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Introducere

Cadrul legislativ
Evidenţa cercetărilor arheologice din România a fost pusă pe baze noi odată
cu Ordonanţa 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor
situri arheologice ca zone de interes naţional (cu modificările şi completările
ulterioare) (http://www.cimec.ro/Arheologie/Og43-2000-Republicare-2007-0425.pdf ) şi a normelor, standardelor şi procedurilor care au fost aprobate ulterior.
Toate actele normative elaborate de MCPN sub egida Comisiei Naţionale de
Arheologie (CNA) pot fi consultate la adresa: http://arhiva.cultura.ro .
S-a instituit un sistem centralizat de autorizare a cercetărilor arheologice de
toate tipurile din România (evaluare de teren, supraveghere arheologică, cercetare
sistematică, cercetare preventivă), a autorizării utilizării detectoarelor de metale în
zone arheologice, a cererilor de finanţare a cercetărilor arheologice sistematice din
bugetul central, un Registru al arheologilor atestaţi de MCPN să efectueze cercetări
arheologice (inclusiv al arheologilor străini care fac săpături arheologice în România),
un sistem de raportare a rezultatelor cercetărilor prin fişe tehnice de cercetare
arheologică şi rapoarte preliminare de cercetare după fiecare campanie, însoţite de
ridicări topografice, fotografii, planuri, fişe de sit şi alte documente anexe.
Formularele-tip pentru toate tipurile de documente au fost redactate în fişiere
Word şi au suferit modificări relativ frecvente în timp, prin adaptarea la realităţi şi la
evoluţiile legislative. Ultimele versiuni pot fi consultate la adresa:
http://arhiva.cultura.ro/Documents.aspx?ID=136 (conform OMCPN nr. 2562/2010).
Până în prezent toate documentele sunt solicitate să fie trimise/depuse la
MCPN obligatoriu pe suport hârtie, cu ştampile şi semnături de autentificare, dar şi
online sau suport digital (pe CD sau prin e-mail).
După înregistrarea la direcţia de specialitate din MCPN, documentele sunt trimise
la CIMEC pentru procesare informatică:
• Introducerea conţinutului documentelor în bazele de date;
•

Procesarea imaginilor, scanare;

•

editare de proiecte de autorizaţii;

•

editare de proiecte de planuri anuale de cercetare sistematică;

•

editare de proiecte de planuri de finanţare;

•

editare de statistici pe diverse criterii;

•

publicarea digitală pe web a fişelor tehnice;

•

publicarea digitală, pe CD şi pe web, şi clasică (volum anual) a rapoartelor
preliminare de cercetare arheologică;

•

actualizarea Registrului Arheologilor şi publicare digitală pe web;

•

crearea şi întreţinerea unei arhive digitale şi fizice.
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Toate acestea înseamnă un flux important de documente între minister şi
instituţiile din toată ţara care organizează cercetări arheologice, între MCPN şi
CIMEC, respectiv între arheologi atestaţi şi alte persoane şi instituţii implicate în
cercetări arheologice.
Unele documente implică mai multe iteraţii pentru corectare, schimbarea unor
date etc. Se procesează circa 3.000 de documente anual.
Baza de date pentru administrarea cercetărilor arheologice din România
conţine informaţii începând cu anul 2000.

Procesarea informatică
Procesarea informatică a documentelor este realizată la CIMEC, instituţie
publică specializată în documentarea informatizată în domeniul patrimoniului cultural,
activitatea fiind finanţată prin contracte anuale cu direcţia de specialitate din
MCPNPN. Într-o primă etapă (2000 - 2005), pentru procesarea documentelor şi
furnizarea de rapoarte şi situaţii statistice au fost create mai multe baze de date
Microsoft Access:
• Baza de date PNCA (Planul Naţional de Cercetare Arheologică) pentru cererile
de autorizare şi cererile de finanţare, respectiv pentru realizarea proiectului
planului anual de cercetare arheologică şi a planului de finanţare, pentru
procesarea fişelor tehnice de cercetare şi ulterior publicarea acestora pe
Internet;
• Baza de date Cronica, pentru procesarea rapoartelor preliminare de cercetare
arheologică şi publicarea acestora ca o bază de date online;
• Baza de date Registrul arheologilor, pentru procesarea datelor legate de
arheologii atestaţi şi ulterior publicarea Registrului cu datele de interes public
pe Internet;
• Baza de date RAN pentru procesarea datelor privind siturile şi monumentele
arheologice.
Odată cu sporirea numărului de documente procesate (peste 1.000 pe an), a
modificărilor repetate şi a creşterii complexităţii datelor, bazele de date Access au
început să dea erori frecvente. Pe de altă parte, corelarea informaţiilor între bazele
de date distincte, făcută off-line, a devenit tot mai dificilă, apărând erori şi necorelări
între conţinutul bazelor de date. La fel de dificilă a devenit comunicarea datelor între
CIMEC şi MCPN, între MCPN şi beneficiarii autorizaţiilor, între membrii colectivului de
la CIMEC implicat în procesarea datelor arheologice, care lucrau pe baze diferite şi în
momente diferite. În plus, publicarea on-line a datelor publice implica un număr de
paşi şi operaţiuni migăloase, care duceau la întârzieri neplăcute.
Pentru toate aceste motive, a fost necesară proiectarea şi realizarea unui nou
sistem informatic, pe o platformă tehnologică stabilă, care să răspundă următoarelor
cerinţe:
• Să unească toate fondurile de informaţii arheologice existente într-o singură
bază de date, normalizată, astfel încât să nu existe duplicări de date;
• Să utilizeze o platformă web care să permită completarea formularelor de
cereri şi a altor documente online, atât de către colectivul de arheologi de la
CIMEC cât şi de către solicitanţi;
• Să permită accesul diferenţiat la baza de date, pe baza unui sistem de
drepturi de acces, prin logare cu nume utilizator şi parolă, pe principiul că
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•

•

administratorul sistemului are drepturi maxime de citire şi scriere, fiecare
arheolog are acces la datele proprii (istorice sau curente), fiecare instituţie
care face cercetări arheologice are acces la datele proprii, iar publicul poate
consulta doar datele afişate în interfaţa publică.
Să permită completarea unor formulare online pentru cereri, fişe, rapoarte
etc., listarea de cereri, autorizaţii, rapoarte şi statistici, căutarea şi filtrarea
datelor pe diverse criterii, realizarea automată de copii de siguranţă, afişarea
informaţiilor de interes public cu acces liber pe web etc.
Să permită administrarea eficientă a sistemului informatic şi întreţinerea lui în
timp.

Sistemul ACERA online. Proiectare și dezvoltare (2005 - 2009)
Proiectarea sistemului a fost realizată de către CIMEC (Dan Matei, Irina
Oberländer-Târnoveanu, Florela Vasilescu, Carmen Bem, Bogdan Șandric) şi firma
SYSMART (Adrian George Drumea).
Proiectarea, programarea şi testarea noului sistem, în paralel cu bazele de
date Access, a debutat în 2005 şi a durat doi ani (2005 - 2006), aceasta şi pentru că
în această perioadă au survenit numeroase modificări faţă de specificaţiile iniţiale,
modificări normative repetate în formulare, rapoarte şi alte documente, ceea ce a
implicat reprogramarea unor module ale sistemului informatic.
Sistemul s-a dovedit de o complexitate deosebită, trebuind să ţină seama de
o serie de anomalii în fluxul de circulaţie a documentelor (de exemplu, să includă
acordarea manuală a unor numere de intrare şi rezervarea de numere, în loc de
soluţia clasică a unui contor automat).
Importarea conținutului bazelor de date Access a scos la iveală un număr
important de anomalii şi necorelări atât în cadrul aceleaşi baze de date cât şi între
baze de date, inconsistenţe terminologice care afectau acurateţea regăsirii
informaţiilor, ceea ce a implicat corecţii repetate în datele de intrare, modificări în
programele de import şi reimportarea repetată a datelor pentru noi teste şi pentru
aducerea la zi a informaţiei.
De la 1 ianuarie 2007, noul sistem a intrat în exploatare curentă,
considerându-se necesară o perioadă de timp în care acesta să fie utilizat numai de
către CIMEC şi MCPN. Exploatarea sistemului a dus la formularea de noi cerinţe, mai
ales legate de facilităţi de introducere, afişare şi listare a datelor (de exemplu,
posibilitatea de a copia integral o cerere mai veche pentru a modifica doar anul de
cercetare sau tipul de cercetare, în loc de a introduce toate datele din nou).
Din iunie 2008, sistemul de administrare a cercetărilor arheologice din
România este suficient de rodat pentru a intra în exploatare publică, respectiv să
permită utilizatorilor autorizaţi din ţară să intre în sistem pe bază de parolă, să
completeze cereri şi fişe tehnice, să vizualizeze datele legate de documentele proprii
anterioare etc.
Din mai 2009 viteza de acces a crescut substanţial prin upgradarea sistemului
pe o nouă versiune a platformei suport Dot Nuke. Sistemul informatic ACERA s-a
dovedit stabil în exploatarea curentă.
Sistemul rulează pe platforma Windows Server 2005 folosind ca baza de
date Microsoft SQL Server.
Sistemul a fost conceput pentru o utilizare on-line multi-user care permite fiecărei
persoane implicate în cercetările arheologice din România să introducă formularele
administrative necesare pentru desfăşurarea acestor cercetări, să îşi vizualizeze
propriile formulare anterior introduse (sau existente în baza de date până în anul

5

curent), să îşi modifice datele personale (schimbări de domiciliu, stare civilă,
schimbarea afilierii instituţionale) cu care este înregistrat în Registrul Arheologilor, să
completeze fişe tehnice şi rapoarte preliminare de cercetare arheologică.
De asemenea, există şi o secţiune publică în care apar informaţii de interes
general.
Toate formularele conţinute de sistem sunt structurate conform cu legislaţia
românească în vigoare privind protecţia patrimoniului cultural naţional şi sunt
modificate/actualizate în funcţie de modificările legislative.
Sistemul ACERA va trebui să dezvolte în continuare o interfaţă cartografică,
interfață în limba engleză, interfață grafică pentru Cronica cercetărilor arheologice şi
integrarea cu baza de date a Repertoriului Arheologic Naţional.
Din cauza restricțiilor financiare, din 2010 nu s-a mai încheiat contract de
întreținere și ACERA nu mai beneficiază de asistență tehnică din partea
proiectantului.
10.01.2011
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1. Secţiunea publică
La accesarea adresei http://ACERA.cimec.ro sau http://arh.cimec.ro utilizatorul intră
în secţiunea publică ACERA.
De aici pot fi vizualizate următoarele date: Registrul Arheologilor din România, fişele
tehnice de cercetare arheologică depuse în sistem, autorizaţiile de cercetare
arheologică acordate de MCPN.

1.1. REGISTRUL ARHEOLOGILOR
Se pot vizualiza date minimale despre toţi arheologii înscrişi în Registrul Arheologilor,
şi anume:
• Codul arheologului
• Numele şi prenumele
• Instituţia la care lucrează
• Funcţia în cadrul respectivei instituţii
• Categoria de atestare în registrul arheologilor (debutant, specialist, expert)
• Informaţii despre momentul creării sau al ultimei modificări1 a înregistrării
privind respectiva persoană.
Înregistrările pot fi sortate în funcţie de:
Nume, prenume
Categoria de atestare
Data modificării sau a creării.

1

Pentru înregistrările începând cu 2008, cele vechi importate din bazele de date MS Access
conţin doar data unei eventuale modificări, considerată şi ca dată a creării.
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Pot fi făcute selecţii pe următoarele criterii, singure sau combinate:
• Numele arheologului
• Prenumele arheologului
• Instituţia la care este afiliat arheologul
• Localitatea în care se găseşte instituţia respectivă2
• Categoria de atestare

1.2. FIŞELE TEHNICE DE CERCETARE ARHEOLOGICĂ
La sfârşitul unei campanii de cercetare, în cazul cercetărilor sistematice, sau la
încheierea cercetării, pentru cercetările preventive sau supravegherile arheologice,
responsabilul ştiinţific are obligaţia de a depune la MCPN o fişă tehnică de cercetare,
care prezintă pe scurt rezultatele.
O parte din această fişă este disponibilă pentru vizualizare publică în sistemul
ACERA, şi anume date despre:
• Tipul cercetării
• Numărul şi data autorizaţiei de cercetare
• Numele şantierului arheologic
• Codul RAN al sitului respectiv
• Localitatea, comuna, judeţul
• Perioada de desfăşurare a cercetării.
Aceste câmpuri sunt disponibile în antetul fişei. În momentul în care se apasă pe
butonul “vizualizare” se mai pot vedea informaţii despre:
2

Pentru câmpurile Nume, Prenume, Instituţie, Localitate se poate selecta dacă rezultatele
căutării vor fi identice cu termenul după care se face căutarea, sau vor fi afişate toate rezultatele
care conţin sau au la început respectivul termen.
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•
•
•
•
•
•
•

Adresa sau toponimul locului în care s-a desfăşurat cercetarea
Informaţii despre proprietatea asupra terenului
Instituţiile implicate în cercetarea arheologică
Numele responsabilului ştiinţific
Numele membrilor din colectiv
Finanţatorul respectivei cercetări
Descriere tehnică şi rezultatele cercetării (sau lipsa unor rezultate).

Înregistrările pot fi sortate alegând un criteriu în fereastra de criterii de sortare din
dreapta, şi anume:
• Denumire şantier
• Anul cercetării
• Data şi numărul autorizaţiei
• Judeţul şi localitatea unde s-a desfăşurat respectiva cercetare
• Numele responsabilului ştiinţific
• Numele instituţiei organizatoare
• Tipul instituţiei organizatoare
• Numele celui care a editat fişa
• Data depunerii şi data ultimei modificări.
Pot fi făcute căutări după:
• Tipul cercetării
• Anul cercetării
• Număr şi an autorizaţie
• Judeţ, comună, localitate
• Numele responsabilului ştiinţific
• Instituţia organizatoare.
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1.3. AUTORIZAŢII DE CERCETARE ARHEOLOGICĂ
Pot fi vizualizate informaţii minimale despre cercetările arheologice autorizate de
compartimentul de specialitate al MCPN. În momentul de faţă, MCPN emite 5 “tipuri”
de autorizaţii: autorizaţii de cercetare sistematică, autorizaţii de cercetare
preventivă, autorizaţii de supraveghere arheologică, autorizaţii de evaluare de teren
şi autorizaţii pentru utilizarea detectoarelor de metale3.
Sunt disponibile pentru vizualizare publică următoarele date:
• Tipul cercetării
• Numărul şi data autorizaţiei de cercetare
• Numele şantierului arheologic
• Codul RAN al sitului respectiv
• Localitatea, comuna, judeţul
• Adresa/punct (toponim)
• Tip beneficiar
Înregistrările pot fi sortate în funcţie de:
• Denumire şantier
• Anul cercetării
• Data şi numărul autorizaţiei
• Judeţul şi localitatea unde se desfăşoară respectiva cercetare
• Data depunerii şi data ultimei modificări.
Pot fi făcute căutări după:
• Tipul cercetării
• Anul cercetării
• Număr şi an autorizaţie
• Judeţ, comună, localitate
• Tip beneficiar
• Tip sit
• Epoca

3

Până în anul 2004 au fost emise şi autorizaţii pentru cercetări arheologice de salvare care, de
asemenea, există în sistem şi pot fi vizualizate.
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2. Secţiunea restricţionată
2.1. Înregistrarea în sistem
Toate persoanele înscrise în Registrul arheologilor sau alte persoane implicate în
cercetarea arheologică pot să se înregistreze în sistemul ACERA. În acest moment,
există trei tipuri de conturi:
1. CONTUL DE DMINISTRATOR
2. CONTUL DE EDITOR
3. CONTUL DE EDITOR DCCPCN
2.1.1. CREAREA UNUI CONT DE UTILIZATOR
1. De pe pagina principală http://acera.cimec.ro/Login.aspx accesaţi butonul
“Înregistrare în sistem” din dreapta jos.
2. Completaţi numele dumneavoastră de utilizator (de minimum 8 caractere,
preferabil de tipul prenumenume), o parolă şi o adresă de e-mail validă
3. La pasul următor trebuie să vă completaţi numele, prenumele, data naşterii,
sexul, numele anterior celui actual, dacă este cazul; dacă doriţi, completaţi un
“titlu de adresare” apoi apăsaţi butonul “Înregistrează”.
4. Deoarece înregistrarea nu se face automat, veţi primi pe adresa de e-mail în
cel mai scurt timp informaţiile referitoare la contul dvs. nou creat, după ce
acesta va fi aprobat de către administratorul sistemului.4

4

Dacă sunteţi înscris în Registrul Arheologilor, contul dvs. va fi aprobat fără a vi se mai cere
informaţii suplimentare. Dacă nu sunteţi în Registru, administratorul sistemului vă va cere mai
multe date pt. a vă face un cont de utilizator (adresă, datele din C.I., instituţia la care lucraţi)
pentru a vă putea completa o fişă în baza de date şi eventuale informaţii despre motivaţiile dvs.
pentru a va face un cont în sistem.
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2.1.1.1. CONTUL DE EDITOR
Contul de editor este util persoanelor care sunt implicate efectiv în cercetarea
arheologică – participă la săpături, depun cereri de finanţare etc.
un cont de editor conferă următoarele drepturi:
• Depunerea de cereri de autorizare a cercetărilor
• Depunerea de fişe tehnice
• Depunerea de rapoarte preliminare de cercetare şi ilustraţia aferentă
• Depunerea de cereri de finanţare
• Posibilitatea modificării datelor personale din Registrul Arheologilor, care pot
suferi modificări în timp (de exemplu, adresa)
• Vizualizarea cererilor de cercetare, a fişelor de finanţare, a rapoartelor
preliminare sau a fişelor tehnice5 asociate cu numele persoanei respective
(cercetări la care persoana respectivă a participat în calitate de responsabil
ştiinţific sau membru în colectiv).

2.1.1.2. CONTUL DE EDITOR DCCPCN
Contul de editor DCCPCN este util persoanelor care sunt angajate la direcţiile
judeţene de cultură şi care se ocupă de administrarea, avizarea şi monitorizarea
cercetărilor arheologice din judeţul respectiv.
Un cont de editor DCCPCN conferă următoarele drepturi:
• Depunerea de certificate de descărcare de sarcină arheologică
• Posibilitatea modificării datelor personale din Registrul Arheologilor, care pot
suferi modificări în timp (de exemplu, adresa)

5

Pentru utilizatorul cu cont de editor în sistem sunt vizibile toate informaţiile despre respectivele
cercetări.
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•

Vizualizarea cererilor de cercetare, a fişelor de finanţare, a rapoartelor
preliminare sau a fişelor tehnice6 din judeţul pentru care se face respectivul
cont de editor DCCPCN.

2.1.2. LOGAREA ÎN SISTEMUL ACERA
După ce aţi primit pe e-mail confirmarea faptului că sunteţi înregistrat, de pe pagina
principală http://acera.cimec.ro/Login.aspx utilizaţi secţiunea de LOGIN.
Tastaţi numele de utilizator şi parola şi apăsaţi butonul Login. Vi se va deschide
pagina principală cu lista acţiunilor pe care le puteţi face.

2.1.3. MODIFICAREA CONTULUI DE UTILIZATOR
Pentru a face orice modificări în contul dvs. de utilizator, trebuie mai întâi să fiţi logat
în sistem.
Mergeţi în secţiunea Opţiuni utilizator şi accesaţi butonul Modificare date cont.
Vă puteţi schimba numele de utilizator, parola şi adresa de e-mail de contact.
Modificările sunt înregistrate în momentul în care apăsaţi butonul Salvează
modificările.

6

Pentru utilizatorul cu cont de editor DCCPCN în sistem sunt vizibile toate informaţiile despre
respectivele cercetări.
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2.1.4. ŞTERGEREA CONTULUI DE UTILIZATOR
Ştergerea unui cont nu se face automat, pentru aceasta va trebui să scrieţi un e-mail
administratorului sistemului, care vă va şterge contul de utilizator dintre conturile active (de
exemplu, dacă vă schimbaţi domeniul de activitate).

2.1.5. MODIFICAREA DATELOR PERSONALE
Pentru a vă schimba datele personale accesaţi din secţiunea Opţiuni
utilizator, butonul Modificare date personale. Puteţi să faceţi schimbări în ceea
ce priveşte numele dvs., adresa, datele din C.I:, nr. de telefon, adresă de e-mail,
apoi salvaţi toate aceste date noi. De asemenea aveţi vizibil şi un istoric al
modificărilor.
ATENŢIE! Pentru schimbări în ceea ce priveşte afilierea
instituţională, trecerea la o nouă categorie în Registrul
arheologilor sau schimbarea funcţiei dvs., vă rugăm să luaţi
legătura cu un administrator al sistemului care va opera
modificările în Registrul Arheologilor.
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2.2. Completarea şi depunerea cererilor şi a altor categorii de documente
Toate tipurile de cereri se accesează după logare, din meniul principal, secţiunea
Completare formulare.
Pentru toate tipurile de cereri puteţi completa o cerere nouă folosind datele uneia
existente în sistem prin apăsarea butonului Creează cerere preluând datele
(această facilitate a sistemului vă va fi utilă la completarea unei prelungiri a unei
autorizaţii de cercetare preventivă existente sau pentru cererile de cercetare
sistematică ale căror date sunt în general aceleaşi pentru campanii diferite)
ATENŢIE– în momentul în care începeţi să editaţi o cerere, dacă sunteţi
inactiv mai mult de jumătate de oră veţi fi delogat automat din sistem din
motive de siguranţă, iar informaţiile pe care le-aţi introdus nu se vor salva!
La fiecare cerere completată, aveţi posibilitatea să o depuneţi imediat, prin apăsare
butonului adecvat din partea de jos a formularului sau doar să o salvaţi pentru o
verificare şi completare ulterioară. La o altă sesiune de lucru puteţi finaliza
completarea cererii şi depunerea acesteia.
Pentru toate tipurile de cereri, după depunere, puteţi să listaţi direct la
imprimantă sau să salvaţi într-un editor de texte şi să listaţi ulterior cererea ca atare,
prin apăsarea butonului Cerere-document aflat în partea de jos a formularului de
pe ecran, urmând apoi ca aceasta să fie trimisă prin poştă, semnată şi ştampilată,
către compartimentul de specialitate din MCPN. Dar cererea dvs. este deja
înregistrată şi puteţi ştii imediat dacă ea a fost acceptată din punct de vedere formal
(adică are toate rubricile obligatorii completate).
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ATENŢIE! Depunerea unei cereri în sistemul ACERA nu înlocuieşte,
deocamdată, până la generalizarea semnăturii electronice, obligaţia dvs. de
a trimite cererea originală semnată şi ştampilată Direcţiei judeţene pentru
cultură, culte şi patrimoniu cultural naţional a judeţului respectiv şi
compartimentului de specialitate din cadrul MCPN.

2.2.1. CERERE PENTRU CERCETARE SISTEMATICĂ










Accesaţi butonul cerere pentru cercetarea sistematică din pagina cu
meniul principal sau dintr-o cerere existentă butonul Creează cerere
preluând datele (sistematică)
Completaţi cel puţin câmpurile obligatorii, marcate cu asterisc (*).
La fiecare câmp, apăsând pe pictograma cu semnul întrebării (?), veţi primi
informaţii despre tipul de date care trebuie să fie scrise în respectivul câmp.
La mai multe categorii de date aveţi liste de termeni din care puteţi alege:
judeţ, localitate, comună, epoci, tipuri de sit, instituţii, tip de beneficiarfinanţator, factori de risc, arheologi.
În cazul în care aţi omis să completaţi un câmp obligatoriu, veţi primi mesaje
de avertizare scrise cu roşu în dreptul câmpului completat, în momentul în
care vreţi să depuneţi cererea. Trebuie să reveniţi şi să completaţi câmpurile
obligatorii omise.
După depunerea cererii, sistemul vă va solicita să mai verificaţi încă o dată
informaţiile scrise, apoi să confirmaţi depunerea.
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2.2.2. CERERE PENTRU CERCETARE PREVENTIVĂ










Accesaţi butonul Cerere pentru cercetarea preventivă din meniul
principal sau dintr-o cerere existentă butonul Creează cerere preluând
datele (preventivă)
Completaţi câmpurile obligatorii marcate cu asterisc (*).
La fiecare câmp apăsând pe pictograma semn de întrebare (?), veţi primi
informaţii despre tipul de date care trebuie să fie scrise în respectivul câmp.
La mai multe categorii de date aveţi liste de termeni: judeţ, localitate,
comună, epoci, tipuri de sit, instituţii, tip de beneficiar-finanţator, factori de
risc, arheologi.
În cazul în care aţi omis să completaţi un câmp obligatoriu, veţi primi mesaje
de avertizare scrise cu roşu în dreptul câmpului completat, în momentul în
care vreţi să depuneţi cererea. Trebuie să reveniţi şi să completaţi câmpurile
obligatorii omise.
După depunerea cererii, sistemul vă va solicita să mai verificaţi încă o dată
informaţiile scrise, apoi să confirmaţi depunerea.

2.2.3. CERERE PENTRU SUPRAVEGHERE ARHEOLOGICĂ




Accesaţi butonul Cerere pentru supraveghere arheologică din meniul
principal sau dintr-o cerere existentă butonul Creează cerere preluând
datele (supraveghere)
Completaţi câmpurile obligatorii marcate cu asterisc (*).
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La fiecare câmp apăsând pe pictograma semn de întrebare (?), veţi primi
informaţii despre tipul de date care trebuie să fie scrise în respectivul câmp.
La mai multe categorii de date aveţi liste de termeni: judeţ, localitate,
comună, epoci, tipuri de sit, instituţii, tip de beneficiar-finanţator, factori de
risc, arheologi.
În cazul în care aţi omis să completaţi un câmp obligatoriu, veţi primi mesaje
de avertizare scrise cu roşu în dreptul câmpului completat, în momentul în
care vreţi să depuneţi cererea. Trebuie să reveniţi şi să completaţi câmpurile
obligatorii omise.
După depunerea cererii, sistemul vă va solicita să mai verificaţi încă o dată
informaţiile scrise, apoi să confirmaţi depunerea.

Pentru cele 3 tipuri de cereri – sistematică, preventivă, supraveghere, formularul
de completare online arată astfel:
Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii
Campania anului*
Denumire șantier
arheologic*

(max. 200 caractere)

Perioadă de desfășurare*

De la

până la
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(zz.ll.aaaa)

Situri parte din șantier* Trebuie adăugat cel puțin un sit la șantier
Denumire sit*
Cod RAN
Cod LMI
Județ*

<alege?i un jude?>

Comună*
Localitate*

Caută situri

Punct*
(max. 500 caractere)

Adresă
(max. 200 caractere)

Reper
(max. 500 caractere)

Proprietar teren*
Regim de proprietate

Necunoscut

Ridicare topografică
An ridicare topografică
Adaugă sit

Tipuri sit*
Tip sit

9 - necunoscut

Epocă

9 - Neprecizat

Adaugă tip sit

Epoci*
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An început

(Ex: -100 pentru 100 a.Chr.)

An sfârșit

(Ex: -100 pentru 100 a.Chr.)

Adaugă epocă

Colectiv*
Nume
Prenume
Cod
Rol

Responsabil stiintific

Specialitate
Instituție
Adaugă persoană în colectiv

Instituții*
Selecție instituție
Județ

alege?i un jude?

Localitate
Denumire
Rol

Institutie organizatoare

Adaugă instituție

Protocol de cercetare

an încheiere protocol:

Durată protocol
Copie protocol atașată
Proiect de
restaurare/conservare
Proiect de cercetare
Program de cercetare

Riscuri
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Cutremur

0 - Necunoscut

Inundaţii

0 - Necunoscut

Ploi acide

0 - Necunoscut

Foc natural

0 - Necunoscut

Animale

0 - Necunoscut

Insecte

0 - Necunoscut

Tornade

0 - Necunoscut

Alunecări de teren

0 - Necunoscut

Exces de apa în sol

0 - Necunoscut

Exces de salinitate în sol

0 - Necunoscut

Exces de aciditate în sol

0 - Necunoscut

Demolare

0 - Necunoscut

Afectare parţială

0 - Necunoscut

Vandalism

0 - Necunoscut

Furturi

0 - Necunoscut

Incendii

0 - Necunoscut

Beneficiari*
Selecție beneficiar Beneficiarul nu există în baza de date
Județ

alege?i un jude?

Localitate
Denumire
Adaugă beneficiar

Finanțatori*
Selecție finanțator Finanțatorul nu există în baza de date
Județ

alege?i un jude?

Localitate
Denumire
Adaugă finanțator
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Stare de conservare a
sitului

0 - Necunoscut

Obiectiv al cercetării
arheologice*

(max. 1000 caractere)

Scurtă descriere a situației
arheologice*

(max. 1000 caractere)

Cercetare nouă
Fișă cadru pentru
solicitarea finanțării M.C.C.

Editează...

Alte observații

(max. 2000 caractere)

Lista câmpurilor pentru cererea de cercetare
sistematică/preventivă/supraveghere
Campania anului

Denumire şantier
arheologic

Perioada de
desfăşurare

Situri arheologice
Denumire sit

Anul în care va fi făcută cercetarea
Denumirea şantierului pentru care este făcută cererea de autorizaţie – în
general corespunde cu denumirea sitului arheologic, mai puţin în
cazurile în care şantierul cuprinde mai multe situri sau doar o parte
dintr-un sit mai mare (pentru care se emit mai multe autorizaţii de
cercetare)
Perioada în care se va desfăşura şantierul arheologic. Există şi două
câmpuri pentru date exacte, dacă acestea sunt cunoscute.
ATENŢIE ! Un şantier arheologic nu va fi aprobat pe o perioadă
mai lungă de 3 luni sau pe o perioadă care cuprinde 2 ani
consecutivi (de exemplu decembrie 2009-februarie2010)
Se pot adăuga mai multe situri la un şantier
Se completează denumirea sitului arheologic (ex. Oraşul roman Apulum,
Necropola feudală Câmpulung, etc.) sau a monumentului arhitectonic
(de ex. Biserica Neagră, Cetatea Feldioara - Marienburg, Turnul cu ceas
- Sighişoara, etc.). În cazul unor toponime antice consacrate, acestea se
menţionează la această rubrică, în paranteze drepte (de ex. Grădiştea
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de Munte [Sarmizegetusa Regia]).
Cod RAN

Se completează codul RAN al sitului, respectiv codul unic de identificare
al sitului în cadrul Repertoriului Arheologic Naţional. Dacă este vorba de
un şantier nou, se lasă necompletat.

Cod LMI

Se completează codul LMI al sitului (dacă există)

Judeţ

Se completează judeţul în care este localizat obiectivul arheologic
(monumentul, situl arheologic, etc.) – listă de termeni

Comuna

Se completează comuna în care este localizat obiectivul arheologic
(monumentul, situl arheologic, etc.). – listă de termeni

Localitate

Se completează oraşul, satul, etc., în care este localizat obiectivul
arheologic (monumentul, situl arheologic, etc.) – listă de termeni.

Punct

Se completează punctul în care este localizat obiectivul arheologic
(monumentul, situl arheologic etc.).

Adresă

În cazul monumentelor (siturilor arheologice) situate în mediul urban se
completează adresa exactă a obiectivului, respectiv strada şi numărul
poştal.

Reper

Se completează elemente de reper pentru localizarea unui sit arheologic
(de ex. situarea pe malul unei ape a unui sit arheologic, vecinătăţi, etc.)
sau în cazul monumentelor din mediul urban precizarea unor vecinătăţi
(de ex. Sibiu, Piaţa Albert Huet, spre pasajul către Piaţa Mică).

Proprietar

Proprietarul terenului pe care urmează să se efectueze cercetarea
arheologică.

Tip proprietate

Tipul proprietăţii – listă de termeni, alegeţi un termen din cele 6 opţiuni

Ridicare topografică

Se bifează dacă există o ridicare topografică pentru şantierul arheologic
respectiv. Se va ataşa obligatoriu cererii o copie a acestei ridicări (pe
hârtie şi în format digital). – doar pentru cercetările sistematice

An ridicare topo

Anul în care a fost făcută ridicarea topografică – doar pentru
cercetările sistematice

TIPURI DE SIT

Se pot adăuga mai multe tipuri de sit la o cerere, din lista de termeni
ataşată

EPOCI

Se pot adăuga mai multe epoci/perioade la o cerere, din lista de
termeni ataşată

COLECTIV

Se adaugă membrii colectivului de cercetare. Colectivul de cercetare
trebuie neapărat să aibă un responsabil ştiinţific. Dacă se selectează o
persoană din lista ataşată (Registrul Arheologilor) se vor completa
automat toate câmpurile referitoare la persoana respectivă. Dacă dorişi
să introduceţi o persoană care nu se regăseşte în listă va trebui să
completaţi manual câmpurile – Nume, Prenume, Cod (cu “-”),
specialitate, instituţie, iar la rol se va completa „Membru colectiv”
ATENŢIE! Persoanele care nu sunt înscrise în Registrul
Arheologilor nu vor apărea în autorizaţia de cercetare. Dacă nu
regăsiţi o persoană în listă dar ştiţi că este înscrisă în registru
trebuie să luaţi legătura cu administratorul sistemului pentru a
remedia o eventuală eroare.
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INSTITUŢII

Se adaugă instituţiile implicate în cercetare, cu rolurile pe care acestea
le au. Trebuie să existe cel puţin o instituţie organizatoare şi cel puţin
una deţinătoare a arhivei şi a materialului arheologic. Dacă există
instituţii partenere, trebuie specificat protocolul mai jos.
ATENŢIE! Instituţiile implicate în cercetare pot fi doar cele
existente în lista ataşată. Dacă instituţia dvs. Este autorizată să
efectueze cercetări arheologice şi nu se regăseşte în listă, luaţi
legătura cu administratorul sistemului pentru a completa lista cu
instituţii

Protocol

Se bifează dacă există protocol de cercetare între instituţiile partenere.
Se va ataşa obligatoriu cererii o copie a respectivului protocol.

An încheiere
protocol
Durata protocol
Proiect de cercetare
FACTORI DE RISC

BENEFICIARI

FINANŢATORI

Anul în care s-a încheiat protocolul între instituţii
Perioada de timp pe care a fost încheiat protocolul între instituţii.
Se bifează dacă cercetarea respectivă face parte dintr-un proiect de
cercetare şi în câmpul alăturat se va scrie numele proiectului
Factorii de risc care acţionează asupra sitului. La fiecare termen din listă
se alege gradul de acţiune asupra sitului (de la 1 la 5) sau se lasă
necompletat (0)
Beneficiarii cercetării arheologice. Se pot adăuga mai mulţi beneficiari la
o cerere. În cazul în care este vorba de o instituţie care efectuează
cercetări arheologice, câmpurile vor fi preluate automat din baza de
date. Pentru beneficiarii care nu sunt în listă trebuie completate manual
câmpurile Denumire, Judeţ, Localitate, Tip (pentru ultimele 3 există liste
de termeni)
Finanţatorii cercetării arheologice. Se pot adăuga mai mulţi finanţatori la
o cerere. În cazul în care este vorba de o instituţie care efectuează
cercetări arheologice, câmpurile vor fi preluate automat din baza de
date. Pentru finanţatorii care nu sunt în listă trebuie completate manual
câmpurile Denumire, Judeţ, Localitate, Tip (pentru ultimele 3 există liste
de termeni)

Stare conservare

Se alege una dintre cele 5 opţiuni.
Numai pentru cercetările arheologice sistematice

Obiectivul cercetării

Se menţionează, pe scurt, scopul cercetării arheologice în cadrul
respectivei campanii.

Scurtă descriere a
situaţiei arheologice

Se completează o scurtă descriere a situaţiei arheologice existente,
indicându-se condiţiile de descoperire ale vestigiilor arheologice.

Suprafaţa afectată
de proiect
Suprafaţa de
cercetat
Cercetare nouă

AVIZ FAVORABIL

Suprafaţa afectată de proiectul investiţional (în metri pătraţi)
Numai pentru cercetările arheologice preventive şi supravegheri
Suprafaţa preconizată pentru cercetare (în metri pătraţi)
Numai pentru cercetările arheologice preventive
Dacă este vorba de un şantier arheologic nou, se bifează.
Orice observaţii referitoare la respectiva cerere, care nu se regăsesc în
câmpurile anterioare
Numai pentru supravegherile arheologice

Emis de

Instituţia emitentă a avizului

Nr.

Numărul avizului

Dată

Data avizului

Observaţii

26

2.2.4. CERERE PENTRU EVALUARE DE TEREN








Accesaţi butonul Cerere pentru evaluare de teren din meniul principal
sau dintr-o cerere existentă butonul Creează cerere preluând datele
Completaţi câmpurile obligatorii marcate cu asterisc (*).
La fiecare câmp apăsând pe pictograma semn de întrebare (?), veţi primi
informaţii despre tipul de date care trebuie să fie scrise în respectivul câmp.
La mai multe categorii de date aveţi liste de termeni: judeţ, instituţii,
arheologi etc.
În cazul în care aţi omis să completaţi un câmp obligatoriu, veţi primi mesaje
de avertizare scrise cu roşu în dreptul câmpului completat, în momentul în
care vreţi să depuneţi cererea. Trebuie să reveniţi şi să completaţi câmpurile
obligatorii omise.
După depunerea cererii, sistemul vă va solicita să mai verificaţi încă o dată
informaţiile scrise, apoi să confirmaţi depunerea.

Lista câmpurilor pentru Cererea de evaluare de teren
An
Anul în care va fi făcută cercetarea
Se adaugă membrii colectivului de cercetare. Colectivul de cercetare
trebuie neapărat să aibă un responsabil ştiinţific. Dacă se selectează o
persoană din lista ataşată (Registrul Arheologilor) se vor completa
automat toate câmpurile referitoare la persoana respectivă. Dacă doriţi
să introduceţi o persoană care nu se regăseşte în listă va trebui să
COLECTIV
completaţi manual câmpurile – Nume, Prenume, Cod (cu “-”),
specialitate, instituţie, iar la rol se va completa „Membru colectiv”
ATENŢIE! Persoanele care nu sunt înscrise în Registrul
Arheologilor nu vor apărea în autorizaţia de cercetare. Dacă nu
regăsiţi o persoană în listă dar ştiţi că este înscrisă în registru

27

trebuie să luaţi legătura cu administratorul sistemului pentru a
remedia o eventuală eroare.

INSTITUŢII

Se adaugă instituţiile implicate în cercetare, cu rolurile pe care acestea
le au. Trebuie să existe cel puţin o instituţie organizatoare. Dacă există
instituţii partenere, trebuie specificat protocolul mai jos.
ATENŢIE! Instituţiile implicate în cercetare pot fi doar cele
existente în lista ataşată. Dacă instituţia dvs. este autorizată să
efectueze cercetări arheologice şi nu se regăseşte în listă, luaţi
legătura cu administratorul sistemului pentru a completa lista cu
instituţii

Protocol

Se bifează dacă există protocol de cercetare între instituţiile partenere.
Se va ataşa obligatoriu cererii o copie a respectivului protocol.

Durata protocol
Perioada de
desfăşurare
Obiective ale
evaluării
Judeţ
Localitate
Zona supusă
evaluării
Observaţii

Perioada de timp pe care a fost încheiat protocolul între instituţii.
Perioada în care se va desfăşura şantierul arheologic. Există şi două
câmpuri pentru date exacte, dacă acestea sunt cunoscute.
ATENŢIE ! Un şantier arheologic nu va fi aprobat pe o perioadă
mai lungă de 3 luni sau pe o perioadă care cuprinde 2 ani
consecutivi (de exemplu decembrie 2009-februarie2010)
Se menţionează pe scurt obiectivele viitoarei evaluări de teren (ex:
identificarea şi inventarierea siturilor arheologice în vederea întocmirii
PUG)
Judeţul pe teritoriul căruia se va desfăşura evaluarea de teren
Localitatea în perimetrul căreia se va desfăşura evaluarea de teren.
Dacă evaluarea va cuprinde mai multe localităţi, se trece cea mai
importantă din punct de vedere administrativ (municipiul sau comuna)
Delimitarea aproximativă a zonei în care se va desfăşura
evaluarea (ex: Valea Mureşului, între Deva şi Orăştie)
Orice observaţii referitoare la respectiva cerere, care nu se regăsesc în
câmpurile anterioare

2.2.5. CERERE PENTRU UTILIZAREA DETECTOARELOR DE METALE
Accesaţi butonul Cerere pentru utilizarea detectoarelor de metale sau
dintr-o cerere existentă butonul Creează cerere preluând datele
 Completaţi câmpurile obligatorii marcate cu asterisc (*).
 La fiecare câmp, apăsând pe pictograma semn de întrebare (?), veţi primi
informaţii despre tipul de date care trebuie să fie scrise în respectivul câmp.
 La mai multe categorii de date aveţi liste de termeni: judeţ, localitate,
instituţii, arheologi etc.
 În cazul în care aţi omis să completaţi un câmp obligatoriu, veţi primi mesaje
de avertizare scrise cu roşu în dreptul câmpului completat, în momentul în
care vreţi să depuneţi cererea. Trebuie să reveniţi şi să completaţi câmpurile
obligatorii omise.
După depunerea cererii, sistemul vă va solicita să mai verificaţi încă o dată
informaţiile scrise, apoi să confirmaţi depunerea
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Lista câmpurilor pentru Cererea pentru utilizarea detectoarelor de metale
An
Anul în care va fi făcută prospectarea cu detectorul de metale
Denumirea şantierului pentru care este făcută cererea de autorizaţie – în
general corespunde cu denumirea sitului arheologic, mai puţin în
Denumire şantier
cazurile în care şantierul cuprinde mai multe situri sau doar o parte
arheologic
dintr-un sit mai mare (pentru care se emit mai multe autorizaţii de
cercetare)
SITURI
Se pot adăuga mai multe situri la un şantier
ARHEOLOGICE
Se completează denumirea sitului arheologic (ex. Oraşul roman Apulum,
Necropola feudală Câmpulung, etc.) sau a monumentului arhitectonic
(de ex. Biserica Neagră, Cetatea Feldioara - Marienburg, Turnul cu ceas
Denumire sit
- Sighişoara, etc.). În cazul unor toponime antice consacrate, acestea se
menţionează la această rubrică, în paranteze drepte (de ex. Grădiştea
de Munte [Sarmizegetusa Regia]).
Cod RAN

Se completează codul RAN al sitului, respectiv codul unic de identificare
al sitului în cadrul Repertoriului Arheologic Naţional. Dacă este vorba de
un şantier nou, se lasă necompletat.

Cod LMI

Se completează codul LMI al sitului (dacă există)

Judeţ

Se completează judeţul în care este localizat obiectivul arheologic
(monumentul, situl arheologic, etc.) – listă de termeni

Comuna

Se completează comuna în care este localizat obiectivul arheologic
(monumentul, situl arheologic, etc.). – listă de termeni

Localitate

Se completează oraşul, satul, etc., în care este localizat obiectivul
arheologic (monumentul, situl arheologic, etc.) – listă de termeni.

Punct

Se completează punctul în care este localizat obiectivul arheologic
(monumentul, situl arheologic etc.).
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Adresă

În cazul monumentelor (siturilor arheologice) situate în mediul urban se
completează adresa exactă a obiectivului, respectiv strada şi numărul
poştal.

Reper

Se completează elemente de reper pentru localizarea unui sit arheologic
(de ex. situarea pe malul unei ape a unui sit arheologic, vecinătăţi, etc.)
sau în cazul monumentelor din mediul urban precizarea unor vecinătăţi
(de ex. Sibiu, Piaţa Albert Huet, spre pasajul către Piaţa Mică).

Proprietar

Proprietarul terenului pe care urmează să se efectueze cercetarea
arheologică.

Tip proprietate

Tipul proprietăţii – listă de termeni, alegeţi un termen din cele 6 opţiuni

Ridicare topografică
An ridicare topo
Perioada de
desfăşurare

COLECTIV

INSTITUŢII

Marcă detector
metale
Model detector
metale
Serie detector
metale

Se bifează dacă există o ridicare topografică pentru şantierul arheologic
respectiv. Se va ataşa obligatoriu cererii o copie a acestei ridicări (pe
hârtie şi în format digital). – doar pentru cererile de utilizare a
detectoarelor asociate unei cercetări sistematice
Anul în care a fost făcută ridicarea topografică – doar pentru cererile
de utilizare a detectoarelor asociate unei cercetări sistematice
Perioada în care se va desfăşura şantierul arheologic. Există şi două
câmpuri pentru date exacte, dacă acestea sunt cunoscute.
ATENŢIE ! Un şantier arheologic nu va fi aprobat pe o perioadă
mai lungă de 3 luni sau pe o perioadă care cuprinde 2 ani
consecutivi (de exemplu decembrie 2009-februarie2010)
Se adaugă membrii colectivului de cercetare. Dacă se selectează o
persoană din lista ataşată (Registrul Arheologilor) se vor completa
automat toate câmpurile referitoare la persoana respectivă. Dacă dorişi
să introduceţi o persoană care nu se regăseşte în listă va trebui să
completaţi manual câmpurile – Nume, Prenume, Cod (cu “-”),
specialitate, instituţie, iar la rol se va completa „Membru colectiv”
ATENŢIE! Persoanele care nu sunt înscrise în Registrul
Arheologilor nu vor apărea în autorizaţia de cercetare. Dacă nu
regăsiţi o persoană în listă dar ştiţi că este înscrisă în registru
trebuie să luaţi legătura cu administratorul sistemului pentru a
remedia o eventuală eroare.
Se va completa doar instituţia organizatoare.
ATENŢIE! Instituţiile implicate în cercetare pot fi doar cele
existente în lista ataşată. Dacă instituţia dvs. Este autorizată să
efectueze cercetări arheologice şi nu se regăseşte în listă, luaţi
legătura cu administratorul sistemului pentru a completa lista cu
instituţii
Marca detectorului de metale (ex. Bounty Hunter)
Modelul din cadrul respectivei mărci de detectoare (ex. Quick Drow)
Seria detectorului de metale (ex. AQ)

Număr detector
metale

Numărul unic al detectorului (ex. 33456)

Observaţii

Orice observaţii referitoare la respectiva cerere, care nu se regăsesc în
câmpurile anterioare
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ATENŢIE! O cerere pentru utilizarea detectoarelor de metale va fi aprobată doar dacă este
însoţită de o cerere de autorizaţie de cercetare arheologică sau de evaluare de teren!

2.2.6. FIŞĂ TEHNICĂ DE CERCETARE ARHEOLOGICĂ










Accesaţi butonul Creează fişă tehnică din respectiva cerere de cercetare, pe
care o găsiţi în secţiunea Cereri/fişe proprii completate/depuse anterior
sau intraţi în meniul principal, Secţiunea Completare formulare şi alegeţi .
Vor fi preluate anumite date din cererea de cercetare pe care, eventual, puteţi
doar să le modificaţi dacă nu mai corespund.
Completaţi câmpurile obligatorii marcate cu asterisc (*).
La fiecare câmp, apăsând pe pictograma semn de întrebare (?), veţi primi
informaţii despre tipul de date care trebuie să fie scrise în respectivul câmp.
La mai multe categorii de date aveţi liste de termeni: judeţ, localitate,
instituţii,, arheologi.
În cazul în care aţi omis să completaţi un câmp obligatoriu, veţi primi mesaje
de avertizare scrise cu roşu în dreptul câmpului completat, în momentul în
care vreţi să depuneţi cererea.
După depunerea cererii, sistemul vă va solicita să mai verificaţi încă o dată
informaţiile scrise, apoi să confirmaţi depunerea.

Lista câmpurilor pentru Fişa tehnică
Tipul cercetării pentru care se completează fişa tehnică – listă de
Tip cercetare*
termeni
An cercetare*
Anul în care a fost făcută cercetarea
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Nr autorizaţie*

Numărul autorizaţiei de cercetare în baza căreia a fost făcută cercetarea

Data autorizaţi*ei

Data sau anul emiterii autorizaţiei
Denumirea şantierului pentru care este făcută cererea de autorizaţie – în
general corespunde cu denumirea sitului arheologic, mai puţin în
cazurile în care şantierul cuprinde mai multe situri sau doar o parte
dintr-un sit mai mare (pentru care se emit mai multe autorizaţii de
cercetare)

Denumire şantier
arheologic*
SITURI
ARHEOLOGICE*

Se pot adăuga mai multe situri la un şantier

Denumire sit*

Se completează denumirea sitului arheologic (ex. Oraşul roman Apulum,
Necropola feudală Câmpulung, etc.) sau a monumentului arhitectonic
(de ex. Biserica Neagră, Cetatea Feldioara - Marienburg, Turnul cu ceas
- Sighişoara, etc.). În cazul unor toponime antice consacrate, acestea se
menţionează la această rubrică, în paranteze drepte (de ex. Grădiştea
de Munte [Sarmizegetusa Regia]).

Cod RAN*

Se completează codul RAN al sitului, respectiv codul unic de identificare
al sitului în cadrul Repertoriului Arheologic Naţional. Dacă este vorba de
un şantier nou, se lasă necompletat.

Cod LMI*

Se completează codul LMI al sitului (dacă există)

Judeţ*

Se completează judeţul în care este localizat obiectivul arheologic
(monumentul, situl arheologic, etc.) – listă de termeni

Comuna*

Se completează comuna în care este localizat obiectivul arheologic
(monumentul, situl arheologic, etc.). – listă de termeni

Localitate*

Se completează oraşul, satul, etc., în care este localizat obiectivul
arheologic (monumentul, situl arheologic, etc.) – listă de termeni.

Punct*

Se completează punctul în care este localizat obiectivul arheologic
(monumentul, situl arheologic etc.).

Adresă*

În cazul monumentelor (siturilor arheologice) situate în mediul urban se
completează adresa exactă a obiectivului, respectiv strada şi numărul
poştal.

Reper*

Se completează elemente de reper pentru localizarea unui sit arheologic
(de ex. situarea pe malul unei ape a unui sit arheologic, vecinătăţi, etc.)
sau în cazul monumentelor din mediul urban precizarea unor vecinătăţi
(de ex. Sibiu, Piaţa Albert Huet, spre pasajul către Piaţa Mică).

Proprietar*

Proprietarul terenului pe care s-a efectuat cercetarea.

Tip proprietate*

Tipul proprietăţii – listă de termeni, alegeţi un termen din cele 6 opţiuni

Ridicare
topografică*

Se bifează dacă există o ridicare topografică pentru şantierul arheologic
respectiv.– doar pentru cercetările sistematice

An ridicare topo*

Anul în care a fost făcută ridicarea topografică – doar pentru
cercetările sistematice

Perioada de
desfăşurare

Perioada exactă în care s-a desfăşurat cercetarea
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TIPURI DE SIT*

Se pot adăuga mai multe tipuri de sit la o fişă tehnică, din lista de
termeni ataşată

EPOCI*

Se pot adăuga mai multe epoci/perioade la o fişă tehnică, din lista de
termeni ataşată

COLECTIV*

INSTITUŢII*

FINANŢATORI

Suprafaţa afectată
de proiect
Suprafaţa cercetată

Se adaugă membrii colectivului de cercetare. Colectivul de cercetare
trebuie neapărat să aibă un responsabil ştiinţific. Dacă se selectează o
persoană din lista ataşată (Registrul Arheologilor) se vor completa
automat toate câmpurile referitoare la persoana respectivă. Dacă dorişi
să introduceţi o persoană care nu se regăseşte în listă va trebui să
completaţi manual câmpurile – Nume, Prenume, Cod (cu “-”),
specialitate, instituţie, iar la rol se va completa „Membru colectiv”
Se adaugă instituţiile implicate în cercetare, cu rolurile pe care acestea
le au. Trebuie să existe cel puţin o instituţie organizatoare şi cel puţin
una deţinătoare a arhivei şi a materialului arheologic. De asemenea
trebuie adăugată instituţia unde se depune raportul de cercetare
ATENŢIE! Instituţiile implicate în cercetare pot fi doar cele
existente în lista ataşată. Dacă instituţia dvs. Este autorizată să
efectueze cercetări arheologice şi nu se regăseşte în listă, luaţi
legătura cu administratorul sistemului pentru a completa lista cu
instituţii
Finanţatorii cercetării arheologice. Se pot adăuga mai mulţi finanţatori la
o fişă tehnică. În cazul în care este vorba de o instituţie care efectuează
cercetări arheologice, câmpurile vor fi preluate automat din baza de
date. Pentru finanţatorii care nu sunt în listă trebuie completate manual
câmpurile Denumire, Judeţ, Localitate, Tip (pentru ultimele 3 există liste
de termeni). În toate cazurile se completează manual câmpurile număr
contract şi valoare contract.
Suprafaţa afectată de proiectul investiţional (în metri pătraţi)
Numai pentru cercetările arheologice preventive şi supravegheri
Suprafaţa care s-a cercetat în campania respectivă (în metri pătraţi)

Cauza cercetării

Se menţionează, pe scurt, scopul cercetării arheologice în cadrul
respectivei campanii

Descriere tehnică

Se completează numărul de secţiuni, suprafeţe, metode şi tehnici
folosite.

Rezultate

Se completează o scurtă descriere a situaţiei arheologice cercetate,
indicându-se condiţiile de descoperire ale vestigiilor arheologice.

Observaţii

Orice observaţii referitoare la respectiva fişă tehnică, care nu se
regăsesc în câmpurile anterioare

Certificat de
descărcare
Nr.

Numărul certificatului

Dată

Data la care a fost emis certificatul

Emis de

Instituţia care a emis certificatul

Numai pentru cercetările arheologice preventive

IMPORTANT ! Câmpurile marcate mai sus cu * sunt preluate automat din cererea de
cercetare în momentul în care alegeţi să creați fişa tehnică folosind butonul Creează fişă
tehnică din meniul cererii de cercetare. În cazul în care nu a fost efectuată cercetarea din
diverse motive deşi autorizaţia a fost emisă, bifaţi doar câmpul Cercetare ne-efectuată din
Fişa tehnică şi apoi depuneţi fişa.
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ATENŢIE ! Fişele tehnice se completează doar pentru autorizaţiile de cercetare
sistematică, preventivă şi supravegherile arheologice.

2.2.7. FIŞĂ DE FINANŢARE









Accesaţi butonul Fişa de finanţare din secţiunea Completare formulare
sau din secţiunea Cereri/fişe proprii completate/depuse anterior, alegeţi
cercetarea sistematică pentru care vreţi să completaţi fişa de finanţare şi
apăsaţi butonul Editare fişă de finanţare.
Completaţi câmpurile obligatorii marcate cu asterisc (*).
La fiecare câmp, apăsând pe pictograma semn de întrebare (?). veţi primi
informaţii despre tipul de date care trebuie să fie scrise în respectivul câmp.
La mai multe categorii de date aveţi liste de termeni: judeţ, localitate,
instituţii, arheologi.
În cazul în care aţi omis să completaţi un câmp obligatoriu, veţi primi mesaje
de avertizare scrise cu roşu în dreptul câmpului completat, în momentul în
care vreţi să depuneţi cererea.
După depunerea cererii sistemul vă va solicita să mai verificaţi încă o dată
informaţiile scrise, apoi să confirmaţi depunerea.

Lista câmpurilor din Fişa de finanţare
An
Anul pentru care se cere finanţarea
Solicitant

Numele şi prenumele persoanei care solicită finanţarea
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RESPONSABIL
ŞANTIER

INSTITUŢIA
SOLICITANTULUI

Denumire şantier
arheologic
Şantier nou
SITURI
ARHEOLOGICE

Se adaugă responsabilul de şantier.
ATENŢIE! Persoanele care nu sunt înscrise în Registrul
Arheologilor nu vor apărea în fişa de finanţare. Dacă nu regăsiţi
o persoană în listă dar ştiţi că este înscrisă în registru trebuie să
luaţi legătura cu administratorul sistemului pentru a remedia o
eventuală eroare.
Se adaugă instituţia care solicită fondurile. Dacă nu se completează
automat toate câmpurile – de ex. Cod fiscal sau Banca, Nume director
sau Nume contabil, le puteţi completa dvs. De asemenea dacă datele din
sistem sunt mai vechi le puteţi edita.
Denumirea şantierului pentru care este făcută cererea de finanţare – în
general corespunde cu denumirea sitului arheologic, mai puţin în
cazurile în care şantierul cuprinde mai multe situri sau doar o parte
dintr-un sit mai mare (pentru care se emit mai multe autorizaţii de
cercetare)
Se bifează dacă este vorba de un şantier nou
Se pot adăuga mai multe situri la un şantier

Denumire sit

Se completează denumirea sitului arheologic (ex. Oraşul roman Apulum,
Necropola feudală Câmpulung, etc.) sau a monumentului arhitectonic
(de ex. Biserica Neagră, Cetatea Feldioara - Marienburg, Turnul cu ceas
- Sighişoara, etc.). În cazul unor toponime antice consacrate, acestea se
menţionează la această rubrică, în paranteze drepte (de ex. Grădiştea
de Munte [Sarmizegetusa Regia]).

Cod RAN

Se completează codul RAN al sitului, respectiv codul unic de identificare
al sitului în cadrul Repertoriului Arheologic Naţional. Dacă este vorba de
un şantier nou, se lasă necompletat.

Cod LMI

Se completează codul LMI al sitului (dacă există)

Judeţ

Se completează judeţul în care este localizat obiectivul arheologic
(monumentul, situl arheologic, etc.) – listă de termeni

Comuna

Se completează comuna în care este localizat obiectivul arheologic
(monumentul, situl arheologic, etc.). – listă de termeni

Localitate

Se completează oraşul, satul, etc., în care este localizat obiectivul
arheologic (monumentul, situl arheologic, etc.) – listă de termeni.

Punct

Se completează punctul în care este localizat obiectivul arheologic
(monumentul, situl arheologic etc.).

Adresă

În cazul monumentelor (siturilor arheologice) situate în mediul urban se
completează adresa exactă a obiectivului, respectiv strada şi numărul
poştal.

Reper

Se completează elemente de reper pentru localizarea unui sit arheologic
(de ex. situarea pe malul unei ape a unui sit arheologic, vecinătăţi, etc.)
sau în cazul monumentelor din mediul urban precizarea unor vecinătăţi
(de ex. Sibiu, Piaţa Albert Huet, spre pasajul către Piaţa Mică).

Proprietar

Proprietarul terenului pe care urmează să se efectueze cercetarea
arheologică.
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Tip proprietate

Tipul proprietăţii – listă de termeni, alegeţi un termen din cele 6 opţiuni

Ridicare topografică

Se bifează dacă există o ridicare topografică pentru şantierul arheologic
respectiv.

An ridicare topo

Anul în care a fost făcută ridicarea topografică
Pentru fiecare criteriu completaţi punctajul aferent in câmpul special, iar
CRITERII
în câmpul de explicaţii din dreapta menţionaţi explicaţiile la punctajul
FINANŢARE
respectiv
A. Statutul de monument istoric
1. Monument în Lista Patrimoniului Mondial
sau pe lista de aşteptare pentru

15 p

înscrierea în Lista Patrimoniului Mondial
2.

Sit de interes naţional
10 p

3.

Monument istoric categoria A
8p

4.

Monument istoric categoria B
5p

5.

Existenţa unui proiect de restaurare
avizat de MCC

6.

1.
2
3
4.

5.

6.

Existenta unui şantier de restaurare în
curs în anul precedent celui pentru care
se solicita finanţarea, altul decât cel
menţionat la A5
B. Potenţial turistic
Apropiere de o sosea europeana (până
la 10 km)
Apropierea de o sosea naţionala (până
la 5 km)
Apropierea de un drum judeţean (până
la 2 km)
Număr de vizitatori în anul precedent,
justificat prin bilete vândute
Peste 1.000 vizitatori anual – 2 p.
Peste 5.000 vizitatori− anual – 4 p.
Peste 10.000 vizitatori anual – 8 p.
Manifestări culturale organizate în
legătură cu situl
ziua porţilor deschise 4 p.
alte manifestări culturale organizate în
legătura cu situl 4 p.
Existenta unui muzeu de sit dedicat
exclusiv patrimoniului din situl
arheologic respectiv

5p

10 p

6p
4 p.
2 p.

2/4/8
p

4/4 p

6p
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7.

Existenta unei baze arheologice

8.

Acces din port maritim sau fluvial până
4p
la 10 km
C. Gradul de valorificare al patrimoniului arheologic
Valorificarea rezultatelor cercetării prin
8 p/monografie
publicaţii
monografice în străinătate
Valorificarea rezultatelor cercetării prin
6 p/monografie
publicaţii
monografice în România
Valorificarea muzeala a rezultatelor
3/5 p
cercetării prin expoziţii
Interne (3 p) si internaţionale (5 p)
Valorificarea prin publicaţii periodice
3p
româneşti în ultimii 3
ani
Valorificarea prin publicaţii periodice
3p
străine în ultimii 3 ani
Existenta unor programe interdisciplinare
3 p/program
în anul precedent
Lucrări de conservare primara

1.

2.

3

4.

5.
6.
7.
8.

4p

10 p

Acţiuni de popularizare şi publicitate
pentru sit

5 p/ site internet
3 p/ ghid, pliant
1 p/ alte prezente

D. Statutul juridic al sitului arheologic
1.

Proprietate publică a terenului

2.
3.

Existenţa unui PUG avizat de Ministerul
Culturii şi Cultelor
Existenţa unei ridicări topografice (ST70)

4.

Existenţa unui studiu de fezabilitate

8p

5.

Existenţa unui plan managerial

6p

1.
2.
3.

4.

10 p
8p
8p

E. Cofinanţarea proiectelor de cercetare arheologică
Participarea sitului la programe
9p
internaţionale
Participarea sitului la programe ale Uniunii
10 p
Europene
Existenţa cofinanţării din partea
autorităţilor judeţene şi locale
- peste 5.000 lei 2 p.
2/4/6
/8 p
- peste 10.000 lei 4 p.
- peste 20.000 lei 6 p.
- peste 50.000 lei 8 p.
Asigurarea cofinanţării prin participarea
altor surse de finanţare (sponsorizări,
2/3/5
participarea unor ONG-uri etc.)
p
- peste 5.000 lei 2 p.
- peste 10.000 lei 3 p.
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- peste 20.000 lei 5 p.
5.
6.

7.

Asigurarea cofinanţării prin participarea
instituţiei organizatoare a cercetării
Asigurarea cofinanţării prin participarea
instituţiilor asociate la organizarea
cercetării prin protocol
Existenta unui plan de cercetare
multianual

4p
6p
5p

FONDURI
SOLICITATE (anul
curent)

Se completează sumele estimative pentru finanţarea respectivului
şantier în anul pentru care se face cererea. Fondurile cerute
Ministerului Culturii se vor trece în câmpul – Subvenţii MCC

Deviz estimativ

Se vor trece sumele cerute pentru finanţarea respectivului şantier
defalcate pe capitolele

Finanţări precedente

Pentru anul anterior celui pentru care se face cererea de finanţare se
trece suma primită de la MCC şi cea decontată

Proiect multianual
de cercetare

Bifând această căsuţă se va deschide un ecran unde veți putea completa
solicitările estimative de fonduri pentru următorii 3 ani precum şi devizul
defalcat.

ATENŢIE! Cererea de finanţare se completează doar pentru cercetările arheologice
sistematice sau pentru alte proiecte de cercetare, nu pentru cercetări preventive sau
supravegheri! Pot fi făcute mai multe solicitări pentru o cercetare în acelaşi an

2.2.8. CERTIFICAT DE DESCĂRCARE DE SARCINĂ ARHEOLOGICĂ










Accesaţi butonul Certificat de descărcare din meniul principal sau din
secţiunea Opţiuni administrator, alegeţi cercetarea preventivă pentru care
vreţi să completaţi certificatul şi apăsaţi butonul Emite certificat de
descărcare.
Completaţi câmpurile obligatorii marcate cu asterisc (*).
La fiecare câmp, apăsând pe pictograma semn de întrebare (?). veţi primi
informaţii despre tipul de date care trebuie să fie scrise în respectivul câmp.
La mai multe categorii de date aveţi liste de termeni: judeţ, localitate,
instituţii, arheologi.
În cazul în care aţi omis să completaţi un câmp obligatoriu, veţi primi mesaje
de avertizare scrise cu roşu în dreptul câmpului completat, în momentul în
care vreţi să depuneţi certificatul.
După depunerea cererii sistemul vă va solicita să mai verificaţi încă o dată
informaţiile scrise, apoi să confirmaţi depunerea.
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Lista câmpurilor pentru Certificatul de descărcare de sarcină arheologică
Anul în care a fost făcută cercetarea
Denumirea şantierului pentru care este făcut certificatul de descărcare –
în general corespunde cu denumirea sitului arheologic, mai puţin în
Denumire şantier
cazurile în care şantierul cuprinde mai multe situri sau doar o parte
arheologic
dintr-un sit mai mare (pentru care se emit mai multe autorizaţii de
cercetare)
SITURI
Se pot adăuga mai multe situri la un şantier
ARHEOLOGICE
Se completează denumirea sitului arheologic (ex. Oraşul roman Apulum,
Necropola feudală Câmpulung, etc.) sau a monumentului arhitectonic
(de ex. Biserica Neagră, Cetatea Feldioara - Marienburg, Turnul cu ceas
Denumire sit
- Sighişoara, etc.). În cazul unor toponime antice consacrate, acestea se
menţionează la această rubrică, în paranteze drepte (de ex. Grădiştea
de Munte [Sarmizegetusa Regia]).
An

Cod RAN

Se completează codul RAN al sitului, respectiv codul unic de identificare
al sitului în cadrul Repertoriului Arheologic Naţional. Dacă este vorba de
un şantier nou, se lasă necompletat.

Cod LMI

Se completează codul LMI al sitului (dacă există)

Judeţ

Se completează judeţul în care este localizat obiectivul arheologic
(monumentul, situl arheologic, etc.) – listă de termeni

Comuna

Se completează comuna în care este localizat obiectivul arheologic
(monumentul, situl arheologic, etc.). – listă de termeni

Localitate

Se completează oraşul, satul, etc., în care este localizat obiectivul
arheologic (monumentul, situl arheologic, etc.) – listă de termeni.
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Punct

Se completează punctul în care este localizat obiectivul arheologic
(monumentul, situl arheologic etc.).

Adresă

În cazul monumentelor (siturilor arheologice) situate în mediul urban se
completează adresa exactă a obiectivului, respectiv strada şi numărul
poştal.

Reper

Se completează elemente de reper pentru localizarea unui sit arheologic
(de ex. situarea pe malul unei ape a unui sit arheologic, vecinătăţi, etc.)
sau în cazul monumentelor din mediul urban precizarea unor vecinătăţi
(de ex. Sibiu, Piaţa Albert Huet, spre pasajul către Piaţa Mică).

Proprietar

Proprietarul terenului pe care s-a efectuat cercetarea arheologică.

Tip proprietate

Tipul proprietăţii – listă de termeni, alegeţi un termen din cele 6 opţiuni

Ridicare topografică

Nu se completează în cazul siturilor pentru care se cere descărcare

An ridicare topo
Perioada de
desfăşurare

Nu se completează în cazul siturilor pentru care se cere descărcare
Perioada în care s-a desfăşurat cercetarea arheologică.

COLECTIV

INSTITUŢII

Coordonate

Se adaugă membrii colectivului de cercetare. Trebuie să existe
obligatoriu un Responsabil ştiinţific Dacă se selectează o persoană din
lista ataşată (Registrul Arheologilor) se vor completa automat toate
câmpurile referitoare la persoana respectivă. Dacă dorişi să introduceţi o
persoană care nu se regăseşte în listă va trebui să completaţi manual
câmpurile – Nume, Prenume, Cod (cu “-”), specialitate, instituţie, iar la
rol se va completa „Membru colectiv”
ATENŢIE! Persoanele care nu sunt înscrise în Registrul
Arheologilor nu vor apărea în certificatul de descărcare. Dacă nu
regăsiţi o persoană în listă dar ştiţi că este înscrisă în registru
trebuie să luaţi legătura cu administratorul sistemului pentru a
remedia o eventuală eroare.
Se vor completa instituţiile implicate în cercetare. Trebuie să existe
obligatoriu o instituţie organizatoare.
ATENŢIE! Instituţiile implicate în cercetare pot fi doar cele
existente în lista ataşată. Dacă instituţia dvs. Este autorizată să
efectueze cercetări arheologice şi nu se regăseşte în listă, luaţi
legătura cu administratorul sistemului pentru a completa lista cu
instituţii
Inventarul de coordonate în STEREO 70 al perimetrului pentru care se
acordă descărcarea.

Nr. Certificat
Dată acordare
certificat

Numărul certificatului de descărcare de sarcină arheologică

Persoana care
acordă certificatul

Prenumele şi numele persoanei care semnează certificatul (în general
directorul respectivei Direcţii de cultură judeţene)

Data la care a fost emis certificatul
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Instituţia care
acordă certificatul

Listă de termeni, se completează numele direcţiei de cultură a judeţului

Înregistrare MCC

Numărul de înregistrare (şi data) primit de la Ministerul Culturii (dacă
este cazul)

Înregistrare DCCPCN

Numărul de înregistrare (şi data) primit de la Direcţia de cultură a
judeţului respectiv

ATENŢIE! Conform legii certificatele de descărcare se acordă doar pentru
CERCETĂRILE ARHEOLOGICE PREVENTIVE !
IMPORTANT! Opţiunea de completare certificate de descărcare de sarcină arheologică
este doar pentru persoanele care au cont EDITOR DCCPCN în sistem.

2.2.9. RAPOARTE DE CERCETARE ARHEOLOGICĂ









Accesaţi butonul Raport de cercetare din secţiunea Completare formulare
sau din secţiunea Cereri/fişe proprii completate/depuse anterior, alegeţi
cercetarea pentru care vreţi să completaţi raportul şi apăsaţi butonul Creează
raport de cercetare arheologică.
Completaţi câmpurile obligatorii marcate cu asterisc (*).
La fiecare câmp, apăsând pe pictograma semn de întrebare (?). veţi primi
informaţii despre tipul de date care trebuie să fie scrise în respectivul câmp.
La mai multe categorii de date aveţi liste de termeni: judeţ, localitate,
instituţii, arheologi.
În cazul în care aţi omis să completaţi un câmp obligatoriu, veţi primi mesaje
de avertizare scrise cu roşu în dreptul câmpului completat, în momentul în
care vreţi să depuneţi certificatul.
După depunerea raportului sistemul vă va solicita să mai verificaţi încă o dată
informaţiile scrise, apoi să confirmaţi depunerea.
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Lista câmpurilor din Raportul de cercetare arheologică
An
Denumire şantier
arheologic

Anul în care a fost făcută cercetarea
Denumirea şantierului pentru care este făcut raportul – în general
corespunde cu denumirea sitului arheologic, mai puţin în cazurile în care
şantierul cuprinde mai multe situri sau doar o parte dintr-un sit mai
mare (pentru care se emit mai multe autorizaţii de cercetare)

SITURI
ARHEOLOGICE

Se pot adăuga mai multe situri la un şantier

Denumire sit

Se completează denumirea sitului arheologic (ex. Oraşul roman Apulum,
Necropola feudală Câmpulung, etc.) sau a monumentului arhitectonic
(de ex. Biserica Neagră, Cetatea Feldioara - Marienburg, Turnul cu ceas
- Sighişoara, etc.). În cazul unor toponime antice consacrate, acestea se
menţionează la această rubrică, în paranteze drepte (de ex. Grădiştea
de Munte [Sarmizegetusa Regia]).

Cod RAN

Se completează codul RAN al sitului, respectiv codul unic de identificare
al sitului în cadrul Repertoriului Arheologic Naţional. Dacă este vorba de
un şantier nou, se lasă necompletat.

Cod LMI

Se completează codul LMI al sitului (dacă există)

Judeţ

Se completează judeţul în care este localizat obiectivul arheologic
(monumentul, situl arheologic, etc.) – listă de termeni

Comuna

Se completează comuna în care este localizat obiectivul arheologic
(monumentul, situl arheologic, etc.). – listă de termeni

Localitate

Se completează oraşul, satul, etc., în care este localizat obiectivul
arheologic (monumentul, situl arheologic, etc.) – listă de termeni.

Punct

Se completează punctul în care este localizat obiectivul arheologic
(monumentul, situl arheologic etc.).

Adresă

În cazul monumentelor (siturilor arheologice) situate în mediul urban se
completează adresa exactă a obiectivului, respectiv strada şi numărul
poştal.

Reper

Se completează elemente de reper pentru localizarea unui sit arheologic
(de ex. situarea pe malul unei ape a unui sit arheologic, vecinătăţi, etc.)
sau în cazul monumentelor din mediul urban precizarea unor vecinătăţi
(de ex. Sibiu, Piaţa Albert Huet, spre pasajul către Piaţa Mică).

Proprietar

Proprietarul terenului pe care s-a efectuat cercetarea arheologică.

Tip proprietate

Tipul proprietăţii – listă de termeni, alegeţi un termen din cele 6 opţiuni

Ridicare topografică

Se bifează dacă există o ridicare topografică a sitului

An ridicare topo

Anul în care a fost făcută ridicarea topografică

TIPURI DE SIT

Se pot adăuga mai multe tipuri de sit la un raport, din lista de termeni
ataşată
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COORDONATE

Inventarul de coordonate pentru sit, în cazul în care există o delimitare

EPOCI

Se pot adăuga mai multe epoci/perioade la un raport, din lista de
termeni ataşată

Perioada de
desfăşurare

Perioada în care s-a desfăşurat cercetarea arheologică.

COLECTIV

Se adaugă membrii colectivului de cercetare. Trebuie să existe
obligatoriu un Responsabil ştiinţific Dacă se selectează o persoană din
lista ataşată (Registrul Arheologilor) se vor completa automat toate
câmpurile referitoare la persoana respectivă. Dacă dorişi să introduceţi o
persoană care nu se regăseşte în listă va trebui să completaţi manual
câmpurile – Nume, Prenume, Cod (cu “-”), specialitate, instituţie, iar la
rol se va completa „Membru colectiv”

INSTITUŢII

Se vor completa instituţiile implicate în cercetare. Trebuie să existe
obligatoriu o instituţie organizatoare.

Autor raport

Finanţatorii cercetării arheologice. Se pot adăuga mai mulţi finanţatori la
o cerere. În cazul în care este vorba de o instituţie care efectuează
cercetări arheologice, câmpurile vor fi preluate automat din baza de
date. Pentru finanţatorii care nu sunt în listă trebuie completate manual
câmpurile Denumire, Judeţ, Localitate, Tip (pentru ultimele 3 există liste
de termeni)
Autorul raportului de cercetare (dacă nu este redactat de tot colectivul)

Titlu raport

Titlul raportului de cercetare, în caz că exista

Raport de cercetare

Textul raportului de cercetare (se poată lua cu copier/pastare dintr-un
fișier Word)

Note de subsol

Dacă este cazul, notele pentru raport. Se pot face trimiterile în text

Rezumat în limba
română

Un scurt rezumat al raportului de cercetare

Rezumat în limba
engleză

Un scurt rezumat în limba engleză al raportului de cercetare

Rezumat în altă
limbă

Rezumat în altă limbă decât engleza, dacă este cazul

Bibliografie

Dacă este cazul. Se vor completa pentru fiecare trimitere bibliografică,
titlul, autorul, anul apariţiei, trimiterea la pagină/figură/planşă şi dacă
este cazul publicaţia, editura, adresa web etc.

Observaţii

Orice alte observaţii despre respectivul raport care nu pot fi completate
în câmpurile anterioare

Ataşamente

Se pot ataşa diverse fişiere – fișiere de imagini, fișiere Word cu tabele,
fișiere Excel, alte tipuri de anexe. Se adăugă o scurtă descriere la
fiecare fişier ataşat (de exemplu, titlul respectivei planşe).

FINANŢATORI
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Vizualizare cereri şi alte categorii de documente depuse
anterior
Pentru contul editor:
 Din secţiunea Cereri/fişe proprii completate/depuse anterior alegeţi
categoria de documente pe care doriţi să o vizualizaţi.
 Veţi avea acces la toate datele conţinute de cererile depuse de dvs. sau în
care sunteţi trecut ca membru în colectiv sau responsabil ştiinţific.
 Veţi vedea starea documentelor dvs.: pentru fişe tehnice şi fişe de finanţare,
de exemplu, veţi vedea dacă acestea au fost depuse sau editate ulterior, iar
pentru cereri veţi vedea dacă sunt depuse şi momentul în care sunt aprobate
formal, autorizate oficial (primesc număr de autorizaţie), sau dacă acestea au
fost respinse.
-

Pentru contul editor DCCPCN:
 Din secţiunea Opţiuni administrator alegeţi categoria de documente pe care
doriţi să o vizualizaţi.
 Veţi avea acces la toate datele conţinute de cererile şi fişele depuse pentru
siturile de pe teritoriul judeţului dvs.
 Veţi vedea starea documentelor referitoare la siturile din judeţul dvs.: pentru
fişe tehnice şi fişe de finanţare, de exemplu, veţi vedea dacă acestea au fost
depuse sau editate ulterior, iar pentru cereri veţi vedea dacă sunt depuse şi
momentul în care sunt aprobate formal, autorizate oficial (primesc număr de
autorizaţie), sau dacă acestea au fost respinse.
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La afişarea în listă a oricărui tip de cerere/fişă puteţi vizualiza următoarele informaţii:
- număr şi dată emitere (pentru autorizaţii şi certificate de descărcare)
- şantier arheologic, cod RAN
- localitate, comună, judeţ
- responsabil ştiinţific
- instituţie organizatoare
- dată creare, data ultimei modificări
- introdus de
- butoanele Vizualizare şi Editare (ATENŢIE! Aceste butoane sunt active sau
inactive în funcţie de tipul de cont pe care îl aveţi şi ce fel de date doriţi să
vizualizaţi – de exemplu, un cont de editor DCCPCN nu poate edita o cerere
de cercetare, iar un cont de editor nu îşi poate modifica certificatele de
descărcare!)
3.1. LISTĂ CERERI PENTRU CERCETARE ARHEOLOGICĂ
(pentru cererile de cercetare sistematică, preventivă şi de supraveghere
arheologică)
Înregistrările pot fi sortate utilizând meniul din dreapta sus, în funcţie de:
• Denumire şantier
• Anul cercetării
• Data şi numărul autorizaţiei
• Judeţul şi localitatea unde se desfăşoară respectiva cercetare
• Numele responsabilului ştiinţific
• Numele instituţiei organizatoare
• Tipul instituţiei organizatoare
• Persoana care a introdus respectiva cerere

45

•

Data creării, data depunerii şi data ultimei modificări.

Pot fi făcute căutări după:
• Tipul cercetării
• Anul cercetării
• Starea în care se află respectiva cerere
• Număr şi an autorizaţie
• Judeţ, comună, localitate
• Denumire şantier
• Cod RAN
• Numele responsabilului ştiinţific
• Instituţia organizatoare
• Tip de sit şi epocă
• Dacă există sau nu fişă tehnică
• Interval de date pt. emiterea autorizaţiilor.

3.2. LISTĂ CERERI PENTRU UTILIZAREA DETECTOARELOR DE METALE
Înregistrările pot fi sortate, utilizând meniul din dreapta sus, în funcţie de:
• Denumire şantier
• Anul cercetării
• Data şi numărul autorizaţiei
• Judeţul şi localitatea unde se desfăşoară respectiva cercetare
• Numele responsabilului ştiinţific
• Numele instituţiei organizatoare
• Tipul instituţiei organizatoare
• Persoana care a introdus respectiva cerere
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•

Data creării, data depunerii şi data ultimei modificări.

Pot fi făcute căutări după:
• Anul cercetării
• Starea în care se află respectiva cerere
• Număr şi an autorizaţie
• Judeţ, comună, localitate
• Denumire şantier
• Cod RAN
• Numele oricărui membru din colectiv
• Instituţie organizatoare
• Interval de date pentru emiterea autorizaţiilor.
• Tip de sit şi epocă

3.3. LISTĂ CERERI PENTRU EVALUARE DE TEREN
Înregistrările pot fi sortate utilizând meniul din dreapta sus în funcţie de:
• Anul cercetării
• Data şi numărul autorizaţiei
• Judeţul unde se desfăşoară respectiva cercetare
• Numele responsabilului ştiinţific
• Numele instituţiei organizatoare
• Tipul instituţiei organizatoare
• Persoana care a introdus respectiva cerere
• Data creării, data depunerii şi data ultimei modificări.
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Pot fi făcute căutări după:
• Anul cercetării
• Starea în care se află respectiva cerere
• Număr şi an autorizaţie
• Judeţ
• Numele responsabilului ştiinţific
• Instituţie organizatoare
• Interval de date pt. emiterea autorizaţiilor.

3.4. LISTĂ FIŞE DE FINANŢARE
Înregistrările pot fi sortate în funcţie de:
• Denumire şantier
• Anul cercetării
• Judeţul şi localitatea unde se desfăşoară respectiva cercetare
• Numele responsabilului ştiinţific
• Numele instituţiei organizatoare
• Tipul instituţiei organizatoare
• Persoana care a introdus respectiva cerere
• Data creării, data depunerii şi data ultimei modificări.
Pot fi făcute căutări după:
• Anul cercetării
• Dacă respectivei cereri de finanţare îi corespunde o cerere de cercetare
sistematică sau nu
• Judeţ, comună, localitate
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•
•
•
•
•

Denumire şantier
Cod RAN
Instituţie
Responsabil ştiinţific al şantierului pentru care se cere finanţarea.

3.5. LISTĂ FIŞE TEHNICE DE CERCETARE ARHEOLOGICĂ
Înregistrările pot fi sortate în funcţie de:
• Denumire şantier
• Anul cercetării
• Data şi numărul autorizaţiei
• Judeţul şi localitatea unde se desfăşoară respectiva cercetare
• Numele responsabilului ştiinţific
• Numele instituţiei organizatoare
• Tipul instituţiei organizatoare
• Persoana care a introdus respectiva cerere
• Data creării, data depunerii şi data ultimei modificări.
Pot fi făcute căutări după:
• Tipul cercetării
• Anul cercetării
• Starea fişei (depusă sau editată de administratorul sistemului)
• Număr şi an autorizaţie
• Judeţ, comună, localitate
• Denumire şantier
• Cod RAN
• Numele responsabilului ştiinţific
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•
•
•

Instituţia organizatoare
Finanţatorul cercetării
Interval de date în care au fost emise autorizaţiile.

3.6. LISTĂ CERTIFICATE DE DESCĂRCARE
Înregistrările pot fi sortate în funcţie de:
• Denumire şantier
• Anul cercetării
• Judeţul şi localitatea unde se desfăşoară respectiva cercetare
• Numele responsabilului ştiinţific
• Numele instituţiei organizatoare
• Tipul instituţiei organizatoare
• Persoana care a introdus respectiva cerere
• Data creării, data depunerii şi data ultimei modificări.
Pot fi făcute căutări după:
• Tipul cercetării
• Anul cercetării
• Număr şi an certificat
• Judeţ, comună, localitate
• Denumire şantier
• Cod RAN
• Numele responsabilului ştiinţific
• Instituţia organizatoare
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3.7. LISTĂ RAPOARTE DE CERCETARE ARHEOLOGICĂ
Înregistrările pot fi sortate în funcţie de:
• Denumire şantier
• Anul cercetării
• Judeţul şi localitatea unde s-a desfăşurat respectiva cercetare
• Numele responsabilului ştiinţific
• Numele instituţiei organizatoare
• Tipul instituţiei organizatoare
• Persoana care a introdus respectivul raport
• Data creării, data depunerii şi data ultimei modificări.
Pot fi făcute căutări după:
• Tipul cercetării
• Anul cercetării
• Judeţ, comună, localitate
• Denumire şantier
• Cod RAN
• Numele responsabilului ştiinţific
• Instituţia organizatoare
• Finanţator
• Tipuri de sit şi epoci
• Intervalul în care a fost depus raportul
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Administrarea sistemului informatic ACERA

Administratorul sistemului are următoarele obligații:
1. Să verifice zilnic datele introduse în sistem și să acționeze
corespunzător, respectiv:
Cereri de autorizare
– Verifică conținutul și completitudinea solicitării și aprobă cerere din punct
de vedere al formei sau solicită documente suplimentare, după caz;
- Emite ciorna de autorizație (din meniul aflat la baza ecranului) și o trimite
prin e-mail spre aprobare, listare și semnare la responsabilul cu
autorizațiile din MCPN;
- Bifează cererile autorizate pentru a fi afișate în interfața publică (termen:
cât mai repede după data autorizării!).
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Fișe tehnice și rapoarte de cercetare
- Verifică conținutul, inclusiv din punct de vedere ortografic și face
corecturile necesare;
- Verifică corectitudinea codului RAN și numărului autorizației de cercetare;
- Bifează fișele și rapoartele pentru afișare în interfața publică (termen: cât
mai repede după data depunerii).

Cereri de logare în sistem
- Verifică cererile de logare în sistem și autorizează logarea – necondiționat
pentru persoanele înscrise în Registrul Arheologilor și cu verificare
suplimentară pentru alte persoane (termen: 24-48 ore).

2. Să răspundă la solicitări de informații primite pe e-mail sau telefonic.
3. Să facă statistici, rapoarte și selecții de date pentru MCPN și alți
solicitanți.
4.

Să realizeze proiectul planului anual de cercetare arheologică și
proiectul planului de finanțare și să le trimită spre avizare la MCPN.

5. Să realizeze periodic rapoarte privind starea bazei de date.
6. Să verifice periodic actualizarea listei de coduri RAN, care se exportă din
baza de date RAN.
7. Să păstreze arhiva de documente aferente sistemului ACERA, atât pe
suport hârtie cât și pe suport digital.
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