile, Șantierul arheologic Bordușani-Popină, jud. Ialomița. Rezultatele campaniei 2017, 

„Cercetări Arheologice ale MNIR – 2017”, MNIR, 7 februarie 2018; vi) Cătălin Bem, Andrei 

Asăndulesei, Adrian Bălășescu, Radu Coman, Mihai Dima, Irina Ene, Constantin Haită, Tudor 

Hila, Marius Ilie, Simona Munteanu, Sorin Oanță-Marghitu, Valentin Radu, Felix Tencariu, 
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Aurel Vîlcu, Florin Vlad, Cercetări în ansamblul de situri Bucșani-Pădure. Microzona 

Bucșani. Locuirea medievală. Datarea necropolei, „Cercetări Arheologice ale MNIR – 2017”, 

MNIR, 7 februarie 2018; vii) Adrian Bălășescu, Introducere în arheozoologie, Universitatea 

București, Facultatea de Biologie, 27 martie 2018; viii) Monica Mărgărit, Adina Boroneanţ, 

Mariana Balint, Adrian Bălășescu, Clive Bonsall, Interacțiuni om – mediu in situl mezolitic 

de la Icoana (Porțile de Fier), Sesiunea anuală a Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan” 

Academia Română, „Metodă, teorie și practică în arheologia contemporană” dedicată 

Centenarului Marii Uniri (1918 - 2018), 28-30 martie 2018; ix) Adrian Bălășescu, Valentin 

Radu, Co-evoluție om – mediu animal in tell-ul eneolitic de la Harșova, Sesiunea anuală a 

Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan” Academia Română, „Metodă, teorie și practică în 

arheologia contemporană” dedicată Centenarului Marii Uniri (1918 - 2018), 28-30 martie 2018; 

x) Adrian Bălășescu, Arheozoologia necropolelor din Hallstatt-ul tarziu de la nord de Dunăre, 

Sesiunea anuală a Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan” Academia Română, „Metodă, 

teorie și practică în arheologia contemporană” dedicată Centenarului Marii Uniri (1918 - 2018), 

28-30 martie 2018; xi) Monica Mărgărit, Valentin Radu, Folosirea valvei de Unio sp. pentru 

confecționarea podoabelor in Eneoliticul din sudul Romaniei, Sesiunea anuală a Institutului de 

Arheologie „Vasile Pârvan” Academia Română, „Metodă, teorie și practică în arheologia 

contemporană” dedicată Centenarului Marii Uniri (1918 - 2018), 28-30 martie 2018; xii) 

Valentin Dumitrașcu, Ștefan Vasile, Exploatarea renului în situl paleolitic de la Buda, județul 

Bacău, Sesiunea anuală a Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan” Academia Română, 

„Metodă, teorie și practică în arheologia contemporană” dedicată Centenarului Marii Uniri 

(1918 - 2018), 28-30 martie 2018; xiii) Marian Cosac, George Murătoreanu, Alexandru Radu, 

Daniel Vereș, Dan Lucian Buzea, Loredana Niţă, Katalin Hubay, Christoph Schmidt, Ulrich 

Hambach, Monica Mărgărit, Valentin Dumitrașcu, Ștefan Vasile, Alexandru Petculescu, 

Bordi Zsigmond Lóránd, Aurel Vîlcu, Rezultatele cercetărilor arheologice din aria carstului 

Cheilor Vârghișului (jud. Harghita) - campania 2017, Sesiunea anuală a Institutului de 

Arheologie „Vasile Pârvan” Academia Română, „Metodă, teorie și practică în arheologia 

contemporană” dedicată Centenarului Marii Uniri (1918 - 2018), 28-30 martie 2018; xiv) 

Cătălin Lazăr, Cristina Covătaru, Ionela Crăciunescu, Vasile Opriș, Theodor Ignat, Date noi 

privind locuirile «off-tell» din cadrul culturii Gumelnița. Studiu de caz: Sultana-Malu Roșu, A 

VI-a Sesiune Anuală de comunicări Științifice a Centrului de Istorie Comparată a Societăților 

Antice (CICSA), Facultatea de Istorie, Universitatea din București, 20-21 aprilie 2018, 

București; xv) Valentin Radu, Mihaela Golea, Mihaela Danu, Adrian Bălășescu, Studiu 

comparativ privind paleoeconomia comunităților umane documentate în așezările de la 

Gumelnița și Sultana-Malu Roșu, pe baza datelor arheozoologice și arheobotanice, 

Simpozionul „Cercetări Arheologice și Numismatice”, ediţia a IV-a, Muzeul Municipiului 

București, 13-15 septembrie 2018; xvi) Adrian Bălășescu, Costel Ilie, Depunerile de cai din 

cultura Noua de la Negrilești (județul Galați), Simpozionul „Cercetări Arheologice și 

Numismatice”, ediţia a IV-a, Muzeul Municipiului București, 13-15 septembrie 2018; xvii) 

Theodor Ignat, Vasile Opriș, Adelina Darie, Mădălina Voicu, Mihai Florea, Constantin Haită, 

Mihaela Golea, Ionela Crăciunescu, Valentin Parnic, Cristina Covătaru, Bogdan Manea, 

Ovidiu Frujina, Sebastian Stan, Cătălin Lazar, Noi date privind locuirea off-tell de la Sultana-

Malu Roșu, Simpozionul „Cercetări Arheologice și Numismatice”, ediţia a IV-a, Muzeul 

Municipiului Bucuresti, 13-15 septembrie 2018; xviii) Cristina Covătaru, Cornelis Stal, Ionela 

Crăciunescu, Mihai Florea, Ovidiu Frujina, Cătălin Lazăr, Noi date privind locuirile neo-

eneolitice de pe Valea Mostiștei, Simpozionul „Cercetări Arheologice și Numismatice”, ediţia 
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a IV-a, Muzeul Municipiului Bucuresti, 13-15 septembrie 2018; xix) Mihaela Danu, 

Interacțiuni om-vegetație de-a lungul timpului: de la micro la macro via indicatori 

arheobotanici, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” Academia Română, 19 septembrie  

2018; xx) Adrian Bălășescu, Valentin Radu, Arheozoologia eneoliticului din Dobrogea, 

Sesiunea  Internaţională a Muzeului de Istorie Naţională și Arheologie, Constanţa, Pontica, 

Ediţia LI, 3-5 octombrie 2018; xxi) Cătălin Lazăr, Ionela Crăciunescu, Practici funerare 

atipice în necropola eneolitică de la Sultana-Malu Roșu, Sesiunea  Internaţională a Muzeului 

de Istorie Naţională și Arheologie, Constanţa, Pontica, Ediţia LI, 3-5 octombrie 2018; xxii) 

Monica Mărgărit, Valentin Radu, Valentina Voinea, Învățând despre trecut: testarea funcțiilor 

posibile ale valvei de Unio sp. în cultura Hamangia (mil. V cal. B.C.), Sesiunea  Internaţională 

a Muzeului de Istorie Naţională și Arheologie, Constanţa, Pontica, Ediţia LI, 3-5 octombrie 

2018. 

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 publicația: i) Cătălin Lazăr, Adrian Bălășescu, Ionela Crăciunescu, Cristina Covătaru, 

Mihaela Danu, Adelina Darie, Mădălina Dimache, Ovidiu Frujina, Mihaela Golea, Constantin 

Haită, Theodor Ignat, Bogdan Manea, Monica Mărgărit, Vasile Opriș, Valentin Radu, Tiberiu 

Sava, Gabriela Sava, Dan Ștefan, Gabrile Vasile, Gumelnița: Then and Now. The research 

results of the 2017 fieldwork,  a fost acceptată spre publicare în revista Studii de Preistorie 14, 

2017 (2018), p. 119-174 (CNCS B, ERIH Plus, CEOOL, DOAJ).  

În aceeași revistă a apărut și articolul: ii) Monica Mărgărit, Adina Boroneanț, Mariana 

Balint, Adrian Bălășescu, Clive Bonsall, Interacțiuni om-mediu în situl mezolitic de la Icoana 

(Porțile de Fier), Studii de Preistorie 14, 2017 (2018), p. 37-77 (CNCS B, ERIH Plus, CEOOL, 

DOAJ). 

De asemenea, în cursul lunii octombrie 2018 au mai fost publicat alte două articole: iii) 

Valentin Radu, Pavel Mirea, Adrian Bălăşescu, 2018, Complexele  arheologice  Starčevo - 

Criș  I  (mileniile  VII - VI  BC) de  la Măgura  ‘Buduiasca – Boldul  lui  Moş  Ivănuş’: analiza 

diacronică a resturilor faunistice, Buletinul Muzeului Judeţean Teleorman. Seria Arheologie, 

10, p. 57-72 (BDI - CEEOL); iv) Monica Mărgărit, Pavel Mirea, Adrian Bălăşescu, 2018, 

Industria  materiilor  dure  animale  din  nivelul  Vadastra  de  la Magura  ‘Buduiasca - Boldul  

lui  Moș  Ivănuș’  (jud. Teleorman), Buletinul Muzeului Judeţean Teleorman. Seria Arheologie 

10, p. 73-88 (BDI - CEEOL). 

Mai menționăm că a fost publicat și un articol într-o revistă indexată ISI - Arts and 

Humanities Citation Index - Thompsons Reuters – v) Monica Mărgărit, Pavel Mirea, Adrian 

Bălășescu, 2018, Manufacturing technique and social identity: three cases of ‘manufacture-

by-wear’ technique, Archaeofauna 27, p. 253-274. 

Toate aceste comunicări științifice, articole și studii beneficiază de Acknowledgement 

conform clauzelor stipulate în Contractul cu UEFISCDI. 

 

Activitatea 2.7 - Elaborarea raportului anual către UEFISCDI. În cadrul acestei 

activități s-a realizat elaborarea raportului anual, care a vizat aspecte administrative legate de 

completarea datelor economice și financiare în Devizul post-calcul și în Fișa de evidență a 

cheltuielilor (FEC), pe fiecare capitol bugetar, pentru etapa 2/2018, precum și aspecte științifice 

legate de întocmirea prezentului Raport științific. 
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II. Contribuții științifice cuantificabile ale proiectului în etapa 2 / 2018  

Acestea sunt următoarele: 1. patru articole științifice publicate în reviste BDI (Studii de 

Preistorie – ERIH plus, CEEOL, DOAJ; Buletinul Muzeului Judeţean Teleorman. Seria 

Arheologie - CEEOL) 2. un articol publicat în revista Archaeofauna (ISI - Arts and Humanities 

Citation Index - Thompsons Reuters) 3. șase comunicări științifice susținute de membrii echipei 

în cadrul a șase manifestări internaționale (Paris, Caparica, Crihana Veche, Barcelona, Suceava, 

Piatra Neamț); 4. trei postere prezentate de membrii echipei în cadrul a două manifestări 

internaționale (Barcelona și Pessac); 5. Douăzeci și două de comunicări științifice susținute în 

cadrul a opt manifestări naționale (Muzeul Național de Istorie a României din București, 

Academia Română - 2, Muzeul Municipiului București, Universitatea București – 3, Muzeul 

de Istorie Națională și Arhelogie Constanța ); 6. O specializare de 3 luni în carpologie în 

străinătate (CNRS - UMR 7209/Muséum Nationale d’Histoire) a unuia din membrii echipei 

BioMapPrehist (Mihaela Golea);  7. Situl web al proiectului - http://bio-mapping-prehistory.ro; 

8. 180 fișe de bioarheologie de sit; 9. Raport anual pentru UEFISCDI. 

 

 

III. Impactul proiectului in etapa 2 din 2018.  

Impactul scontat în etapa 2 din 2018 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.  

Două principii au stat la baza acestei etape (și stau bineînțeles la baza proiectului), și 

anume cel al excelenței care 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, și cel al diseminării, strâns legat de precedentul, și care 

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

indexate Arts and Humanities Citation Index - Thompsons Reuters (Archaeofauna) sau 

BDI/ERIH plus (Studii de Preistorie; Buletinul Muzeului Judeţean Teleorman. Seria 

Arheologie). Tot în cadrul acestui ultim principiu se înscriu și seria de comunicări ștințifice (31) 

prezentate în etapa 2/2018, la diverse manifestări internaționale (9) și naționale (22) din 

domeniul aplicației.  

 

 

IV. Concluzii.  

În etapa 2/2018 a proiectului PCE IDEI Bio-cartografierea animalelor și vegetației din 

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

bugetul proiectului în această etapă a fost redus cu 18%), fapt reflectat pe deplin de către 

indicatorii de rezultat obținuți, urmărind principiile excelenței și diseminării.  

 

5.12.2018 

      Director proiect, 

      Dr. Adrian Bălășescu 

     Institutul de Arheologie “Vasile Pârvan” 

      Academia Română 

     


