A XXXII SESIUNE ANUALĂ DE RAPOARTE ARHEOLOGICE,
CĂLĂRAŞI, 20-24 mail 998

În

organizarea

Monumentelor Istorice

Ministerului
şi

a Muzeului

Culturii-Direcţia
Dunării de Jos,

sub egida Comisiei Naţionale de Arheologie s-au
desfăşurat la Călăraşi lucrările celei de-a XXXII-a
sesiuni naţionale de rapoarte arheologice.

Cele mai importante rezultate ale campaniei
arheologice din anul 1997 au făcut obiectul unor
comunicări

care au fost susţinute în cadrul secţiunilor:
I. Epoca Pietre(, li. Epoca Metalelor, III. Civilizaţia getodacică; IV. Antichitatea greco-romană; V. Epoca postromană, Migraţii;

Vk

CivHizaţia medievală. Cercetări

arheologice la monumente în curs de restaurare con-

servare.
Manifestarea s-a bucurat de participarea a 167 de
cercetători, cadre universitare, muzeografi-arheologi
care au reprezentat instituţii de pe teritoriul României,
şi din Republica Moldova şi Bulgaria. Decani sau
profesori din principalele centre universitare (Bucureşti, Cluj , laşi, Constanţa , Timişoara, Oradea,
Sibiu), cercetători de la Institutul de arheologie
.v. Pârvan-, Institutul Naţional de Tracologie Bucureşti, Institutul de Arheologie .A. O. Xenopol" laşi,
Institutul de Arheologie şi Istoria Artei Cluj, Institutul
de Cercetari Eco-muzeale Tulcea, Institutul de Studii
Socio-umane Craiova, Institutul de Istoria Artei
bucureşti, arheologi din reţeaua muzeistică au pus în
valoare rezultatele cercetărilor arheologice din
campania anului precedent.
Organizatorii au imprimat Sesiunii naţionale de
rapoarte arheologice un caracter de lucru,
eliminându-se festivismele în favoarea dialogului,
schimbului de informaţie, al colaborării şi eficientizării
diferitelor segmente ale procesului de cercetare
arheologică. Astfel, manifestarea a fost inaugurată
prin prezentarea expoziţiilor .Arta porţelanului şi
faianţei secolului al XIX-iea", (colab. cu Muzeul
Naţional Peleş), .Cetatea bizantină de la Pacuiu! lui
Soare" {colab. cu Institutul de Arheologie
.V.Pârvan",), .Viaţa neolitică pe malurile Dunării acum
6500 de ani (colab. cu Muzeul Na\ional, Ministerul
Culturii din Franţa, Muzeul de Istorie Naţională şi
Arheologie Constanţa), un adevărat regal patrimonial,
dar şi o foarte utilă bază de discuţie pe secţiuni. În
acelaşi spirit s-au desfăşurat şi lansările de cărţi, care
prin dimensiuni au devenit în fapt, un mic târg de
carte arheologică românească şi bulgară (Călăraşi lsperich).

Întreaga manifestare s-a desfăşurat sub semnul
colaborării şi al eforturilor de integrare sub forme
variate a cercetării arheologice româneşti în circuitul
valorilor europene. Pe câteva şantiere arheologice
s-au obţinut deja rezultate remarcabile prinAcolaborarea
fructuoasă cu arheologii din alte ţări. ln domeniul
preistoriei sunt binecunoscute progresele realizate pe
şantierele de la Schela Cladovei (Clive Bonsal-Univ.
Edinburg, L. Bartosiewicz-Muzeul Naţional Budapesta)
şi mai ales la teii-ul neolitic de la Hârşova prin
cercetările comune efectuate de specialiştii Muzeului
Naţional de istorie al României cu arheologii francezi
(Bernard Randhoin, Yannich Rialland-Direc\ia
patrimoniului). Pentru antichitate, colaborarea dintre
Institutul de Arheologie .v. Pârvan" cu arheologii
germani pe şantierul arheologic de la Histria (Konrad
Zimmermann-Univ. Rostok) este demnă de urmai.
Excursiile de documentare au constituii o bună
parte din obiectu! activilă\ii arheologilor de la cea
de-a XXXII-a Sesiune Naţională de Arheologie.
Rând pe rând am fost oaspeţii ingeniosului şi plin de
originalitate Muzeu al Agriculturii, apoi ai Muzeului
Jud. Ialomiţa, care a pregătit la Centrul Cultural .Ionel
Perlea" o expoziţie de arheologie cu cele mai
importante descoperiri arheologice din ultimii ani
efectuate în Bărăgan. Colegii din Bulgaria ne-au
rezervat în penultima zi a sesiunii un itinerariu
arheologic regal care a început cu vizionarea noului
muzeu de la Dulovo şi a continuat cu muzeul din
lsperich şi complexul arheologic de la Aborynovo. La
lsperich, directoarea muzeului, Boryana Mateva a
pregătit pentru arheologii români un stand de carte
cu tematica arheologică bulgară. Comunicarea şi
colaborările între arheologii români şi bulgari au atins
cotele înalte ale pasiunii arheologice. Complexul de
la Sboryanovo este rodu! celor mai importante
descoperiri arheologice din Bulgaria nordică, un
adevărat .Micene" al Peninsulei Balcanice. Vestigiile
preistorice din mileniul al IV-iea î.Chr., cetăţile şi
necropolele de epocă hallstattiană (sec. XI-VI) tracică
sau elenistică (sec.IV-( i. Chr.), complexul medieval
de la Demir Baba au creat o puternică emoţie
arheologilor români. Periplul prin Dobrogea bulgară,
unde am fost permanent indrumaţi de arheologul
Georgi Atanasov s-a încheiat la Silistra, odată cu
vizitarea Muzeului de Arheologie şi a vestigiilor
anticului Durostorum (castrul roman) devenit în epoca
medievală Dorostolon.
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în ultima zi a sesiunii a avut loc o masă rotundă cu
tema . Patrimoniul arheologic la sfârşit de mileniu",
unde participan\ii au dezbătut şi ridicat factorilor
decizionali o serie de probleme extrem de grave legate
de soarta monumentelor istorice şi buna funcţionare a
cercetării arheologice româneşti.
Sesiunea anuală de rapoarte arheologice care s-a
desfăşurat la Călăraşi între 20 şi 24 mai a.c. fost în
multe din momentele sale o sărbătoare a arheologiei,
atingând cotele unui congres naţional cu participare
internaţională.

Problematica

I!.
III.
IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

- Lipsa unei legislaţii adecvate:
1. - Legea patrimoniului cultural na\ional
mobil şi imobil
2. - Legea cercetării arheologice
3. - Legea de funcţionare a muzeelor
- Inexistenţa în nomenclatorul de funcţii şi
meserii a specialităţii arheologie
- Grila de salarizare pentru arheologi
- Inexistenţa unui statut social ~decvat al
meseriei de arheolog (contradicţia dintre
pregătirea, studiile postuniversitare şi
statutul social de subprofesor)
- Ameninţarea .sugrumării" institutelor şi
muzeelor de arheologie sub forma
restructurărilor de personal
- Lipsa forţei de muncă necalificată pe
şantierele arheologice, în condiţiile unei
grile de salarizare nestimulative (singura
soluţie-studen\i şi elevi)
- Aplicarea defectuoasă a legii fondului
funciar a dus la împroprietărirea cu
pământ în rezerva\iile arheologice
- Scăderea dramatică a numărului de
specialişti din domeniul arheologiei (zone

importante unde nu mai există nici un
specialist: (Oltenia sau Moldova de Sud}
IX. - Alocarea de fonduri insuficiente pentru
cercetarea arheolgică
X. - Lipsa generală a specialiştilor în cercetări
interdisciplinare
(excepţie:
Muzeul
Naţional Bucureşti)

Xl. - Necesitatea înfiinţării unui Serviciu
Arheologic Naţional sau a unui
Departament de Arheologie în cadrul
Ministerului Culturii similar cu cele
existente pe plan internaţional
XII. - Întocmirea unei metodologii şi proiecte
comune de cercetare arheologică pentru
specialiştii din cadrul următoarelor foruri:
1) Academia Romană,
2) Ministerul Culturii,
3) Ministerul Învăţământului. Eliminarea
paralelismelor şi strategie coerentă în
cercetarea arheologică
XIII. - Finanţarea şi susţinerea arheologiei din
partea Ministerului Turismului (timbru pe
monument!)
XIV. - Lipsa unui mecanism clar de punere în
vigoare a Legii sponsorizării
XV. - Publicarea rapoartelor arheologice
înaintea sesiunii naţionale de arheologie
XVI. - Creşterea eficacităţii şi ridicarea
standardului de exigenţă al Comisiei
Naţionale de Arheologie
XVII. - Finanţarea de programe naţionale de
identificare, evidenţă şi cercetare aeriană
şi arheologică

XVIII. - .Exploatarea" patrimoniului arheologic carte de vizită pentru imaginea României
XIX. - Dreptul de preemţiune pentru stat la achi·
ziţionare patrimoniului arheologic mobil
Arhg. MARIAN NEAGU
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