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STANDARD
Standard
Prelucrarea materialelor arheologice are drept rezultat o arhiv
stabil , accesibil , realizat

ordonat ,

folosind metode, tehnici +i practici adecvate. Acestea vor

respecta regulile stabilite prin Regulamentul S p turilor Arheologice din România +i
principiile din Codul Deontologic al Arheologilor din România, precum +i toate celelalte
norme legale aflate în vigoare.
Rezultatele prelucr rii materialelor arheologice trebuie diseminate prin rapoarte +i
sunt cuprinse într-o arhiv accesibil 1.

Defini ia prelucr rii materialelor arheologice
Prelucrarea materialelor arheologice const

în procesul de c utare, identificare,

recoltare, sortare, sp lare, marcare, conservare, înregistrare, analizare, interpretare +i
preg tire pentru depozitare permanent

a tuturor materialelor re0inute ca rezultat al

s p turii +i diseminarea acestor rezultate. Astfel de materiale includ toate elementele
patrimoniului arheologic (artefacte, structuri +i materiale de construc0ii, reziduri industriale,
ecofacte, vestigii biologice de origine uman

sau animal

etc), numite de obicei

“descoperiri”2. Toate materialele arheologice fac parte din patrimoniul arheologic3 iar
prelucrarea materialelor arheologice este parte integrant a cercet rii arheologice4.

1
2

Conven0ia La Valleta, art. 7, alin. (ii)
A+a cum sunt definite de ECPAH, art. 1, „Definition of the archaeological heritage” +i de OG

43/2000, art. 2, alin. b) patrimoniul arheologic +i alin. d) descoperire arheologic .
3

Cf. art. 2, alin. b) pentru defini0ia patrimoniului arheologic.

4

Cf. art. 2, alin. c) pentru defini0ia cercet riii arheologice.
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Scopul prelucr rii materialelor arheologice
Prelucrarea materialului arheologic încearc s ajute la în0elegerea societ 0ilor +i mediului în
care s-au dezvoltat, nu numai la nivel de sit, dar +i în context local, jude0ean, regional,
na0ional +i interna0ional5. Rezultatele acestei activit 0i trebuie s fie documentate +i vor fi
diseminate într-una sau mai multe lucr ri publicate.
Prelucrarea materialului arheologic are drept rezultat un material arhivat, ordonat, bine
documentat, accesibil, care constituie resurse pentru cercetarea viitoare. Prelucrarea
materialului arheologic contribuie la formularea strategiilor de conservare, p strare,
recoltare, prezentare, educare +i a strategiilor manageriale; de asemenea, a politicilor
regionale, na0ionale +i interna0ionale de cercetare.

Cazuri de necesitate a prelucr rii materialelor arheologice
Necesitatea prelucr rii materialelor arheologice poate s apar :
•

în cadrul unui program de cercetare în care patrimoniul arheologic nu este
amenin0at6.

•

ca parte a unui program de cercetare a materialelor arheologice7.

•

ca parte a unui program de: evaluare (teoretic

sau de teren), s p tur

arheologic , supraveghere arheologic .
•

într-un context de interpretare +i prezentare a unor descoperiri arheologice
c tre public.

•

ca rezultat al cererii unor persoane juridice de drept public.

•

ca rezultat al procesului de p strare +i conservare a unor colec0ii publice sau
private depozitate pe termen lung.

•

ca rezultat al unor cerin0e con0inute de legisla0ia privind protejarea
patrimoniului cultural na0ional.

Prelucrarea materialelor arheologice poate fi deci ini0iat sau desf +urat ca urmare
a cererii unor unei persoane fizice sau juridice de drept public sau privat (autorit 0i
5

Conven0ia La Valleta, art. 7, alin. (i).

6

Cercetare sistematic , a+a cum este definit în O.G. 43/2000, art. 2, lit. c1.

7

Prelucrarea de materiale arheologice dintr-un depozit.
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centrale sau locale, institu0ii cu atribu0ii de urbanism, comisii na0ionale, institu0ii
guvernamentale, institu0ii publice muzeale, de cercetare sau înv 0 mânt superior,
proprietari individuali de teren, investitori publici sau priva0i, arheologi etc.).
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PROCEDURI
1 Introducere
1.1

Aceste proceduri încearc

prelucrarea

materialelor

s

defineasc

arheologice

+i

modalit 0ile cele mai potrivite pentru

pentru raportarea rezultatelor,

conform

standardului, pentru aplicarea lor în teren +i cuprinderea lor în Raportul de s p tur
arheologic , respectând CDAR. De asemenea, încearc s extind +i s explice defini0iile
generale din RSAR.
1.2

Standardul +i procedurile se aplic

neintruzive/distructive fie c

tuturor tipurilor de cercet ri arheologice

sunt generate de cercetarea fundamental , de interesul

comunit 0ii locale în cadrul procesului de planificare urbanistic , de propuneri
investi0ionale individuale - în toate cazurile în care patrimoniul arheologic este amenin0at.
1.3

Prelucrarea materialelor arheologice va asigura respectarea întregii legisla0ii

aflate în vigoare în momentul realiz rii ei. Cunoa+terea legisla0iei este principala r spundere
a elaboratorului proiectului +i tot el este cel care trebuie s

asigure respectarea tuturor

normelor juridice în vigoare.

2. Principii: Codul Deontologic al Arheologilor din România
2.1

Arheologul care realizeaz prelucrarea materialelor arheologice trebuie s adere la

principiile con0inute de Codul Deontologic al Arheologilor din România, +i la legile care
guverneaz aceste principii:
1 Arheologul trebuie s conceap evaluarea teoretic pentru a ob0ine maximum de
informa0ii +tiin0ifice +i s

asigure aplicarea celor mai bune metode pentru le a salva +i

înregistra8.
2 Arheologul are responsabilitatea de a nu se implica9 într-o evaluare teoretic
pentru care nu este calificat sau adecvat preg tit10.

8
9

CDAR art. 14, art. 29.
Conven0ia La Valleta, art. 3, alin. (ii).

10

CDAR art. 12, art. 24.
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3 Arheologul are responsabilitatea de a asigura, cât mai mult posibil, conservarea
patrimoniului arheologic11.
4 Arheologul trebuie s adere la cele mai înalte standarde etice +i de comportament
responsabil în prelucrarea materialelor arheologice12.
5 Arheologul are responsabilitatea de a face publice rezultatele cercet rii într-un
interval de timp cât mai scurt13.
2.2 Arheologul care conduce o echip de cercetare14:
1. trebuie s asigure o echitabil programare a efortului +tiin0ific +i fizic al
membrilor echipei.
2. trebuie s recunoasc dreptul angaja0ilor +i colegilor s i de a avea aspira0ii în
probleme legate de carier , s n tate, siguran0a muncii +i s asigure +anse
egale pentru angajare +i perfec0ionare profesional .
2.3 Arheologul care conduce un colectiv de cercetare este r spunz tor pentru
încheierea unui contract în limba român +i sub jurisdic0ie român , ale c rui clauze15:
1. nu pun în pericol fizic sau juridic pe nici unul dintre membrii echipei sale.
2. asigur c termenii activit 0ii specifice sunt foarte clar defini0i.

11

CDAR - art. 2, art. 29.

12

CDAR - art. 10, art. 26.

13

CDAR art. 4 +i art. 15.

14

CDAR art. 18 +i art. 31.

15

CDAR art. 19 +i art. 20.
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3 Proceduri
3.1 Introducere
3.1.1 Prelucrarea materialului arheologic este esen0ial

pentru în0elegerea siturilor

arheologice.
3.1.2 Semnifica0ia descoperirilor este condi0ionat

de metodele +i tehnicile de s p tur ,

tratamentul, înregistrarea, analiza +i modul de p strare a acestora.
3.2 Identificarea proiectului
3.2.1 Prelucrarea materialului arheologic poate:
• forma o parte a activit 0ii de teren +i analizei, indiferent de circumstan0ele în care
se întâmpl aceasta (din moment ce materialul arheologic este mutat din contextul
istoric în care a fost depus ini0ial).
• constitui, în totalitate sau par0ial, un program de conservare a colec0iilor depozitate
pe termen lung, destinate form rii unei arhive stabile +i accesibile.
• constitui, în totalitate sau par0ial, un proiect de interpretare +i prezentare a
materialului pentru publicul larg.
• fi ini0iat de nevoia de a identifica +i înregistra materialul arheologic în contextul
legislativ +i al practicii legate de bunuri de patrimoniu mobil16.
3.2.2 Arheologul trebuie s întreprind prelucrarea materialului arheologic numai pe baza
unui proiect ce con0ine specifica0ii scrise +i asupra c rora s-a c zut de acord cu finan0atorul.
Numai astfel va fi asigurat

adecvarea mijloacelor la cerin0e +i numai în acest caz

respectarea standardelor metodologice de c tre arheologi poate fi corect cuantificat .
3.2.3 Prelucrarea materialului arheologic trebuie continuat , dac
cercetare ulterioar

care îns

nu trebuie s

este necesar, printr-o

afecteze pe termen lung accesibilitatea

materialului arheologic sau a documentelor ce îl înso0esc.
3.3 Proiectul de prelucrare a materialului arheologic
3.3.1 Prelucrarea materialului arheologic, poate cuprinde unele sau toate activit 0ile legate
de s p tur (recoltarea datelor, analiza, interpretarea, publicarea, conservarea, arhivarea +i
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depozitarea). Aceast activitate trebuie identificat +i prev zut în buget, indiferent dac
constituie un element al programului de s p tur sau un proiect de sine st t tor. Pentru
aceasta trebuie realizat un proiect scris în care s fie eviden0iate toate activit 0ile necesare,
destul de detaliat pentru a fi cuantificabile, implementate +i monitorizate.
3.3.2 Va fi descris

politica avut

în vedere pentru materialele arheologice, scopurile +i

metodele, toate acestea fiind parte a proiectului. Aceaste lucruri vor reflecta num rul +i
tipul materialelor care se a+teapt a fi descoperite prin s p tur , strategiile de recoltare,
materialele ce vor fi re0inute, natura depozitelor de sol +i modul în care sunt atinse
scopurile proiectului de cercetare.
3.3.3 Atât pentru redactarea proiectului cât +i pentru recoltare +i analiz trebuie asigurat
implicarea unor arheologi experimenta0i +i califica0i, sau a altor speciali+ti.
3.3.4 To0i arheologii implica0i în s p tur , în tratamentele aplicate materialelor, în
împachetarea lor, precum +i în analizarea descoperirilor trebuie s

fie familiariza0i cu

metodele general acceptate pentru cur 0are, marcare, ambalare +i depozitare.
3.3.5 Colectarea materialelor arheologice trebuie s

fie f cut

conform regulamentelor.

Aceast activitate va fi f cut de personal calificat +i preg ti0i s recolteze, s înregistreze +i
s

depoziteze materialul arheologic pe parcursul desf +ur rii s p turii +i s

preg teasc

elementele rezultate pentru depozitare +i arhivare. Recoltarea trebuie f cut , atunci când
este cazul, în ideea continu rii prelucr rii materialului arheologic într-o faz post-s p tur a
proiectului.
3.3.6 Recoltarea descoperirilor, strategiile +i tehnicile aplicate trebuiesc subordonate
scopului proiectului +i în0elese de to0i participan0ii la aceast

activitate precum +i de

eventualii subcontractori.
3.3.7 Stocarea materialelor va fi f cut

în condi0ii de stabilitate fizic

+i chimic , de

siguran0 a lor +i a arhivei rezultate. Toate aceste activit 0i vor avea ca finalizare o arhiv
stabil .
3.3.8. Proiectul va identifica datele standard pentru organizarea înregistr rilor +i con0inutul
lor, care vor fi folosite în sistemul de înregistrare indicat în proiect.

16

De exemplu în cadrul procesului de clasare a bunurilor mobile în categoria Tezaur.
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3.3.9 Proiectul va preciza drepturile de proprietate intelectual

pentru materialele

arheologice17 +i propunerile de depozitare a acestora într-o arhiv /depozit a unui muzeu
sau a unei alte institu0ii ce asigur condi0iile prev zute de legisla0ia în vigoare referitoare la
protejarea patrimoniul mobil.
3.3.10 Este esen0ial
lucreaz

comunicarea +i p strarea leg turilor permanente între cei care

efectiv în proiect de-a lungul desf +ur rii programului pentru ca diseminarea

informa0iei +i monitorizarea progreselor s

fie asigurate. Este vital ca speciali+tii s

aib

leg turi directe cu desenatorii/fotografii care lucreaz cu materialele descoperite.
3.4 S%p%tura
3.4.1 În timpul s p turii arheologice, m surile aplicabile materialului arheologic trebuiesc
controlate +i, dac este necesar, amendate. Orice schimbare în priorit 0ile de recoltare sau
schimbarea procedurilor privitoare la descoperiri trebuie documentat pentru a fi inclus în
arhiva proiectului.
3.4.2 Orice renun0are la material arheologic trebuie f cut

într-o manier

academic

+i

profesional +i, atunci când este cazul, cu consultarea muzeului care îl va primi. Orice motiv
pentru depunerea de material în alt loc decât într-un depozit trebuie argumentat +i locul de
depunere trebuie identificat în arhiva s p turii.
3.4.3 Recoltarea selectiv a datelor arheologice (sampling) este o metod recunoscut ca
valabil pentru economia de timp +i de resurse, mai ales când avem de-a face cu cantit 0i
mari de materiale de acela+i tip. Orice recoltare selectiv trebuie bine argumentat mai ales
din perspectiva implica0iilor acesteia pentru analiz .
3.4.4 Toate descoperirile trebuiesc colectate, sortate, cuantificate, marcate, înregistrate,
etichetate, împachetate +i depozitate conform proiectului.
3.4.5 Colectarea de ecofacte +i vestigii biologice +i a informa0iilor legate de mediu trebuie
f cut de speciali+ti în domeniu, cu tehnici specifice, sau asigurând consultarea acestora.
3.4.6 Înregistr rile (scrise, grafice, electronice, digitale +i fotografice) trebuie s

se

conformeze standardelor, chiar +i pe hârtie. Înregistr rile digitale f cute ca parte a

17

vezi Anexa A2.
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proiectului trebuie s

con0in

date standard18. Arheologul trebuie s

se asigure c

înregistr rile digitale, pe hârtie +i fotografice vor fi stocate în siguran0 , în locuri potrivite +i
c vor fi copiate +i dublate, iar copiile vor fi depozitate în loca0ii diferite.
3.4.7 Regulamentele de protec0ia muncii nu pot fi ignorate, indiferent cât de imperativ
este nevoia de a ob0ine informa0ii arheologice. Protec0ia muncii va fi prioritar

oric ror

probleme de interes arheologic. To0i arheologii care particip la lucr ri de teren trebuie s
fie instrui0i pentru protec0ia muncii +i trebuie s se supun Procedurilor +i practicilor muncii
în siguran0 ; procedurile de protec0ia muncii trebuiesc în0elese +i acceptate în scris de to0i
cei implica0i, înainte de începerea lucrului. Riscurile trebuiesc evaluate +i documentate la
fiecare proiect de s p tur , în acord cu legisla0ia în vigoare. Trebuie de asemenea s 0in
leg tura cu principalul contractor +i s 0in seama de Procedurile specifice ale sitului.
3.4.8 Arheologii +i speciali+tii implica0i în prelucrarea materialului arheologic sunt sf tui0i s
notifice direc0iei de specialitate a Ministerului Culturii +i Cultelor orice dispozi0ii oneroase pe
care, eventual, le d investitorul.
3.5 Evaluarea post-s%p%tur%
3.5.1 Dup

încheierea s p turii, a conserv rii, marc rii +i înregistr rii, descoperirile

trebuiesc evaluate pentru a da o imagine a poten0ialului lor de a satisface scopurile
cercet rii. Valoarea materialului arheologic pentru cercetare +i/sau scopuri educa0ionale, în
termenii trasa0i de proiect, trebuie +i ea înregistrat . Recomand rile pentru extinderea +i
aprofundarea cercet rii într-o analiz

ulterioar

pentru toate sau unele matariale, vor fi

f cute cu justificare la acest nivel +i vor contribui, dup caz, la dezvoltarea unui alt proiect.
Analiza va determina de asemenea nevoia de analiz

+i identificare a metodei de

conservare pentru termen îndelungat. O analiz ulterioar nu se va putea face f r aceast
evaluare preliminar .
3.5.2 Evaluarea materialelor descoperite nu se va face f r cunoa+terea provenien0ei lor.
Evaluarea va oferi informa0ii contextuale, faze, datare +i metodele descoperirii într-un
context stratigrafic consistent.

18

O.G. 43/2000, art. 10, lit. g), art. 15.
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3.5.3 Toate descoperirile arheologice sunt protejate +i se afl

sub inciden0a legisla0iei

privitoare al protec0ia patrimoniului cultural mobil.
3.5.6 Evaluarea va include personalul +i activit 0ile pe care le-a îndeplinit, durata +i costurile
prelucr rii, metodele prin care au fost atinse obiectivele, durata +i costurile preg tirii arhivei
+i depunerii materialelor, inten0ia +i natura disemin rii informa0iilor.
3.6 Analiza materialelor arheologice
3.6.1 Aceasta trebuie s

fie f cut

conform proiectului de cercetare arheologic

sau

proiectului post-s p tur , iar modific rile trebuie agreate +i confirmate în scris de toate
p r0ile implicate.
3.6.2 Toate tehnicile trebuie s

fie demonstrabil potrivite scopurilor propuse, în baza

legisla0iei în vigoare.
3.6.3 Cei care particip la analiza materialelor arheologice trebuie s fie experimenta0i +i
califica0i, s

aib

responabilitatea muncii lor în cadrul proiectului sau proiectului post-

s p tur .
3.6.4 Analiza poate include examinarea +i cuantificarea, tuturor elementelor care pot
contribui la: stabilirea func0iei, formei, dat rii, metodei +i tehnicii de lucru, a naturii
materialului descoperit; la determinarea surselor +i a provenien0ei; sublinierea paralelelor
care pot fi f cute cu alte materiale arheologice, atributele +i condi0iile artefactelor;
exploatarea resurselor naturale; reconstruc0ia mediului; determinarea naturii popula0iilor
etc. Activitatea post-s p tur

este un schimb interactiv de informa0ii între membrii

echipelor de lucru care pot modifica prin bun în0elegere scopul +i structura raportului final.
3.6.5 Materialul trimis c tre sau primit de la speciali+ti din afara echipei de lucru trebuie s
fie documentat, marcat +i împachetat.
3.6.6. Toate informa0iile ob0inute ca rezultat al analizei vor fi incluse în arhiva proiectului,
contribuind astfel la crearea unei arhive accesibile +i stabile.
3.7 Publicarea -i diseminarea rezultatelor
3.7.1 Formatul destinat public rii materialelor arheologice trebuie s
proiectului.
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3.7.2 Parte constitutiv

a proiectului, publica0ia în limba român , trebuie s

includ

suficiente date +i ilustra0ii care s argumenteze concluziile +i s permit , eventual, +i alte
interpret ri. Datele publicate despre descoperiri vor include date legate de locul exact al
descoperiri +i de plasarea stratigrafic , ceea ce va permite referirea la ele în concluzii.
3.7.3 Rapoartele publicate despre descoperiri de materiale arheologice vor descrie
metodele folosite pentru evaluarea lor +i vor analiza orice constrângere întâlnit

în

preg tirea raportului. Ele vor include o cuantificare a categoriilor de materiale, inclusiv a
celor care nu au fost selectate pentru analiz sau publicare, cu explicarea motivelor pentru
care anumite materiale nu au fost selectate. Trebuiesc publicate de asemenea datele
începutului, sfâr+itului +i a eventualelor modific ri ale proiectului.
3.7.4 Raportul trebuie s

pun

în discu0ie factorii care pot afecta concluziile bazate pe

respectivele materiale arheologice +i contribu0ia lor la problemele de datare, includerea întro faz anume, factori socio-economici, tehnologie, climat, demografie etc.
3.7.5 Autorii rapoartelor de prelucrare a materialelor arheologice trebuie s aib +ansa de a
verifica +i corecta rapoartele, de a revizui textul, de a face corectura final

+i, dac

e

nevoie, de a verifica adev rul celor afirmate. Speciali+tii din alte domenii vor putea +i ei s
citeasc +i comenteze acele sec0iuni ale raportului care se refer la specialitatea lor +i în
care au fost integrate +i sintetizate datele. To0i speciali+tii participan0i vor fi men0iona0i în
publica0ie, în acel mod în care contribu0ia lor la proiect va fi f cut

foarte clar . Vor fi

incluse numele fotografilor +i celor care au realizat ilustra0ia (desene, h r0i, grafice etc),
precum +i ale celor care s-au ocupat de conservarea materielelor. Dac sunt speciali+ti care
au avut un mare rol în descoperiri, ace+tia pot fi consodera0i coautori.
3.7.6 Raportul final va specifica locul în care este depus fiecare element component al
arhivei. Numerele de inventar date de institu0iile care primesc arhiva +i materialele,
trebuiesc publicate cu orice ocazie. Dac este cunoscut existen0a +i loca0ia documenta0iei
nepublicate, aceasta trebuie indicat .
3.7.7 Publicarea rezultatelor prelucr rii materialului arheologic va fi f cut în media, de la
publica0iile arheologice conven0ionale pân la, de exemplu, comunic ri expozi0ii, prelegeri,
“zilele por0ilor deschise”, vizite ale +colilor, radio, TV, video, publica0ii de popularizare +i
Internet.
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3.8 Monitorizarea
3.8.1 Atunci când Prelucrarea materialului arheologic este parte a unui proiect, ea trebuie
inclus

în procesul de monitorizare. Arheologii sunt obliga0i s

accepte monitorizarea

speciali+tilor +i exper0ilor în patrimoniu mobil, pentru ca ace+tia s

se asigure c

standardele cerute de legisla0ia în vigoare sunt respectate.
3.8.2 Speciali+tii pot fi monitoriza0i de managerii de proiect pentru a se asigura c cerin0ele
proiectului sunt duse la îndeplinire. Monitorul trebuie s fie exprimentat +i calificat +i s aib
acces la sfatul unui specialist din domeniile conexe.
3.8.3 Monitorizarea trebuie agreat de ambele p r0i +i modalit 0ile concrete de lucru vor fi
stabilite de comun acord fiind înregistrate în contractul sau protocolul în vigoare.
3.9 Arhive, drepturi de proprietate intelectual% -i depozitare
3.9.1 Toate detaliile privind locul în care va fi depus

documenta0ia +i materialul

arheologic descoperit vor fi stabilite pe baze contractuale în Proiectul de cercetare
arheologic .
3.9.2 Între arheologul care execut

s p tura arheologic

+i muzeul pe al c rui

teritoriu de competen0 se afl zona supus cercet rii de teren trebuie s existe un protocol
privind depunerea +i depozitarea materialului, în cazul în care arheologul nu este angajat de
respectivul muzeu.
3.9.3 Întreaga arhiv

a s p turii arheologice, precum +i artefactele +i ecofactele

descoperite vor fi tratate conform legisla0iei în vigoare privitoare la protec0ia patrimoniului
cultural mobil19.
3.9.4 Arheologului îi este interzis s

accepte clauze contractuale care încalc

legisla0ia privitoare la patrimoniul cultural mobil sau imobil +i va asigura men0ionarea clar
în contract a destina0iei bunurilor mobile pe parcursul +i la sfâr+itul s p turii arheologice.
3.9.5 De regul

materialul arheologic descoperit pe parcursul unei s p turi

arheologice va reveni muzeului pe al c rui teritoriu de competen0 se afl zona în care a

19

Legea nr. 182/2000 cu complet rile +i modific rile ulterioare.
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avut loc cercetarea, dac

prin intermediul unui contract între p r0ile interesate nu se

convine altfel, în termeni conformi cu legisla0ia în vigoare.
3.9.6 Materialul arheologic descoperit revine de drept institu0iei organizatoare a
s p turii arheologice, dac

prin intermediul unui contract între p r0ile interesate nu se

convine altfel, în termeni conformi cu legisla0ia în vigoare aplicabil .
3.9.7 Chiar dac între investitor +i cel (cei) ce întreprinde evaluarea de teren exist
clauze contractuale privind confiden0ialitatea, arheologul, este obligat s

redacteze +i s

fac public cât mai repede Raportul de s p tur arheologic .
3.10 Alte considera3ii
3.10.1 Este obligatoriu ca Prelucrarea materialului arheologic s fie realizat pe baza unui
contract, sau a unei alte în0elegeri scrise. Astfel de contracte trebuie s con0in preciz ri
relevante cu privire la: zona afectat marcat pe o hart ; planul/proiectul de cercetare (vezi
3.2); condi0iile în care se va realiza accesul la teren; valoarea contractului; obliga0ile
p r0ilor; datele de început +i de sfâr+it a lucr rilor; programarea, modalit 0ile +i termenele
de efectuare a pl 0ilor; reglementarea problemelor legate de drepturile de autor; +tampila,
data +i semn turile în original ale p r0ilor.
3.10.2 Este o practic obi+nuit aceea ca drepturile de autor +i proprietate asupra hârtiilor
+i arhivei digitale a s p turii s

r mân la institu0ia care coordoneaz s p tura. Aceasta

depoziteaz +i materialul (împreun cu muzeul) înso0it de contractele lucr rilor +i, în mod
normal, transfer titlul +i/sau drepturile folosirii datelor în acest stadiu. Aceste în0elegeri pot
varia în contract +i, pentru evitarea oric rui dubiu, se vor preciza într-un document scris
dreptul de proprietate +i de autor.
3.10.3 Materialul copiat sau citat în rapoarte trebuie s fie corect citat, iar drepturile de
autor recunoscute +i respectate.
3.10.4 Toate aspectele legate de publicitate trebuiesc convenite de ambele p r0i în cadrul
contractului.
3.10.5 O copie pe hârtie +i una digital a Raportului de s p tur arheologic va fi arhivat
la institu0ia de care apar0ine arheologul/ echipa care întreprinde studiul. Accesul la aceste
date +i materiale va respecta prevederile RSAR în vigoare.
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3.10.6 Arheologul de teren trebuie s

respecte cererile investitorului/reprezentantului/

consultantului privind confiden0ialitatea, dar nu trebuie s -+i uite obliga0ia profesional de a
face cunoscute rezultatele cercet rii arheologice întregii comunit 0i, într-un timp cât mai
scurt.
3.10.7 Arheologii trebuie s -+i îndeplineasc

obliga0iile etice +i profesionale cu privire la

patrimoniul mobil +i descoperirile a c ror provenien0 este neclar .
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ANEXA 1:
Proceduri necesare prelucr%rii materialului arheologic

1. Planificarea proiectului
Pentru a realiza prelucrarea materialelor, proiectul trebuie:
a. S% prezinte informa3ii asupra sitului -i zonelor învecinate, inclusiv:
• natura sitului (geologic , geografic , condi0ii de sol)
• consultarea RAN +i a muzeelor locale pentru descoperiri anterioare
• perioada istoric +i tipul (ex. urban, rural, sat, c tun) sitului, a+a cum a fost
b nuit
• cercet ri anterioare care au intervenit sau nu asupra sitului
• proprietate +i cereri de depozitare a materialului arheologic
b. S% contribuie la atingerea scopurilor proiectului.
c. S% identifice -i s% fac% leg%tura între to3i speciali-tii solicita3i în cadrul
proiectului.
d. S% prevad% costurile pentru

s p tur

+i s

evalueze stadiile proiectului.

Acestea se vor baza pe informa0iile pe care le are la scara prev zut +i acceptate de
politica s p turii. Costurile vor 0ine cont de:
• tehnicile de prelucrarea materialului arheologic estimate +i tipurile de
material care se a+teapt

a rezulta din activitatea de teren (evaluare,

s p tur ).
• necesarul de informa0ii al celor implica0i în activitatea de teren
• timpul necesar
• materiale pentru radiografiere cu raze X a pieselor de metal
•

eventuale proceduri de urgen0 de conservare

• materiale necesare pentru recoltare, cur 0are, marcare, împachetare +i
documentare.
• speciali+ti (inclusiv din afara echipei) +i cheltuieli de transport.
• cutii pentru depozitare +i transport.
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e. Stabilirea procedurilor de lucru pe +antier +i în depozit +i stabilirea responsabilit 0ilor
privitoare la acest domeniu cu to0i membrii echipei.
f. S% stabileasc% procedurile de desf%-urare a proiectului în sit +i în afara lui +i s
accepte responsabilit 0ile fiec ruia în echipa proiectului.
g. S% pun% la punct fazele prelucr%rii materialelor arheologice, asigurându-se c :
• este în acord cu regulamentele de protec0ia muncii;
• are lumin +i ap asigurate la locul prelucr rii;
• are camere pentru lucru +i depozitarea

provizorie a descoperirilor mai pu0in

sensibile;
• este înzestrat cu echipamentul necesar +i materialele indispensabile.
h. Dup% terminarea s%p%turii s% se asigure c% descoperirile sunt marcate,
înregistrate -i împachetate conform standardelor muzeale.
i. S% supun% cât mai curând obiectele de fier -i din alte metale radiografiei cu
raze X.

2. Evaluarea
2.1 Pentru a evalua poten3ialul descoperirilor în raport cu a+tept rile proiectului +i
scopurile cercet rii este necesar s :
• se cuantifice materialele +i starea acestora.
• se stabileasc

provenien0a lor +i modul de descoperire (s p tur

mecanic ,

manual , detectare cu detector de metale, sondaje etc) +i integritatea contextului în
care au fost g site.
• se identifice +i s se dateze ansamblurile de obiecte
• se identifice care dintre ansambluri poate s

contribuie la atingerea scopurilor

proiectului +i a altor scopuri care pot fi stabilite
2.2. Stabilirea necesit%3ii unui proiect în continuare trebuie f cut în consultare cu
speciali+tii participan0i la proiect, aceasta însemnând:
• identificarea descoperirilor care presupun o analiz
scopurile proiectului
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• stabilirea unei metode care s detalieze genul de analiz ce trebuie avut în vedere
• o list detaliat a activit 0ilor care trebuiesc f cute în continuare, inclusiv pentru
analiz +i conservare
• costurile acestor activit 0i
• termen pentru fiecare dintre ele
• formatul +i scopul public rii

3. Preg%tirea analizei -i raportului
a. Ansamblurile de obiecte trebuiesc analizate a+a cum prevede proiectul, potrivit
obiectivelor sale +i metodelor stabilite. Aceast

activitate va iclude în mod normal

preg tirea pentru publicarea +i catalogarea rapoartelor. Toate rapoartele speciali+tilor vor fi
f cute cunoscute +i re0inute ca p r0i ale arhivei.
b. Arhivarea, accesul -i diseminarea
- Arhiva de materiale +i cea documentar

va fi depozitat

în institu0ia stabilit

prin

contract/protocol conform cerin0elor acestuia.
- Arhiva de materiale +i de documente va fi depozitat în muzeu/depozit pentru p strare pe
termen lung, înso0it de un proces-verbal de predare-primire.
- O copie de siguran0 va fi depus , împreun cu un rezumat al rezultatelor proiectului întro alt loca0ie.
- Fi+a tehnic

+i un rezumat al cercet rii, precum +i datele privind loca0ia arhivei de

materiale +i a celei doscumenatre va fi depus la direc0ia de specialitate din cadrul MCC.
- Va fi diseminat un raport asupra materialelor rezultate din s p tur +i o analiz a lor care
va fi publicat , dac este cazul.
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ANEXA 2:
Recomand ri pentru arhivele digitale
Proiectele variaz

în organizare +i modul de aplicare, chiar atunci când standardele de

folosire sunt foarte clare. Aceast anex cuprinde totu+i o list pentru diferitele tipuri de
date care s fie incluse în arhiva digital a s p turii. Atunci când aceste date nu exist , ele
trebuiesc create. Dac nu sunt potrivite unui format digital, trebuiesc digitizate.
Arhiva are dou componente:
1. arhiva minimal este o baz de date cu un nivel de înregistrare sub form de index
2. alte seturi de date asociate în func0ie de situa0ie.
3. date topografice +i cartografice digitale.

Astfel, arhiva trebuie s cuprind :
1. Nivel de înregistrare sub form% de index
Baza de date a descoperirilor structurat , cu un nivel de înregistrare tip index al
cercet rii, conform standardelor RAN20. Con0inutul exact +i structura acelei înregistr ri
trebuie dezvoltat în acord cu cerin0ele RAN convenite înainte de începerea proiectului cu
institu0iile cu atribu0ii în acest domeniu21 pentru a asigura ad ugarea datelor ob0inute la
baze de date deja existente f r a mai fi nevoie de introducerea manual a noilor date.
2. Alte seturi de date asociate
Alte seturi de date asociate sunt cele definite în cadrul proiectului, trebuiesc incluse
în arhiva digital +i trebuie s cuprind , dup caz, minimum:
•

proiectul de cercetare în form digital ,

•

modific ri ale proiectului de cercetare (dac exist )

•

Raportul de evaluare teoretic sau de teren

(dac nu a fost înc anexat)

•

Raport de supraveghere

(dac nu a fost înc anexat)

20

conform O.G. nr. 43/2000, art. 15 +i Regulamentului Repertoriului Arheologic Na0ional.

21

O.G. 43/2000, art. 10, lit. g), L.182/2000, art. 57.
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•

Raportul tehnic al s p turii +i matricea stratigrafic (dac nu a fost înc anexat)

•

Raportul de evaluare post-s p tur

•

Raportul final de s p tur ,

•

bazele de date specializate

•

fotografiile digitale

•

seturi de date geo-spa0iale, topografice, cartografice etc

•

toate planurile +i h r0ile digitale +i digitizate.

Datele
Toate datele create ca parte a proiectului trebuie s

fie elaborate potrivit

standardelor +i procedurilor specifice. Toate datele înregistrate trebuie s fie conforme cu
standardele acceptate. Datele trebuiesc depozitate în arhive digitale +i trebuie s

fie

consistente cu cerin0ele respectivei arhive.
3. Date topografice -i cartografice digitale
În cazul realiz rii de studii privind distribu0ia spa0ial a unor categorii de artefacte sau
ecofacte echipa de cercetare va folosi datele topografice +i cartografice digitale utilizate
pentru s p tura arheologic .
Preciz ri detaliate se g sesc în cap. Înregistrarea datelor, Anexa 5.7.
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