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I. SCURT ISTORIC 
 

Institutul de Arheologie Sistemică Iuliu Paul a luat naștere în urma 

transformării Bazei de Cercetare cu Utillizatori Multipli înființată în 2001 pe 

baza unui grant internațional finanţat de Banca Mondială. Denumirea  „Iuliu 

Paul” a fost adăugată în 2011 ca urmare a solicitării colectivului de 

cercetători din cadrul Institutului în semn de recunoștință pentru fondatorul 

Institutului, dar și a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. Din 2013 

Institutul de Arheologie a fost inclus în cadrul Facultăţii de Istorie şi 

Filologie, specialiştii acestuia fiind afiliaţi Departamentului de Istorie, 

Arheologie și Muzeologie (DIAM) al Universității albaiuliene. 

Baza de Cercetări cu Utilizatori Multipli (B.C.U.M.) s-a constituit pe 

baza grantului de tip B, aprobat prin Contractul nr. 198/24.01.2001.  

 În perioada 2001-2003, B.C.U.M. s-a format ca un ansamblu, cu o 

structură articulată, de tip sinergic, având ca scop dezvoltarea unui sistem 

complex de pregătire – teoretică şi practică – a specialiştilor de înaltă 

calificare în domeniul arheologiei, al conservării şi restaurării materialelor şi 

siturilor arheologice şi cultural-istorice, începând cu pregătirea de 

specialitate a studenţilor şi continuând cu cea de specializare 

postuniversitară (masterat, doctorat) şi postdoctorală. 

 În acest proces a fost inclus şi Centrul  de Cercetări Pre – şi 

Protoistorice –  cu personalul calificat şi baza materială existentă – care 

funcţiona deja, prin hotărârea Senatului universitar, ca unitate de cercetare 

fără personalitate juridică, din anul 1994. 

Ca urmare, B.C.U.M. s-a constituit ca un sistem modern şi 

funcţional, format din laboratoare, departamente şi servicii, complementare 

ca structuri şi mijloace, urmărind, pe ansamblu, introducerea şi aplicarea 

tehnicilor moderne de investigare, atât în procesul de cercetare de teren şi 
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laborator, cât şi în cel de conservare, restaurare şi valorificare complexă, 

ştiinţifică şi didactic-formativă. 

S-a ajuns astfel la alcătuirea unui Institut, care presupune o 

conlucrare inter- şi multidisciplinară, o însumare de date şi elemente oferite 

de varii discipline (umaniste şi naturale), axate şi sprijinite pe un sistem 

computerizat, prin softuri adaptate şi / sau special create, de natură să 

potenţeze cercetarea arheologică în ansamblu. 

Noile mijloace şi metode, oferite îndeosebi de cercetările 

arheometrice, prin coroborarea cu cele arheologice, clasice, atât sub 

aspect metodologic, de investigare / cercetare (de teren şi laborator), cât şi 

al interpretării şi valorificării cultural-istorice, sunt indispensabile pentru 

procesul modernizării cercetării, proces aflat în plină desfăşurare pe plan 

internaţional. 

Ca urmare, după încheierea grantului, s-a propus transformarea 

B.C.U.M.-ului într-un INSTITUT DE ARHEOLOGIE SISTEMICĂ (I.A.S.), 

unic ca profil în România şi chiar în Europa la acea vreme, atât prin 

modernitatea mijloacelor şi metodelor de cercetare puse la îndemâna 

specialiştilor, formaţi sau în curs de formare, cât şi prin tematicile de 

cercetare, orientate spre obiective majore, fundamentale, dar şi practic, 

aplicative, de interes naţional şi internaţional. 

I.A.S. a fost acreditat, de către M.E.C. şi C.N.C.S.I.S., prin 

Certificatul nr.20/CC-C şi aprobat de senatul Universităţii “1 Decembrie 

1918” Alba Iulia în 26.01.2005. 

Dat fiind faptul că între timp nu au mai fost organizate de către 

Minister și CNCS alte sesiuni de acreditare, Institutul de Arheologie 

Sistemică Iuliu Paul, corespunde acreditării obținute în 2005.  
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 II. MOTIVAŢIE ŞI OBIECTIVE 
 
 

Având ca obiectiv principal dezvoltarea cu şi prin mijloace moderne 

a resurselor umane înalt calificate pentru învăţământul superior şi 

cercetare, misiunea I.A.S.I.P.-ului, cu domeniul specific – Arheologie 

Sistemică – se integrează organic în Planul de Dezvoltare Strategică a 

Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia. Ca urmare, această unitate de 

cercetare este organizată la nivelul Universităţii şi subordonată, potrivit 

Regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, Facultății de Istorie și 

Filologie, ca orice Centru de cercetare, fără personalitate juridică. 

De subliniat, în acelaşi timp, contribuţia substanţială şi de 

perspectivă a Institutului în formarea şi perfecţionarea tinerilor cercetători, 

în înarmarea acestora cu mijloace şi cunoştinţe moderne, inclusiv prin noile 

discipline introduse în curricula universitară şi postuniversitară, începând cu 

cele bazate pe informatizarea procesului de învăţământ şi cercetare. În 

acest fel, se creează condiţiile necesare pentru amplificarea şi 

diversificarea activităţilor de cercetare de tip antreprenorial şi implicit, 

creşterea ponderii activităţii de cercetare ştiinţifică universitară în sprijinirea 

dezvoltării economico-sociale şi culturale. 
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LABORATOARE 
 
Laboratorul de Arheobotanică 
 Are drept obiectiv colectarea şi procesare resturilor vegetale aparţinând 

diferitelor epoci istorice, în vederea identificării calitative (familie, gen, 

specie) şi a raporturilor cantitative între categoriile taxonomice identificate, 

precum şi identificarea de amprente (frunze de arbori şi arbuşti), în vederea 

stabilirii unor elemente climatologice. 

Pe această bază, se pot realiza reconstituiri, parţiale sau generale, 

ale paleomediului (paleoclima, paleogeomorfologia, regimul precipitaţiilor 

etc.), precum şi anumite aspecte ale caracterului economic predominant 

(tipuri de ocupaţii), specifice societăţilor umane studiate.  

 

Laboratorul de Conservarea –Restaurare Ceramică 
 Efectuează conservarea şi restaurarea artefactelor ceramice din diferite 

epoci istorice (curăţiri, conservări, reîntregiri, reconstituiri, inclusiv „in situ”) 

 
 
 
 
ARHEOLOGIE 
 
Urmăreşte implementarea celor mai moderne metode şi tehnici, 

interdisciplinare, de investigare arheologică. Poate realiza proiecte de 

săpături sau poate oferi consultanţă de specialitate, indiferent de perioada 

istorică, în funcţie de priorităţile şi caracteristicile obiectivelor arheologice 

abordate, precum şi săpături de salvare şi/sau descărcare de sarcină 

arheologică. În acest context, se asigură întreaga gamă de activităţi de 

prospectare, înregistrare şi stocare a informaţiilor, care cuprind 

documentaţia ştiinţifică (scrisă, grafică sau foto-video).  

Cuprinde următoarele sectoare: 
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Cercetări de teren 

Departamentul poate organiza campanii de cercetări arheologice de 

teren, sub forma unor şantiere-şcoală sau săpături de salvare şi/sau 

eliberare de sarcină arheologică. 

Sectorul documentar (Arhiva) 

Datele ştiinţifice obţinute prin folosirea echipamentelor din cadrul 

I.A.S.I.P. vor fi stocate pe perioada 3-5 ani, cu scopul protecţiei 

cercetătorului şi a dreptului de autor. 

 
 
Sectorul de gestionare şi utilizare a colecţiilor, cu următoarele 

componente: 

- depozite de tranzit şi / sau definitive 

- expoziţii temporare, tematice şi/sau speciale, inclusiv prin 

colaborare cu instituţii partenere, respectând, prin structură şi 

activităţile desfăşurate, prevederile Legii muzeelor şi a colecţiilor 

publice nr.311/ 8 iulie 2003, cu adaptări specifice colecţiilor 

muzeale de tip universitar. 

În cadrul IASIP îşi pot desfăşura activitatea de cercetare cadre didactice cu 

statut de asociat, cu sarcini specifice rezultate din atribuţiile fiecăruia, pe 

linie de învăţământ-instruire şi cercetare. Activitatea desfăşurată se 

derulează pe baza unor protocoale individuale de colaborare. Prin aceste 

protocoale se va asigura legătura permanentă între procesul de instruire şi 

cercetare, inclusiv prin prevederi curriculare corelate de la nivelul 

studenţilor, până la nivel doctoral şi postdoctoral, atât în specialitate, cât şi 

în domeniile şi disciplinele înrudite şi / sau conexe. 

Colaborarea inter- şi multidisciplinară, internă şi internaţională se 

asigură prin protocoale de colaborare, iniţieri şi / sau participări la granturi 
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de tip precum şi prin încheierea de protocoale de colaborare şi contracte cu 

terţi.  

 
 

III. ACTIVITATEA DIDACTICO-ŞTIINŢIFICĂ  
 

 Specialiștii Institutului vor derula proiecte de cercetare folosind 

titulatura Universității, deoarece Institutul nu are pesonalitate juridică, fiind 

doar un centru de cercetare științifică asimilat Facultăţii de Istorie şi 

Filologie. De asemenea, cercetătorii pot efectua activități didactice în regim 

de plata cu ora la programele de masterat ale Facultății de Istorie.  

Activitatea studenţilor se va desfăşura în cadrul laboratoarelor, 

depozitelor etc. şi pe şantierele-şcoală sau în cadrul cercetărilor preventive 

şi / sau de salvare. 

Studenţii vor participa la cercetări (inclusiv de teren, şantiere 

arheologice) în cadrul practicii de specialitate obligatorii, precum şi prin 

selecţie, în funcţie de performanţele în cercetare, pe baza următoarelor 

criterii 

Masteranzii, doctoranzii, tinerii cercetători şi cadrele didactice, din 

cadrul Universitătii şi / sau ai altor universităţi şi instituţii de specialitate, pot 

fi asociaţi programelor şi temelor de cercetare ale I.A.S.I.P-ului sau vor 

avea teme proprii, abordate, cu preponderenţă, pe baza metodelor şi 

tehnicilor moderne de cercetare, însuşite prin cursuri de specializare 

organizate de Institut, precum şi prin participarea pe şantierele arheologice.  

Tipurile de activităţi ale studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor şi 

cercetătorilor vor fi programate şi eşalonate (în activităţile de laborator şi de 

teren – săpături arheologice) în funcţie de opţiunile de specializare şi / sau 

de tipurile de analiză şi documentare impuse de natura temelor şi 
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subiectelor alese, pentru corelarea directă prin curricula universitară, 

orarele şi planificările stabilite (anuale, semestriale).  

 

 

Structura Institutului de Arheologie Sistemică „Iuliu Paul” 
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Cercetător ştiinţific dr. grad II Ciută Elena-Beatrice 
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Conservator grad I 

 

Cădan Ain  
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Cercetător asociat  

(CS dr) 

Şuteu Călin 


