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Anexa 2: Proiectul 

 

1. Conţinutul proiectului1

− scurtă prezentare 

− localizarea administrativă

− ridicarea topografică în coordonate STEREO70, şi descrierea unor 

puncte de reper; 

− perioada cronologică în care se încadrează şi tipul sitului. 

− descrierea situaţiei arheologice, cu menţionarea stării de conservare 

a sitului şi a patrimoniul arheologic. 

− referiri la legislaţia aplicabilă aflată în vigoare; 

− rezultatele tuturor diagnosticelor arheologice (teoretice sau de 

teren)  

− existenţa unei ameninţări specifice sau alte justificări pentru 

punerea în practică a proiectului. 

− statutul juridic al sitului (formă de proprietate, identificarea 

proprietarilor, administratorilor sau ai altor deţinători de drepturi 

reale) 

− încadrarea în timp a proiectului (respectarea planificării/ 

calendarului) 

− aranjamentele cu proprietarii de terenuri pentru accesul la sit 

realizate sau necesare.  

− tehnicile de săpătură preconizate; 

− conţinutul şi distribuţia spaţială a patrimoniului arheologic; 

− măsurile pentru conservarea primară a bunurilor arheologice, 

metodologia folosită în etapa post-săpătură, modalităţi propuse de 

refacere a terenului eventuale măsuri de conservare primară sau 

restaurare. 
 
1 MAP2, 4.8 şi 6.17şi Anexa 2 
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− unde se intenţionează depozitarea materialelor din săpătură şi a

înregistrărilor acestora, cu acordul muzeului şi/sau altor instituţii, 

acord înscris într-un protocol semnat şi ştampilat de părţi. 

− propuneri de publicare şi diseminare, probleme referitoare la 

regimul drepturilor de autor; 

− consideraţii de protecţia şi siguranţa muncii; 

− proceduri de monitorizare; 

2. Obiectivele proiectului: 

 

2.1. Obiective ştiinţifice  

- Contribuţia ştiinţifică a proiectului, în contextul priorităţilor de cercetare 

locale, judeţene, regionale şi naţionale. Trebuie luate în considerare 

următoarele atribute ale sitului: starea de conservare, perioada istorică

(cultură, aspect cultural etc), unicitatea/frecvenţa, cauzele 

fragilităţii/vulnerabilităţii, ameninţările la adresa patrimoniului arheologic,  

importanţa sitului la nivel local, judeţean, regional şi naţional, potenţialul 

ştiinţific. 

- Potenţialul de integrare a proiectului în cadrul unor programe şi proiecte 

europene. 

- Potenţialul de integrare a proiectului în cadrul unor programe ştiinţifice 

arheologice deja existente (de ex. în granturile de cercetare acordate de 

Academia Română sau în sistemul de granturi din sistemul universitar). 

- Oportunităţile integrării aspectelor unui proiect cu cercetări din alte 

domenii ştiinţifice înrudite (de ex. în teme de cercetare ştiinţifică finanţate 

de Academia Română sau de sistemul universitar). 

- Oportunităţile unor viitoare cercetări care pot rezulta din proiect. 
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2.2. Comunicarea publică

- „scara” posibilă a raportului publicat (ex. monografie, articol sau notă) şi

editura sau publicaţia în care se intenţionează publicarea.  

- Sursa de finanţare propusă.

- Planul propus pentru prezentare şi informare publică, incluzând 

posibilităţile de implicare a muzeelor, şcolilor etc. 

 

3. Resursele şi programarea 

 

3.1. Asigurarea cu personal şi echipament: 

- detalii despre mărimea şi structura echipelor din proiect, precum şi despre 

nivelul lor de pregătire.  

- informaţii referitoare la materialele şi echipamentele necesare pentru 

punerea în practică a tehnicilor prevăzute în Proiect (ex. închirierea de 

utilaje mecanice) 

- detalii privind depozitarea patrimoniului arheologic  

- detalii referitoare la prevederile legale de siguranţă a muncii. 

 

3.2. Calendarul: 

- trebuie oferite detalii temporale pentru tot parcursul proiectului până la 

finalizarea acestuia, detalii care să cuprindă diagnosticul, munca de teren,  

analiza post-săpătură, şi comunicarea publică.

- programul trebuie prezentat pe un grafic cascadă (de tipul diagramei 

Gantt) care să permită vizualizarea timpilor alocaţi fiecărei operaţiuni. 

- calendarul propus trebuie corelat cu bugetul proiectului. 

 

3.3. Bugetul: 
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- Bugetul va fi construit pornind de la proiectul de cercetare, asigurându-se 

resursele financiare necesare fiecărei operaţiuni şi faze a proiectului, 

indiferent dacă acestea au motivaţie ştiinţifică sau administrativă.

- Bugetul trebuie estimat cât mai aproape de realitate încă din fazele 

incipiente pentru a evita modificările ulterioare ce se pot dovedi elemente 

perturbatoare. 

- Prevederea în buget a unei sume cu mult mai mari, atunci când nu există

motivaţii şi explicaţii pertinente, poate avea drept urmare reducerea de 

către finanţator şi a celorlalte capitole bugetare; costurile programului de 

lucru vor fi prezentate cu evidenţierea bazelor de calcul,  de ex. grile de 

salariu, alocaţii pentru inflaţie sau alte modificări. 

- Bugetul şi termenele de plată stabilite (fluxul de bani), trebuie corelat cu 

calendarul proiectului. 

 


