Raport de activitate al Institutului de Arheologie Sistemică „Iuliu Paul”
(IASIP) din cadrul Departamentului de Istorie, Arheologie și Muzeologie al
Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Activitatea Institutului de Arheologie Sistemică „Iuliu Paul” pentru intervalul 20152019 s-a desfășurat în conformitate cu temele principale de cercetare ale institutului, respectiv
Arheologia pre- și protoistorică a spațiului Intracarpatic românesc, Metode interdisciplinare
de cercetare în arheologie, iar în ultimii ani abordând și o temă de cercetare de nișă a
arheologiei și istoriei, Istoria gastronomiei transilvănene.
Colectivul de cercetare este format din: Cercetător ştiinţific dr grad II Beatrice Ciută
(/normă întreagă) Conservator Alin Cădan şi Călin Șuteu, CS dr/cercetător asociat. De
asemenea, în funcție de temele de cercetare abordate, au fost asociate activităților științifice,
cadre didactice ale DIAM, structură din care face parte și IASIP, specializate în domeniul
arheologiei și patrimoniului, dar și istorici medieviști (prof. univ. dr. habil Mihai Gligor, conf.
univ. dr. habil Cristian Popa, lect. univ. dr. Călin Anghel, lect. univ. dr. Cosmin PopaGorjanu, lect. univ. dr. Cornelia Popa-Gorjanu).
Dotarea logistică a IASIP corespunde cerințelor necesare pentru îndeplinirea
activităților de cercetare științifică (se găsește actualizată și pe platforma publică a ERRIS).
Laboratorul de Conservare-Restaurare ceramică a Institutului este folosit permanent de către
studenții de la Facultatea de Istorie sub îndrumarea specialiștilor, iar expoziția permanentă
fiind locul unde se desfășoară o serie de activități didactice cu scopul de a înlesni procesul de
educare a studenților specializării Istorie.
În cadrul Laboratorului de Analize Arheobotanice se procesează probe de sol în
vederea recuperării și determinării macro resturilor vegetale provenite de pe siturile
arheologice din arealul Transilvaniei și Banatului, fiind singurul care realizează analize
arheobotanice din acest areal, dar și printre puținele din România. De asemenea, se efectuează
contracte de cercetare arheologică și arheobotanică cu terți (instituții ale statului, firme
private, persoane fizice etc)
Sub titulatura Institutului au loc o serie de activități de cercetare interdisciplinare
arheologiei și patrimoniului derulate de specialiștii acestuia (săpături arheologice sistematice,
de salvare sau diagnoze arheologice, prelevare probe de sol în vederea realizării analizelor
arheobotanice) dar și restaurarea și conservarea artefactelor arheologice recuperate de pe
siturile arheologice din arealul transilvănean. Săpăturile arheologice de salvare sau cercetare
preventivă desfășurate în perimetrul orașului Alba Iulia au fost realizate de CS dr. Călin Șuteu
(cercetător asociat) și conservator Alin Cădan, sub directa coordonare a prof.univ. dr. Mihai
Gligor (DIAM), toți înscriși în Registrul Arheologilor din România.
Noaptea Cercetătorilor Europeni, un eveniment de talie europeană cu finanțare UE
prin Marie Curie, se organizează din 2017 și la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba
Iulia, prin implicarea CS II dr Beatrice Ciută, cercetător în cadrul Institutului. Evenimentul
atrage de la an la an, un public tot mai numeros, dornic să afle care sunt tainele cercetării din

diferite domenii de specialitate ale universității albaiuliene. Evenimentul se organizează
anual în ultima vineri din septembrie.
Activitatea de cercetare științifică grupată în jurul unor teme centrale majore s-a
concretizat prin o serie de granturi de cercetare, proiecte culturale, evenimente, conferințe,
expoziții. Astfel cercetătorii Institutului și cei asociați din cadrul DIAM au manageriat o serie
de proiecte sau au fost membrii în alte proiecte prin colaborarea cu alte instituții din țară și
străinătate (universități naționale și internaționale de prestigiu).
Cercetătorii Institutului de Arheologie Sistemică sunt implicați ca și cadre didactice
asociate în activități didactice de predare în cadrul masteratului de Cercetare, conservare și
valorificare a patrimoniului istoric (CS II dr Beatrice Ciută, CS dr asociat Călin Șuteu).

Proiectele și contractele derulate în ultimii 5 ani de către cercetătorii Institutului sau
membrii asociați -cadre didactice ale departamentului de Istorie, Arheologie și Muzeologie
sunt:
-

3 proiecte CNCS/IS-UEFISCDI/ 2 colaborare

-

2 proiecte MCI-UEFISCDI

-

2 proiecte AFCN/1 colaborare

-

1 proiect finanțare MEN-FSS

-

2 proiecte finanțat de instituții de cercetare din străinătate/2 colaborare

-

1 contract de cercetare cu terți (Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei)

-

1proiect cu finanțare internă/plan intern pentru organizarea Conferinței Naționale In
Memoriam Iuliu Paul, fondatorul universității și al Institutului de Arheologie
Sistemică.

Cărți, studii și articole:
-

3 cărți publicate la editura CNCS B

-

1 carte publicată la editura în străinătate

-

9 articole indexate BDI/ISI

-

2 studii în volume colective publicate la edituri din străinătate

-

2 studii în volume publicate la editură CNCS B

Manifestări științifice:
-

10 conferințe naționale/internaționale

-

5 expoziții organizate

Alte activități și produse ale cercetării:

-

1 școală de vară de arheologie clasică

-

2 cataloage de expoziție publicate

-

1 raport de specialitate pe arheobotanică

Pentru detaliere - anexele atașate.
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CS II dr Beatrice Ciută

