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BULDOARHEOLOGIA 

(Despre bani și deontologie, capitalism salbatic si arheologie 

pe Varianta Ocolitoare a Municipiului Caracal) 

 

Până in anul 2000, în România săpăturile arheologice preventive erau o raritate. Ele nu prezentau mare 

interes nici pentru arheologi, deoarece nu se câștigau mulți bani, nici pentru investitori, pentru că nu 

erau obligați să respecte legea, care de fapt nu prea exista, fiind abrogată în anul 1990.  

Marile proiecte de infrastructură, de fapt construcția de autostrăzi, au salvat pe mulți dintre tinerii 

arheologi, care erau dispuși să lucreze în condiții grele și mult peste program, dacă și recompensa 

materială era pe măsură. Capiltalismul s-a născut cu finanțare de la stat! 

Treptat a apărut o nouă forță care finanța arheologia românească, mai mult decât ministerul culturii și 

autoritățile publice locale: CNADNR. Nu direct, ci prin constructorii de autostrăzi. Iar acolo unde 

autostrăzi nu erau, drumurile naționale luau locul lor. Arheologia preventivă din perioada 2008-2012 

devenea foarte atractivă pentru arheologii care nu erau comozi și înțelegeau să lucreze în condiții mai 

grele și sub presiunea timpului.  

Sunt convins că majoritatea arheologilor au muncit din greu pentru un bănuț în plus. Sunt convins că 

majoritatea covârșitoare și-au păstrat respectul pentru profesie si sub presiunea timpului ori 

problemelor făcute de constructori au reușit să salveze și să cerceteze situri arheologice, care tot erau 

date exemple de motiv de întârziere de către constructori, ministri, prim-ministri ori un președinte 

glumet... 

Dar nu toate experientele de cercetare arheologică preventivă pe drumurile naționale au avut happy 

end. Unii constructori începeau să nu mai facă plățile pentru contractele finalizate, să înceapă lucrările 

fără diagnostic arheologic.  

Cazul Romstrade este unul relevant în toate sensurile.  În 2011 această firmă de construcții a primit 

spre executie Varianta Ocolitoare a Municipiului Caracal. Numai că la peste două luni de la începerea 

lucrărilor, când decopertase cca. 2/3 din traseu, inclusiv doua situri arheologice, încă nu avea contract 

de diagnostic arheologic.  

Diagnosticul arheologic s-a încheiat abia la finele lui iunie 2012, pentru că Romstrade a tot întrerupt 

lucrările și ne-a dat doi oameni. Unul cu o jumătate de lopată, altul fără. Până la urmă am strâns din 

dinti si am făcut peste 142 de sectiuni de câte 20 m lungime, cu 20 de metri pauză între ele. 

Comisia Natională de Arheologie a aprobat Raportul de diagnostic (97 de pagini), cu recomandarea 

săpăturii arheologice preventive în situri și supraveghere în rest. Dar Romstrade a interpretat diferit 

avizul, a acoperit siturile cu un strat consistent de pământ, rambleul viitorului drum. Pentru această 

ispravă cineva a și plătit. Greu de ghicit – CNADNR.  

La scurt timp, Romstrade a intrat in insolventă. Rezilierea contractelor Romstrade a lăsat multe muzee și 

universități să fluiere a pagubă. Deși CNADNR plătise lucrările arheologice către Romstrade (pe ce 

bază?), ele fiind probabil avizate de arheologul lor – arheoloaga expert MS de la Serviciul de avize de 

specialitate, inclusiv arheologice. 
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In anul 2014, CNADNR a selectat un nou constructor pentru Varianta Ocolitoare a Municipiului Caracal. 

După două runde de negocieri sub aripa protectoare a CNADNR, la sediul CNADNR, in toamna anului 

2014, nu am reusit să conving constructorul că siturile trebuie cercetate integral pe traseul drumului și 

nu doar pe lângă rambleu. 

În mai 2014, CNADNR a dat o Instructiunea nr. 83/11.03.2015, care mi s-a transmis si mie, prin care 

constructorul putea incheia contracte de cercetare arheologică preventivă, doar în afara rambleului 

deja construit. Astfel, erau puse în paranteze OG43/2000, respectiv Legea 378/2004 privind protejarea 

patrimoniului arheologic. Mi s-a solicitat o nouă ofertă. Eu am transmis-o, cu mentiunea că propunerea 

de descărcare de sarcină arheologică se va face doar pe zonele cercetate nu și pe rambleul deja 

construit. La protestele constructorului si unor distinse persoane din CNADNR am sustinut că niciun 

arheolog nu va face ce cer ei, fiind ilegal. 

M-am inselat. Doamna arheolog expert MS, fosta angajata a CNADNR, actuala angajata a unui muzeu 

onorabil, pe care nu il voi nominaliza din respect pentru colegii de acolo, a solicitat Comisiei Nationale 

de Arheologie acordarea unei autorizatii de cercetare arheologică preventivă pe lângă rambleul 

construit. Încă din proiectul de cercetare, distinsa doamnă își manifesta îndoiala că acolo ar fi situri (vreo 

premonitie, vizită la vrăjitoare) solicitând argumente suplimentare precum existența unor complexe și 

unui profil acolo unde Romstrade deja răsese o parte din nivelul de cultură (pana la - 0,30 m). 

În doar patru zile, o echipă de arheologi condusă de MS a descins la Caracal, pe centură, unde spun unii 

că s-ar putea să se răstoarne carul cu arheologii mercenari. Vis a vis de lipsa de acuratete a datelor 

raportului de diagnostic, MS a înțeles să efectueze cercetări arheologice preventive cu 

buldoexcavatorul. Uneori sectiunile sunt bine curbate (cca. 1 m diferente intre capete) tocmai bune 

pentru un profil curat murdar. De curățat profile nici vorbă, ele sunt frumos decorate cu dinții 

buldoexcavatorului (new archaeo fashion).  

În prima zi MS a dat lovitura si a săpat trei sectiuni in situl nr 2, unde nu a gasit vestigii arheologice. In 

ziua următoare a săpat alte sectiuni la est de pârâul Caracal, la distante de 4-8 metri de traseul 

drumului. Ce mai contează că descărcarea arheologică trebuia făcută pe traseu. Ce mai contează acolo 

erau niste amărâte de fragmente ceramice și de chirpic preistorice în sectiunile de la est de pârâu. Nu 

există sau au fost aduse de apă a fost concluzia arheologului expert... 

Problema s-a complicat un pic la situl nr 1, care fiind de epocă romană, avea domnule si niste 

nenorocite de tigle si cărămizi care săreau în ochi și stricau peisajul, respectiv profilele secțiunilor. 

Ezistă o explicație: acceasi. Au fost aduse de apă... Doar că singurul sit arheologic este la vreo 7 km 

nord – Romula, iar apa era un amărât de firicel, azi dispărut, care nu stia că trebuie să vină de la Romula, 

ci îndrăznise să vină de undeva de foarte aproape... de la Caracal. 

De asemenea, profesorul Dumitru Tudor ar fi trebuit să știe că peste decenii villa rustica identificată de 

el de-a lungul drumului de la Romula la Sucidava, în acest punct, era adusă de la Romula (poate ar trebui 

deschis un capitol de translare de situri arheologice?), de un fir de apă care nu izvora de la Romula...  

Cum ar zice Odobescu, Fumuri preistorice din luleaua unui fumător care nu fumează... Scuze, doamna 

arheolog fumează... 

Pentru cei care încă se mai îndoiesc de buna credință a doamnei MS, țin să îi liniștesc. Doamna MS are o 

perfectă deontologie profesională, în 2011-2013 lucra la CNADNR azi lucrează temporar pentru un 



 ANEXA 1 
  

3 
 

muzeu local, care lucrează pentru un constructor, care lucrează pentru CNADNR. Mi-a scăpat ceva? 

Evident nu poate fi acuzată că are alte interese decât cele de a servi știința arheologică, chiar dacă 

folosește buldoexcavatorul pentru a identifica materiale și complexe arheologice în săpături arheologice 

preventive. Apropo de secțiuni, cele cu rampe de lansare/iesire ale buldoexcavatorului la unul din 

capete, ar trebui incluse în istoria arheologiei românești și brevetate de autoare ca model de sectiuni 

de cercetare arheologică preventivă. 

În momentul în care în mai multe secțiuni apar materiale arheologice de epocă romană, la adâncimi 

cuprinse între 0,30 și 0,60/0,70 m, într-o așezare rurală, la ce te poti gândi? MS sustine că au fost aduse 

de apa pârâului (care nu mai există și avea o albie de cel mult 2-3 m lățime), pe când materialele 

arheologice se întind pe suprafete situate la 30 m est și cca. 100 m vest de fosta albie... Miroase a 

distrugere de sit arheologic prin cercetare arheologică preventivă cu mijloace mecanice care au trecut 

prin complexe arheologice. 

Revenind la o viziune pe termen lung, este trist să vezi o tânără doamnă arheolog care în loc să sape în 

situri își sapă colegii, care au salvat cele două situri, până la interventia ei. Este greu de conceput să 

existe arheologi care acoperă distrugeri de situri. Ar fi trist și un precedent periculos ca din motive 

externe, ce tin de plăti nelegale făcute de institutia finantatoare a drumurilor nationale să se impună 

proceduri de încălcare a legii. Acelea de contra-diagnostic pentru a nu efectua săpăturile arheologice 

preventive din autorizatia pe care ai cerut-o doar pentru a fenta legea. Fără să te gândești la 

consecințe. Pentru tine, pentru ceilalti, pentru ideea de arheologie și statutul arheologului, care diferă 

de cel al unui gunoier. 

Post Scriptum 

Pentru autoritatile publice locale care au fost înștiințate de faptul că un arheolog rău le opreste o mare 

lucrare de infrastructură națională, as adăuga doar atât: siturile acoperă mai putin de 4% din traseul 

viitorului drum national, respectiv ele puteau fi diagnosticate și cercetate în doar două luni din cele 

peste 24 câte s-au scurs de lucrări de constructii pe acest traseu. Cu condiția ca Romstrade să nu le fi 

distrus partial apoi acoperit, iar constructorul actual să nu solicite imperativ încheierea unui contract de 

cercetare arheologică preventivă cu săpături pe lângă rambleu și descărcare arheologică pe rambleu.  

În fine, după nouă luni de căutări fără succes se pare că a fost găsit arheologul potrivit MS – coincidenta 

arheologul CNADNR la data executarii diagnosticului arheologic, care a promis ce doreau constructorul 

si CNADNR prin instrucțiunea 83/11.03.2015 să se facă. Să nu mai fie situri sub rambleul drumului! 

Dr. Mircea Negru 
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Zona unde deja drumul este construit peste situl arheologic nr. 1. Liziera de la Km 0+440  - 0+570. 

 

Situl nr. 1. Asa arată o sectiune în curbă de cercetare arheologică preventivă de făcută în totalitate cu 

buldoexcavatorul din 2015 (cu rampă de lansare),  fără ajutorul PhotoShop cum poate va apărea oficial 
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Situl nr. 1. S-a găsit o groapă de stâlp, dar s-a pierdut contextul când se sapă cu buldoexcavatorul... Pe 

peretele se observă materiale arheologice de epocă romană. Distrugere controlată de sit? 

 

Situl nr. 1. Chiar si pe profilul făcut cu buldoexcavatorul se observă fragmente ceramice. 


