
OFERTE PENTRU PRACTICA PE ŞANTIERE ARHEOLOGICE 
 
Obligatoriu: toţi studenţii care doresc să se înscrie la această formă de practică trebuie să 
ceară acordul de principiu al responsabililor de şantier – nu înscriem pe liste studenţi care 
nu au luat în prealabil legătura cu responsabilul/persoana de contact pentru ca aceasta să 
confirme că îi primesc pe respectivii în practică!!! 
Cu acea ocazie se pot cere responsabililor şi diverse detalii privind condiţiile şi 
desfăşurarea activităţii. 
 
-pentru înscriere, se urmează pașii menționați în documentul Oferte practică grupe 
coordonate FIB 
 
 

1. CAPIDAVA (JUD. CONSTANŢA) 
 
- responsabili/persoane de contact: Ioan Opriş 
- coordonator FIB Alexandra Liţu 
- 8 studenţi  
- august 
- pentru detalii luaţi legătura cu responsabilul la adresa de e-mail indicată 
 
2. CÂRLOMĂNEŞTI (JUD. BUZĂU) 
- responsabili/persoane de contact: M. Șandor Chicideanu, M. Constantinescu 
- coordonator FIB: Alexandra Liţu 
Șantierul arheologic Cârlomănești-Arman, jud. Buzău 
Necropolă din epoca bronzului (cca 2100-1700 BC) 
Data contact: M. Constantinescu (tel. 0721530956; 
email: mihai.constantinescu@istorie.unibuc.ro) 
Locuri disponibile: 3 studenți de sex masculin; 3 studente de sex feminin 
Perioadă desfășurare: 1-31 iulie 2021 (fiecare grupă de studenți va petrece 2 săptămâni pe 
șantier) 
Cerințe: dorința de a studia arheologia în cursul facultății  
Interviu online: doritorii vor contacta pe M. Constantinescu pentru o scurtă discuție la o 
dată și oră agreată de ambele părți 
 
3. HISTRIA (JUD. CONSTANŢA) 
- responsabili/persoane de contact: V. Bottez, A. Ţârlea, A. Liţu 
- coordonator FIB: A. Ţârlea 
- 8 locuri 
- iulie 
- se înscriu doar studenţii selectaţi în urma interviului 
- pentru detalii privind condiţiile se va organiza o întâlnire cu cei selectaţi după 15 iunie 
- date contact: alexandra.tarlea@istorie.unibuc.ro 
 
4. CRAIOVA 
- responsabili/persoane de contact: Gabriel Bălan (Muzeu Craiova) 



- coordonator FIB: A. Ţârlea 
- şantier arheologic preventiv 
- 2 studenţi (care vor fi plătiţi pentru activitate) 
- 2 luni; program 7-18 (pauză o oră); cazare asigurată; masa (50 RON/zi) se reţine din 
salariu (4.500 RON) 
- epocă romană (sec. II-III): aşezare+necropolă; neolitic; medieval 
- date contact: liviugabrielbalan@yahoo.com 
 
5. NOVIODUNUM (JUD. TULCEA) 
- responsabili/persoane de contact: Aurel Stănică (ICEM Tulcea) 
- coordonator FIB: A. Ţârlea 
- 4 studenţi 
- iulie 
- cazare asigurată 
- epocă romană 
- date de contact: aurelstanica@gmail.com  
- date despre șantier aici: 
http://www.noviodunum.ro/ 
Șantierul Arheologic Cetatea Noviodunum 
 
6. SULTANA-MALU ROŞU 
- responsabili/persoane de contact: Cătălin Lazăr (ICUB) 
- coordonator FIB: A. Ţârlea 
- 7 studenţi 
Proiect international organizat de Universitatea București, HoGent (Belgia) si Kiel 
University (Germania). 
Colaboratori interni: Muzeul Municipiului Bucuresti, Muzeul Dunarii de Jos Călărași, 
Institutul de Arheologie “Vasile Pârvan” Bucuresti, Muzeul Civilizației Gumelnita din 
Oltenita, Asociatia Romana de Arheologie 
Perioada: 9 iulie - 27 august 2021 
Perioada minima de practica: 2 săptămâni 
Taxa participare: 250 lei (pt 2 săptămâni) - ce asigura costurile de cazare, masa (3 mese pe 
zi, 2 snack break pe teren, bautura, apa plata etc.). 
Perioada studiată: eneolitic (5000-4000 cal BC) 
Tip sit: necropola inhumatie, asezare tip tell, asezare plana, asezare off-tell 
Activitati: arheologie de teren (săpătură arheologica, înregistrare), arheologie 
experimentala (ceramica, cuptoare), studii geo-magnetice, colectare date geospaatiale (GIS, 
drone, GPS, Statie totala), arheobotanica (flotare, sitare, triere, determinare), 
zooarheologie (prelucrare primara oase de animale), antropologie (prelucrare preliminara 
oase umane), geoarheologie (carotaje) 
Workshops: bioarheologie, geoarheologie, geomatics, traininguri practice, prezentari 
stiintifice susținute de membrii colectivului științific 
- completat formularul atatsat si trimis pe adresa de 
email: sultana.archaeology@gmail.com 
Participa studenti de la: Sorbona University (Franta), Universitatea Bucuresti (România), 
Hogent (Belgia) 



Limba: Engleză 
Termen de înscriere: 20 iunie 2021  
Mai multe date aici: https://sultana-archaeology.ro 
 
7. MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
- responsabili/persoane de contact: Theodor Ignat (MMB) 
- coordonator FIB: A. Ţârlea 
- cercetări preventive: 
1. Biserica Sf. Dumitru: necropola din jurul bisericii, perioadă medievală târzie; o serie de 
structuri de zid, care țin de vechile împrejmuiri ale vechilor biserici.  
2. Centura București, intersecție cu Sos. Olteniței: bordeie cu cuptor de sec. VIII-X 
(cultura Dridu). 
3. Biserica Manea Brutaru: în exteriorul bisericii, continuând cercetarea de la interior a 
necropolei medievale anterioară actualei biserici de la 1787. 
4. Săpătură în situl de la CET Dudești unde cel puțin în teorie putem să ne așteptăm la 
complexe neolitice (Cultura Dudești), Epoca Bronzului (Glina III) sau Epoca Fierului (La 
Tene). 
- de asemenea, se va oferi studenților posibilitatea de a face practică în Muzeu, la Biroul de 
Arheologie Preventivă și Sistematică, unde pot sprijini efortul nostru de a ne digitiza 
patrimoniul, vechile arhive de arheologie cu planuri, rapoarte, fișe analitice de evidență, 
fotografii de săpătură etc. 
- nu există număr limită de studenţi 
- perioada se stabileşte de comun acord cu responsabilul 
- date de contact: theodor_ignat@yahoo.com  
 
8. PIATRA CRAIVII (JUD. ALBA) 
- responsabili/persoane de contact: Cristian Plantos 
- coordonator FIB: A. Ţârlea 
- Craiva - Piatra Craivii (jud. Alba), Apuseni - cca 20 km nord fata de Alba Iulia 
- Sector: Necropola de perioada Latene 
- 6-8 studenţi 
- 16-28 august 
- tabara la cort. Aceasta va fi amplasata in imediata apropiere a unui izvor; se asigură 
masa (de trei ori/zi) si plata (in functie de restul cheltuielilor - probabil in jurul a 70/80 Ron 
net/zi); important ca participantii sa mai fi stat la cort/mers pe munte 
- date de contact: cristi.plantos@gmail.com 
 
9. BUFTEA – BUCUREŞTI 
- responsabili/persoane de contact: Cristian Schuster; Alexandru Morintz (IAB) 
- coordonator FIB: A. Ţârlea 
- 12 studenţi 
- iulie 
- program 7-14 sau 8-15 
- detalii document anexat 
- date de contact: cristianschuster@yahoo.com;  alexmorintz@yahoo.com, telefon – 
0721019493 



 
10. IBIDA-SLAVA RUSĂ (JUD. TULCEA) 
- responsabili/persoane de contact: Mihaela Iacob (ICEM Tulcea) 
- 15 studenţi (una sau două serii) 
- iulie-august 
- cazare+masă 
- epocă romană 
- date de contact: iacobm9@yahoo.com  
 
11. ARHEOLOGIE EXPERIMENTALĂ MEDIEVALĂ (COMPANIA URSULUI BRUN) 
- responsabili/persoane de contact: David Neagu 
- coordonator FIB: S. Câlţia 
- 14 studenţi 
- Bucureşti/Timişoara (festival medieval 16-18 iulie) 
- 1-18 iulie 
- date de contact: neagulinus@gmail.com 
 
12. TOPOLIŢA-GRUMĂZEŞTI (JUD. NEAMŢ) 
- responsabili/persoane de contact: Vasile Diaconu (Muzeu Piatra Neamţ) 
- coordonator FIB: M. Marcu 
- 4 studenţi 
- 15 iulie – 15 august 
- eneolitic 
- date de contact: diavas_n82@yahoo.com  
 

 

 

 


