1. Contextul european
Cercetarea arheologic

preventiv

a ap rut

i s-a dezvoltat ca urmare a

desf ur rii în Europa vestic a dou procese importante:
-

Presiunea determinat

de explozia demografic

i de cre terea rapid

a

nivelului de trai asupra mediului investi ional din perioada de cre tere
economic

sus inut

(anii `70), ceea ce a determinat o dezvoltare a

infrastructurii locale, regionale, na ionale i continentale la dimensiuni f r
precedent. Atunci au c p tat amploare nu numai investi iile private i de stat
în infrastructura de transport (drumuri, autostr zi, c i ferate, conducte,
trenuri rapide etc), în aceea a utilit ilor comunale (refacerea centrelor istorice
ale ora elor, re ele de ap , gaz, canalizare, parc ri subterane) sau a
amenaj rilor teritoriale (reîmp duriri, consolid ri de teren etc). Pe de alt
parte, saltul tehnologic înregistrat la sfâr itul anilor `70 i începutul anilor
`80, a determinat muta ii majore

i în planul structurilor

i utilit ilor

industriale.
-

cre terea

în con tiin a public

a

necesit ii

conserv rii

patrimoniului

arheologic, ca urmare a unor vaste i sus inute eforturi ale arheologilor i
muzeografilor de a dezvolta programe

i proiecte ce au avut în vedere

informarea publicului cu privire la scopul

i obiectivele acestor ocupa ii,

precum i educarea publicului (cu un accent deosebit asupra publicului tân r
i foarte tân r), în spiritul conserv rii patrimoniului cultural istoric.
Interac iunea acestor dou procese a avut drept consecin
unor metode

i tehnici care s

permit

c utarea i g sirea

atingerea scopurilor propuse : o dezvoltare

economic care s distrug cât mai pu in din patrimoniul cultural i, atunci când este
posibil, transformarea acestuia într-o resurs

economic

menit

s

contribuie la

dezvoltarea comunit ilor umane.
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Practic vorbind, principala consecin

a fost dezvoltarea arheologiei de salvare i

apoi aceea a conceptului de arheologie preventiv , prin deplasarea interesului c tre
prevenirea distrugerilor iremediabile.
Din punct de vedere teoretic, principala urmare a fost cea a definirii

i

perfec ion rii conceptului de dezvoltare economic durabil .
În plan legislativ, principala consecin

pentru domeniul arheologiei, a fost

adoptarea Conven iei europene privitoare la protec ia patrimoniului arheologic semnat
la La Valetta, pe 16 ianuarie 1992, dup

adoptarea succesiv

a Recomand rilor

Parlamentului European nr. 848 (1978), 921 (1981) i 1072 (1988)1.

1

Recomand rile sunt instrumente juridice interna ionale mai rapid adoptabile i mai flexibile
decât conven iile, dar nu au decât caracter consultativ. Cu toate acestea ele pot deveni foarte influente
dac statele au voin a politic de a le aplica. Deseori, recomand rile sunt folosite pentru a promova idei
noi i pentru a obi nui publicul cu o anumit problematic ce va fi apoi cuprins de o conven ie cu
prevederi obligatorii.
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