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Programa la disciplina Practica arheologică  e destinată facultăţilor de istorie a Centrelor 

Universitare din republica Moldova. 

 

 

 

Scopul practicii este de a familiariza studenţii care urmează specialitatea cu profil istoric cu 

metodele principale de investigaţie specifice diferitor tipuri de monumente arheologice: aşezări, 

stablimente fortificate, necropole tumulare sau plane. 

 

Sarcina practicii este de a crea la studenţi aptitudini necesare pentru prelucrarea vastigiilor 

recuperate în timpul săpăturilor la obiectivele arheologice din diferite epoci, pentru a fi utilizate 

ca surse istorice şi mostre muzeale, pentru a fi încadrate în patrimoniul naţional. 

       Programa practicii arheologice calitativ se deosebeşte de programele similare prin faptul că 

urmează după cursul “Metode de investigaţii arheologice” prevăzut ca lucrări de laborator. 

        In rezultatul practicii arheologice de teren studenţii trebuie : 

 Să însuşească metodele de investigaţii arheologice 

 Să îndeplinească la nivelul cuvenit documentaţia : desenele tehnice, carnetele de şantier, 

alcătuirea albumelor cu mostrele recoltate  

 Să deprindă aptitudini necesare pentru descifrarea materialului arheologic 

 Să fie în stare să salveze monumentele arheologice în curs de demolare  

 

 

 

Partea teoretică 

 

Tema I   Obiectivele arheologice din zona în care se întreprind cercetări arheologice–2 ore 

TemaII   Cercetări perighetice şi formele de fixare a monumentelor arheologice evidenţiate–              

                2 ore 

Tema III   Ridicarea topografică–2 ore  

Tema IV   Principalele metode de investigaţii arheologice  

         IV.1 Metodele utilizate la săpăturile aşezărilor rustice–2 ore  

         IV.2 Metodele aplicate la evidenţierea şi fixarea sistemului defensiv–2 ore   

         IV.3 Metodele de cercetare a necropolelor tumulare şi plane cu folosirea tehnicii şi fără  – 

                 2 ore 

Tema V     Indeplinirea documenaţiei de şantier  

          V.1  Conţinutul carnetului de şantier: consecutivitatea descrierii vestigiilor şi fixaţiei   



                  artefactelor–6 ore   

          V.2  Documentaţia tehnică: tipurile de planuri şi profile a şantierelor, secţiunilor,   

                   construcţiilor de suprafaţă, adîncite în sol etc.–6 ore 

          V.3  Prezentarea foto şi grafică a vestigiilor arheologice–2 ore 

 

 

 

Partea practică 

 

Tema VI    Evidenţierea monumentelor arheologice 

          VI.1 Formele şi metodele de proiectare a şantierelor, secţiunilor tranşeelor, perieghetice 

                    de la diferite tipuri de obiective arheologice–6 ore 

          VI.2 Metodele de degajare a straturilor, descrierea lor şi a artefactelor descoperite în  

                  empleetonul lor–30 ore   

          VI.3 Metodele de evidenţiere a construcţiilor de pe nivelul antic de călcare şi proiectarea  

                   lor în planurile tehnice şi graficele şantierului–30 ore 

          VI.4 Metodele de evidenţiere a construcţiilor adâncite în sol :bordeelor, gropilor menajere  

                   şi sepulcrale şi proiectarea în plan–30 ore 

Tema VII   Descrierea artefactelor  

          VII.1 Sistemul de fixare şi descriere a vestigiilor arheologice–6 ore 

          VII.2 Descrierea şi fixarea obiectelor individuale şi a materialului ceramic–6 ore  

          VII.3 Corelarea textului carnetului de şantier cu reprezentările grafice şi planurile tehnice– 

                    6 ore 

          VII.4 Prezentarea documentaţiei şantierului pentru susţinere în şedinţa echipei de cercetare  

                    a obiectivelor arheologice din zonă şi aprecierea lor– 6 ore 

  

 

 

 

   

 

 

 

                                                                                                                                                                  

        

 

                                                            

                                  

       

 


