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FONDUL DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ – FDI 2022 

Domeniul 6: Dezvoltarea capacității instituționaale pentru cercetare în universități 

Titlu proiect: ArheoCEX: Cercetare de excelență în datarea radiometrică a descoperirilor 

arheologice 

Cod proiect: CNFIS-FDI-2022-0502 

 

 

DESCRIEREA PROIECTULUI ArheoCEX UAIC 

 

DOMENIUL 6: Dezvoltarea capacității instituționale pentru cercetare în universități 

TOTAL GENERAL PROIECT: 364.686 LEI, din care: 

Valoarea aprobată de ME: 319.900 LEI 

Valoare cofinanțare: 44.786 LEI 

 

MANAGER DE PROIECT: CS III dr. Florica MĂȚĂU 

 

SCOPUL PROIECTULUI: 

Susținerea Planului Strategic de Dezvoltare Instituțională a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din 

Iași prin creșterea capacității de cercetare, dezvoltare și inovare în domeniul Patrimoniului Cultural și 

prin dezvoltarea potențialului științific pentru cercetări interdisciplinare în arheologie, în acord cu 

Aria Europeană a Cercetării. 

 

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI: 

A1. Modernizarea spațiilor de cercetare în scopul creării condițiilor optime pentru prepararea și 

datarea radiometrică a probelor, conform standardelor europene 

A1.1. Alcătuirea unui caiet de sarcini pentru achiziția serviciilor de reparații ale spațiilor 

Laboratorului 

A1.2. Derularea lucrărilor de execuție a reparațiilor în spațiile Laboratorului 

A1.3. Derularea procedurilor de achiziție a mobilierului 

A1.4. Recepția lucrărilor de reparații 

A1.5. Recepția mobilierului 
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A2. Repararea echipamentelor existente și achiziția de piese de schimb, materiale și consumabile 

necesare prelevării, preparării și analizei probelor 

A2.1. Derularea procedurilor de asigurare a reparării echipamentelor existente 

A2.2. Achiziția de piese de schimb a kitului pentru prelevarea probelor sedimente pentru datare 

OSL 

A2.3. Achiziția aparaturii pentru prepararea și analiza probelor 

A2.4. Achiziția consumabilelor de laborator 

A2.5. Calibrarea echipamentelor de datare 

 

A3. Instruirea cercetătorilor pentru realizarea prelevării, preparării și analizei probelor de datare 

radiometrică  

A3.1. Participarea la stagii de cercetare în laboratoare de prestigiu europene 

A3.2. Organizarea unui atelier de lucru cu participarea unor specialiști în domeniul datării 

radiometrice 

A3.3. Elaborarea unui Ghid de bune practici pentru Laboratorul de datare radiometrică 

 

A4. Diseminarea serviciilor de cercetare și a rezultatelor cercetărilor Laboratorului de datare 

radiometrică din cadrul Centrului ARHEOINVEST în rândul stakeholderilor din domeniu și în 

rândul comunității academice 

A4.1. Organizarea unei întâlniri de promovare care vizează prezentarea activității cercetătorilor 

din cadrul Laboratorului către specialiștii din domeniu și către publicul larg 

A4.2. Crearea de conținut de popularizare a activităților de prelevare, preparare și datare a 

probelor arheologice 

 

A5. Managementul proiectului, achiziții publice și diseminare 

A5.1. Planificarea și organizarea resursei umane și a activităților propuse în proiect 

A5.2. Planificarea și organizarea achizițiilor prevăzute în proiect 

A5.3. Monitorizarea și evaluarea periodică a implementării 

A5.4. Întocmirea rapoartelor tehnico-financiare 


