


ASOCIAŢIA ARHEO VEST 
TIMIŞOARA 

 
 
 
 

ARHEOVEST 
 

IX1 
 
 
 

-IN HONOREM VALERIU SÎRBU- 
 

Interdisciplinaritate în Arheologie și Istorie 
 
 

Timişoara, noiembrie 2021 

 

 

 
Editura MEGA 

Cluj-Napoca 
2021 



Editor: Sorin FORȚIU 
Coordonator: Dorel MICLE 
DVD-ROM: Adrian CÎNTAR 
WEB: Sorin FORȚIU și Claudiu TOMA 
Coperta: Aurelian SCOROBETE 
 
Această lucrarea a apărut sub egida: 
 

 

  
 

© ArheoVest, Timișoara, 2021 
Președinte Lorena SMADU 

 
ISBN 978-606-020-407-7 (General) 
ISBN 978-606-020-408-4 (Vol. I) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Responsabilitatea pentru conţinutul materialelor revine în totalitate autorilor. 
DVD-ROMul conține contribuțiile în varianta color precum și imaginile  

la rezoluția maximă trimisă de autor. 



87 

DESPRE ZONELE ARHEOLOGICE PROTEJATE  
ȘI MODUL DE DEFINIRE AL ACESTORA ÎN ROMÂNIA 

 
 

Marius-Mihai Ciută* 
 
 
* Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu; mariusciuta@yahoo.com 
 
 
Abstract. The study presents the way in which, starting from the misinterpretation of the text 
of the law, the archeological heritage of Romania is in danger of being irreversibly damaged. The 
last 21 years, since Romania adopted a series of normative acts in order to protect its Cultural 
Heritage, have meant the emergence of a pseudo-professional group, known under the generically 
accepted name of: metal detectorists. Extremely dynamic, combative in the relation to the pro-
fessional archaeologists, enthusiastic for sensational, this category has generated countless situ-
ations in which archaeological heritage has been severely damaged. The metal detectorsists 
believe that only the archaeological sites found in the National Archaeological Repertory (NAR – 
data base administered by the Romanian Ministry of Culture) are under the protection of the law. 

In the situation where in Romania there are estimated to be about 100,000 archaeolo-
gical sites (!) and in the NAR database there are only 21,000 sites, the question is: what is the 
legal situation of the remaining almost 80,000 sites, which did not reach NAR? The case of 
this study addresses exactly the fate of an La Tène necropolis (2nd‒1st century BC), which was 
entirely excavated by metal detectorists, because it did not appear in the NAR but was known 
from the 19th century, published in the main Archaeological Repertories (1909, 1920, 1942), 
studies of the twentieth century, researched in the twenty-first century, finally with a mono-
graphic study published a year before its "accidental discovery" by metal detectorists. Amazing 
is the way in which the people who carried out the "unprofessional investigations" in this ar-
chaeological site, continue to consider, even after a criminal case was investigated about their 
acts, that that site was not protected by law ... The author analyzes the specialized bibliography 
published in the XIX‒XXI centuries regarding the site from Bulbuc-La Pietre (Ceru Băcăinți 
parrish, Alba county), the way in which it is found in the specialized records (databases) of the 
Ministry of Culture , the texts of the normative acts that specify the way in which the law de-
fine and protect the archeological patrimony and reaches the conclusion that at the moment 
when the metal detectorists carried out the geo-physical surveys in the perimeter of the Bulbuc 
necropolis, this site was under the protection of the law. 
 
Keywords: Archaeological site, law, protected areas, Bulbuc-Pietrele Bulbucului, archaeolo- 
                   gical poaching, La Tène necropolis. 
 
 

1. Premise 
Lucrarea de față își are originea într-un dosar penal, ocazionat de sesizarea 

infracțiunilor prev. de art. 268 Cod Penal (Inducerea în eroare a organelor judiciare) 
și art. 321 Cod Penal (Fals intelectual), săvârșite de către un organ de cercetare penală 
în timpul administrării probelor într-un dosar penal. În sesizare, petentul ‒ care este 
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inculpat și trimis în judecată într-un alt dosar privind efectuarea de detecții neautori-
zate în zone arheologice protejate și furt calificat ‒ precizează că ofițerul specialist 
din cadrul structurii de protejare a Patrimoniu Cultural Național, a utilizat în actele 
efectuate în timpul urmăririi penale ‒ referindu-se la arealul situat Bulbuc-Pietrele 
Bulbucului (com. Ceru Băcăinți, jud. Alba), în care petentul a făcut detecții ‒ termenul 
“sit arheologic”, sugerând astfel, în mod fals, regimul său de protecție, deși acest areal 
“nu era clasat în Repertoriul Arheologic Național” la momentul în care el a efectuat 
detecțiile. În urma utilizării detectorului de metale, au fost descoperite (și distruse!) 
cel puțin 6 contexte antice, păstrate in situ, petentul însușindu-și inventarul acestora 
(arme din fier, fibule, vase ceramice etc.). Contextele au fost interpretate de specialiști ca 
“morminte de incinerație, aparținând unor războinici de epocă dacică1”.  

În esență, aserțiunea petentului era aceea că “la data efectuării căutărilor cu 
detectorul de metale în arealul de la Bulbuc-Pietrele Bulbucului (12‒17 ianuarie 2014), 
respectiva zonă nu era declarată sit arheologic, respectiv nu era protejată, ea nefiind 
înscrisă în Repertoriul Arheologic Național (RAN)”. 

Problema invocatei neapartenențe a zonei cu descoperiri arheologice de la 
Bulbuc-Pietrele Bulbucului, la ceea ce, conform legilor în vigoare, reprezintă efectiv 
zonele protejate, este un aspect care merită să fie detaliat, mai ales că această expu-
nere, privind apartenența unui sit arheologic în RAN, văzută ca reper definitoriu și 
condiție sine qua non pentru ca acesta să fie considerat zonă protejată, apare frecvent 
în modul de justificare pe care îl invocă persoanele deținătoare de detectoare de meta-
le, pe diversele forumuri dedicate detecțiilor. 

Ca atare, audiatur et altera pars! 

2. Realitatea din teren 
Înainte de toate, să pornim de la ce se cunoaște despre arealul în discuție. 

Localitatea Bulbuc se află în Munții Metaliferi, la sud de cumpăna apelor (creasta) 
situată între Bazinul Mureșului (la sud) și Bazinul Ampoiului (la nord). Ea aparține 
comunei Ceru Băcăinți (jud. Alba), fiind situată la o altitudine de cca. 800 m, pe calea 
naturală de acces dinspre Culoarul Mureșului spre Valea Ampoiului în zona Zlat-
na‒Pătrângeni (Fig. 1). Accesul mai facil spre localitate se face dinspre sud, pe valea 

                                                      
1 "Descoperirea arheologică", efectuată de un grup din care făcea parte și petentul, a stârnit reac-
ții în mediile arheologilor din România, mai ales că "știrea" a fost intens mediatizată pe foru-
murile detectoriștilor chiar din ziua în care au început detecțiile (12‒16.01. 2014) (http://detec 
tiemetal.blogspot.ro/2014/01/morminte-dacice-de-luptatori.html) (vezi și Teodor, 2014, 2018). 
Toți arheologii și specialiștii în cercetarea celei de a doua epoci a fierului (La Tène), au reac-
ționat prompt cu privire la această situație, în care depunerile arheologice ‒ de o importanță 
deosebită pentru cunoașterea fenomenelor socio-politice ale secolelor II‒I îHr ‒ au fost "reperate" 
cu ajutorul detectoarelor de metale și golite de inventarul lor, de persoane care, neavând pregă-
tirea necesară în domeniul arheologiei, nu au documentat contextele "descoperite", dovedind 
un interes exclusiv de ordin financiar, asupra posibilității de valorificare a artefactelor sustrase 
din contextele originare. Cronologia "descoperirilor" din ianuarie 2014 va fi detaliată la fina-
lul articolului. 



89 

a   b 

Fig. 1. Poziționarea zonei Ceru Băcăinți și a sitului Bulbuc-Pietrele Bulbucului 
(triunghi roșu), în cadrul unităților administrative și geografice majore. 

Băcăinți, urcând dinspre Băcăinți (Ceru Băcăinți, Curpeni, Viezuri), sau dinspre nord, 
mai dificil (Pătrângeni, Galați, Valea Mică), pe un drum forestier neamenajat, cu tre-
cerea peste culmea orientată est‒vest (Fig. 1). 

Satul are aspectul unui cătun cu case risipite pe o pantă cu expunere sudică. 
La circa 350 m spre sud de biserică se află două clippe calcaroase (osteolite), masive, 
ce flanchează dinspre nord drumul de acces dinspre Viezuri (Fig. 4). Prima, mai înal-
tă (Piatra Mare), de formă alungită, ovoidală, cu axul orientat nord‒sud, iar a doua 
(Piatra Mică), cu axul nord-vest – sud-est. Prin dispunerea lor, formează un unghi 
care se închide cu vârful la nord, cu deschiderea maximă spre sud-est (Fig. 2‒3). 

 
Fig. 2. Captură satelitară oblică, dinspre sud, asupra arealului siturilor 

arheologice aflate în perimetrul localităților Bulbuc și Răcătău2. 
                                                      
2 după Goronea et alii, 2012, p. 20, fig. 8. Legenda: 1. Preistorie (cultura Coțofeni), Epoca 
Dacică, Epoca Romană; 2. Preistorie (cultura Coțofeni, Bronz timpuriu); 3. Preistorie (Bronz 
timpuriu); 4. Preistorie (cultura Coțofeni, Bronz timpuriu), Epoca Dacică. 
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Fig. 3. Imagine satelitară asupra celor două clippe calcaroase aflate la  

limita de sud a localității Bulbuc și a arealului înconjurător. 

 
Fig. 4. Pietrele Bulbucului, văzute dinspre sud3. 

Studiul Repertoriului Arheologic al Județului Alba (1995) duce la ideea că în 
hotarul localității Bulbuc nu există nici o descoperire de interes arheologic. Localita-
tea nu este precizată nici în corpus-ul repertoriului și nici în hărțile de la finalul aces-
tuia. Cea mai apropiată semnalare este cea a sitului arheologic de la Piatra Tomii, din 

                                                      
3 după Goronea et alii, 2012, p. 20, fig. 9. 
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hotarul localității Răcătău4, o altă clippă calcaroasă situată la 1,8 km, spre est‒nord-
est de Bulbuc, tot pe cumpăna apelor. Pe cale de consecință am putea afirma, la o 
primă vedere, că la Bulbuc nu există nici un sit arheologic. Bănuim că la fel au 
procedat și "amatorii de detectorism și istorie", care, la începutul anului 2014, au 
baleiat intens și repetat zona aferentă celor două clippe calcaroase de la Bulbuc. Dar 
să mergem mai în profunzime cu investigația, deoarece repertoriul invocat puțin mai 
sus, ar fi trebuit să se bazeze pe alte lucrări, similare, publicate anterior. 

În Repertoriul Arheologic al Transilvaniei, publicat în anul 1942 de arheolo-
gul ROSKA Márton ‒ teoretic sursă primară de documentare în realizarea oricărui 
repertoriu arheologic post quem ‒ constatăm că este menționat: situl arheologic de la 
“Bulbuk (Bulbuc, Hu.)”5, cu descoperirile realizate acolo. Iată ce găsim în cadrul 
Repertoriului publicat de arheologul maghiar la jumătatea secolului XX: 228. “Bulbuk 
(Bulbuc, Hu.). ‒ Pe partea dreaptă muntoasă a Mureșului, între localitățile Bokaj (i.e. 
azi, Băcăinți) și Homorod, au fost descoperite urmele unei așezări cu resturi ceramice 
(probabil de epocă eneolitică) și coarne. În colecția colegiului reformat Kún din Orăș-
tie se află topoare din piatră și așchii din silex provenite din acest sit. OTE. XII (2.r. 
IX) 62.1.26.sz. – Istoria regiunii Hunyad. I. 13.1. – Marțian I. 102. Sz., II. III. Sz.”. 

a   b 

Fig. 5. Pagina de titlu a Repertoriului arheologic al Ardealului, autor Roska M. (a) 
și pagina 51 a lucrării (b). În chenar, trimiterea făcută la  

situl arheologic de la Bulbuc. 
                                                      
4 Crandell, Popa, 2015. În Repertoriul Arheologic al Județului Alba, situl este atribuit comunei 
Șibot, sat Băcăinți, deoarece nu s-a efectuat raportarea la UAT-urile actuale (RepAlba, 1995, p. 
52). De remarcat faptul că nici situl arheologic de la Răcătău-Piatra Tomii, deși cunoscut, cerce-
tat (inclusiv prin cercetări autorizate în 2009‒'10!) și publicat, nu este înscris în RAN! 
5 Roska, 1942, p. 52; on-line https://adatbank.transindex.ro/html/alcim_pdf9489.pdf (25.09.2021). 
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Fig. 6. Extras din Repertoriul arheologic al lui Roska M. (1942),  
cu precizările legate de descoperirile de la Bulbuc. 

 

Aflăm astfel că, de fapt, situl de la Bulbuc 
era cunoscut și precizat chiar și în primul 
repertoriu aferent regiunii istorice a Tran-
silvaniei: “Archaeologisch-prähistorisches 
Repertorium Siebenburgens”, realizat de 
către istoricul Iulian (Iuliu) MARȚIAN și 
apărut inițial la Viena, în anul 1909 (!), re-
publicat ulterior în limba română, în 19206. 

Din studierea acestei lucrări, prac-
tic prima de acest gen, aflăm că, de fapt, situl 
era cunoscut chiar din secolul XIX (!), arhe-
ologul TÉGLÁS Gábor fiind cel care a efec-
tuat cercetările în arealul circumscris clippe-
lor calcaroase și a publicat două articole 
despre descoperirile de la Bulbuc (1887 și 
1890). 
 
 

Fig. 7. Coperta Repertoriului lui 
I. Marțian (1920). 

                                                      
6 Se pune, în mod inevitabil, întrebarea: cum a fost posibil ca un sit arheologic cunoscut, cer-
cetat și publicat în secolul XIX, reluat și repertoriat în cele două lucrări monografice ale arheo-
logiei Transilvaniei din secolul XX, să nu apară în Repertoriul Arheologic al Județului Alba 
(1995). Vom spune că este o scăpare, o "eroare materială" a celor ce au editat, în grabă poate, 
acest volum, deși, în mod evident, principalele surse de documentare pentru realizarea acestui 
instrument trebuiau să fie exact repertoriile editate anterior (1909, 1920 și 1942)! Orice reper-
toriu arheologic reprezintă, în ultimă instanță, o actualizare, un up-grade al unor date și infor-
mații cunoscute (repertoriate) anterior. Ce calitate poate avea un repertoriu, fie el unul județean, 
dacă nu se raportează integral la cele publicate anterior, aferente unității administrativ-teritori-
ale aflate în atenție? 
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Dar să documentăm mai în profunzime, prin revenirea către actualitate! În 
decembrie 2012 (cu exact un an și o lună înainte de efectuarea detecțiilor!), un colec-
tiv de cercetători de la Universitatea din Alba Iulia, publica un studiu monografic al 
localității Ceru Băcăinți7, în care erau precizate exact coordonatele geografice ale situ-
lui (siturilor) arheologic(e) de la Bulbuc-Pietrele Bulbucului (Bulbuc-Piatra Mică și 
Bulbuc-Piatra Mare), precum și rezultatele cercetărilor arheologice efectuate în ca-
drul acestora, între anii 2009‒2010, responsabilul cercetării arheologice fiind Lector 
univ. dr. Cristian I. POPA, în calitate de arheolog specialist8, înscris în Registrul Arheo-
logilor din România. 

Iată ce aflăm din textul lucrării: “Recent, în hotarul cătunului Bulbuc au fost 
redescoperite9 două noi situri arheologice. Acestea se identifică cu cele două stânci 
care flanchează localitatea spre sud, cunoscute de săteni sub numele de Piatra Mică(11) 

şi Piatra Mare (12). Cele două stânci trebuie să fi furnizat materialele preistorice (unel-
te din piatră, ceramică) semnalate încă din a doua jumătate a secolului al XIX-lea 
de către Gábor Téglas(13). Piatra Mică (fig. 6/1; 9), o clipă calcaroasă cu partea supe-
rioară sub forma unui platou larg ce coboară în pantă, a fost cel mai probabil tera-
sată în preistorie pe latura de sud. Fragmentele ceramice, bucăţile de chirpici de la 
locuinţe, resturile de silex descoperite pe aceste terase indică locuirea lor în timpul 
culturii Coţofeni. Câteva materiale, sporadice, atestă locuirea sitului şi la începutul 
epocii bronzului. Piatra Mare (fig. 6/2; 9) este despărţită de stânca prezentată ante-
rior doar printr-o şa adâncă10. Are un aspect sălbatic, cu pante neprimitoare, şi o 
creastă îngustă atinsă de mâna omului doar în partea superioară, unde se observă 
amenajarea unui mic platou şi a unor terase. Sporadic au apărut mici fragmente cera-
mice Coţofeni, atestând o locuire contemporană celei de pe Piatra Mică. La poalele 
de sud ale stâncii, în perimetrul unui izvor, au fost descoperite şi fragmente ceramice 
din epoca bronzului, aparţinând culturii Wietenberg. Însă surpriza constă în identi-
ficarea unor locuiri dacice şi romane. Epocii dacice (sec. I a.Chr.-I p.Chr.) îi aparţin 
fragmente ceramice găsite pe platoul superior, lucrate atât cu mâna cât şi la roata ola-
rului, alături de care se găseau resturi metalice constând din cuie şi piroane din fier. 
Un fragment de zăbală provine de pe panta sudică (fig. 2). Epocii romane îi aparţin 
două frumoase descoperiri: un distribuitor de curele de bronz (fig. 3) și un sestert 
emis de împăratul roman Gordianus III în anul 240, cu legenda IMP GORDIANVS 
PIVS FEL AVG / PAX AETERNAS. C. (fig. 4)11. Desigur, se ridică problema carac-
                                                      
7 Goronea et alii, 2012. Studiul era accesibil on-line (www.academia.edu) din anul 2013. 
8 Devenit, între timp, Arheolog Expert în Registrul Arheologilor din România. 
9 Suntem convinși că autorul a folosit la modul peiorativ termenul "redescoperite", făcând alu-
zie tocmai la faptul că aceste situri, cunoscute și publicate în repetate rânduri, nu figurau în 
cadrul Repertoriului arheologic al județului Alba. La acel moment, nu figurau, firește (!), nici 
în RAN. 
10 Această șa adâncă (vezi Fig. 3‒4, 8) este exact arealul în care, în ianuarie 2014, petentul, înso-
țit de alți participanți la "activitățile de recreere", a efectuat detecții neautorizate și a extras inven-
tarul din mai multe contexte arheologice (morminte de războinici daci). 
11 Goronea et alii, 2012, p. 14. 
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terului descoperirilor dacice şi romane identificate pe Piatra Mare. Intrând pe vale 
şi înaintând în amonte putem să evaluăm excelenta poziţie strategică a clippei calca-
roase. Ieşind impunător din peisaj, stânca străjuia şi controla, cu siguranţă, accesul 
în antichitate spre drumurile de culme şi pasul de trecere spre zona auriferă. În epoca 
dacică ea se interpunea între cetăţile de la Ardeu şi Piatra Craivii care îndeplineau 
acelaşi rol. Probabil, situl de la Bulbuc - Piatra Mare are un caracter similar cu cel 
identificat mai demult deja la Inuri - Piatra cu Stânjenu, prezent spre nord-est pe o vale 
paralelă (Valea Vinţii)(15). Se distinge însă locuirea târzie din epoca romană, databi-
lă în ultimele decenii ale provinciei romane Dacia, când aici trebuie să fi existat un 
post de supraveghere către valea Mureşului pentru accesul pietonal către oraşul Ampe-
lum (Zlatna) sau arealul Cib-Almaşu Mare”12. 

În notele de subsol ale textului (n. 11‒13), se precizează faptul că arealul celor 
două clippe calcaroase a fost cercetat, prin periegheze, de către membrii colectivului 
de cercetare, în mod repetat (între 2007‒2009), iar din investigațiile efectuate ulterior 
reiese faptul că pe platoul situat pe Piatra Mare a fost efectuat, în campania 2009, 
chiar și un sondaj pentru lămurirea situației stratigrafice13. 

Iată, deci, că cel puțin cu un an înainte de efectuarea de detecții neautorizate 
în șaua adâncă situată între Piatra Mare și Piatra Mică de la Bulbuc, un arheolog, 
expert14, folosea termenul de “sit arheologic” pentru desemnarea arealului aferent, în-
tr-o lucrare apărută la o prestigioasă editură, intens mediatizată pe plan local și numai! 

                                                      
12 Goronea et alii, 2012, p. 15. De remarcat și artefactele semnalate și în arealul (șaua) dintre cele 
două pietre (Goronea et alii, 2012, p. 18, Fig. 7). 
13 Cercetarea de suprafață a fost efectuată ca o completare, sub forma diagnosticului, în timpul 
cercetării preventive (autorizată de M.C.!) efectuate la Răcătău-Piatra Tomii (2009; Crandell, 
Popa, 2014). Este o practică obișnuită, necesară chiar, ca, în paralel cu cercetarea preventivă/ 
sistematică a unui sit, arheologul să investigheze și arealul învecinat, pentru adunarea de date 
și informații necesare înțelegerii mai corecte a situațiilor relevate prin săpătură. Precizăm acest 
lucru, deoarece în timpul efectuării actelor de urmărire penală în dosarul ce viza fapta, de a nu 
fi efectuat activitățile necesare, conform legii, pentru înscrierea sitului de la Bulbuc în Reper-
toriul Arheologic Național (despre care vom da amănunte mai jos), directorul DJC Alba a dec-
larat, oficial, în mod repetat, că principala “vină a neincuderii sitului de la Bulbuc în RAN, îi 
revine exclusiv responsabilului științific al cercetării arheologice”, care, în viziunea funcțio-
narului public al DJC Alba: “era obligat să predea DJC o ridicare topografică a zonei cerce-
tate”. Din cunoștințele noastre, pentru înscrierea unui sit arheologic în RAN, nu este necesară 
ridicarea topografică. Reperele topografice obținute prin colectarea unui punct (sau mai multe) 
cu ajutorul GPS sau simpla înregistrare a coordonatelor perimetrului, utilizând chiar și imagini 
satelitare din programul Google Earth, sunt suficiente pentru acest demers (vezi Oberländer-
Târnoveanu, 2014, p. 23-24). Acest lucru este precizat chiar de administratorii RAN: “În baza 
siturilor identificate pe baza unor periegheze (...) cu riscul unor corecții viitoare, este mai bine 
să fie înregistrată în RAN orice semnalare arheologică, chiar și mai puțin precisă” (Oberlän-
der-Târnoveanu, 2014, p. 31). 
14 Actualmente Conferențiar univ. habil., conducător de doctorate la Universitatea "1 Decembrie 
1918" Alba Iulia. De remarcat și concluziile pe care le trage autorul, cu privire la locul și rolul 
descoperirilor de la Bulbuc-Piatra Mare și Bulbuc-Piatra Mică (Goronea et alii, 2012, p. 17-18). 
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În cadrul sitului fuseseră descoperite artefacte preistorice și antice (Fig. 9), ce aparțin 
cu certitudine patrimoniului cultural național15, conform legii.  

Situl cu depuneri preistorice și antice de la Bulbuc era cunoscut și cercetat încă 
din secolul XIX. Fenomenul asocierii clippelor (osteolitelor) calcaroase cu locuirile 
și/sau practicile spirituale ale comunităților umane, încă din Preistorie, este frecvent 
invocat în studii de specialitate, ce abordează problematica arheologiei peisajului16. 
Ținând cont de spectaculozitatea în sine a manifestării geo-morfologice a celor două 
clippe, masive, de poziționarea strategică ‒ la intersecția drumului de creastă cu calea 
ce leagă, pe axa nord‒sud, două unități hidro-geografice majore‒, de forma particulară 
a spațiului situat între ele ‒ în special a zonei sale superioare, cu aspectul unei zone de 
trecere, a unei strungi (cu morfologie de circ glaciar) ‒ și, nu în ultimul rând, de modul 
în care se grupează siturile în jurul “pietrelor” similare din bazinul Ampoiului, un 
arheolog putea să concluzioneze, apriori, faptul că și aceste clippe păstrau un bogat 
patrimoniu arheologic. Iată de ce, prin particularitatea lor remarcabilă, Pietrele Bul-
bucului au atras atenția arheologilor transilvăneni încă de la debuturile acestei științe. 

 
Fig. 8. Fotografie satelitară a celor două clippe calcaroase, cu delimitarea zonelor 
cu patrimoniu arheologic. Arealul în care au fost efectuate detecțiile neautorizate 

(cerc roșu transparent), este situat în partea superioară a perimetrului (șaua) din-
tre cele două clippe, unde zonele cu patrimoniu arheologic al celor două situri  

arheologice se suprapun. 

                                                      
15 Artefactele au intrat și se află în colecția didactică (autorizată !) a Universității din Alba Iulia. 
16 Pentru Preistorie vezi RepAlba, 1995; Ciută, Ciută, 2015. Pentru epoca La Tène: Bereczky, 
2021. 



96 

 

Fig. 9. Artefacte dacice și romane, 
descoperite în cadrul cercetărilor 

efectuate în 2009‒'10 pe 
Piatra Mare de la Bulbuc17. 

        3. Ce este RAN și în ce măsură este 
acesta un instrument util detectoriștilor 

Conform art. 17 din OG 43/2000, 
Repertoriul arheologic naţional este o bază 
de date, administrată de Ministerul Culturii, 
potrivit Regulamentului aprobat prin Ordin 
al ministrului culturii şi cultelor18. Din ce cau-
ză cele două situri arheologice de la Bulbuc 
(Piatra Mare și Piatra Mică), cunoscute din 
secolul XIX, cercetate ultima dată între 2009 
‒'10, cu rezultatele publicate în bibliografia 
de specialitate în decembrie 2012 ‒ respec-
tându-se toate criteriile impuse unei cercetări 
științifice (!) ‒ nu apăreau în RAN, în ianu-
arie 2014? Până să dăm acest răspuns, să ne 
lămurim cine alimentează această bază de 
date19. Precizarea o avem chiar pe pagina de 
deschidere a RAN (http://ran.cimec.ro/), unde  

se află un document intitulat: Procedură pentru înregistrarea siturilor arheologice în 
baza de date a RAN. În acest document se precizează, cu subiect și predicat – în chiar 
primul rând al primei fraze ‒ că datele/documentele necesare alimentării RAN: “sunt 
transmise către Institutul Național al Patrimoniului de către Serviciile publice decon-
centrate ale Ministerului Culturii”. Între categoriile de date indicate de document, 

                                                      
17 după Goronea et alii, 2012, p. 15, Fig. 2-4. 
18 Conform art. 7 al Ordinului Ministrului Culturii și Cultelor 2458 din 21.10.2004, care cuprin-
de Regulamentul privind administrarea Repertoriului Arheologic Național: “(1) RAN cuprinde 
date ştiinţifice, cartografice, topografice, imagini, planuri, precum şi orice alte informaţii 
privitoare la patrimoniul arheologic: a) zonele cu potenţial arheologic cunoscut şi cercetat, 
b) zonele cu potenţial arheologic cunoscut şi necercetat, c) zonele al căror potenţial arheo-
logic devine cunoscut întâmplător d) zonele al căror potenţial arheologic devine cunoscut 
ca urmare a cercetărilor arheologice preventive; e) zonele al căror potenţial arheologic devi-
ne cunoscut ca urmare a cercetărilor arheologice de salvare; f) monumentele, ansamblurile şi 
siturile istorice în care s-au efectuat sau sunt în curs de desfăşurare cercetări arheologice. 
(2) Repertoriul Arheologic Naţional cuprinde informaţii ştiinţifice privind bunurile mobile 
descoperite în toate zonele în care se întreprind cercetări arheologice, indiferent de tipul sau 
extinderea acestora”. 
19 Vezi asupra problemei și Teodor, 2014, p. 57; Teodor, 2018, p. 15-16; Ciută, 2014, p. 69-
70; Borș, 2016, p. 20. 
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necesare alimentării RAN, se află: “rapoartele de cercetare, studiile istorice și arheo-
logice din cadrul PUG, fișele de sit, rezultatele campaniilor de cartare și repertori-
ere arheologică organizate de către serviciile publice deconcentrate ale Ministerului 
Culturii20, rapoarte de evaluare de teren și diagnostic, precum și orice date deținute 
referitoare la amplasarea sau delimitarea siturilor arheologice21 (…). De asemenea 
acolo unde Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii au cunoștință 
că astfel de informații sunt deținute de către profesioniștii din instituțiile abilitate să 
realizeze cercetări arheologice de pe raza județelor unde au jurisdicție, vor solicita 
expres transmiterea pentru a fi înregistrate în RAN, în cel mai scurt timp posibil”22. 
Simplu, clar, fără echivoc! 

Un aspect care se dovedește a fi demn de o tratare specială, derivă din faptul 
că structura deconcentrată a Ministerului Culturii din județul Alba nu au luat măsurile 
care se impuneau pentru a sublinia acest caracter de protecție. Deși legile de prote-
jare a PCN din România (OG 43/2000, Legea 422/2001, Legea 182/2000), precizează 
clar care sunt atribuțiile structurilor deconcentrate ale Ministerului Culturii23, consta-
tăm faptul că, cel puțin în cazul sitului de la Bulbuc, a fost omisă exercitarea lor. Ne 
punem întrebarea dacă în cadrul DJC Alba există funcționari desemnați cu evidența 
permanentă a zonelor cu patrimoniu arheologic, definite și protejate, prin lege. Dacă 
există persoane cu pregătire de specialitate, care, periodic, la publicarea/apariția unor 
studii, articole, monografii, care fac trimitere la descoperiri arheologice inedite în cu-
prinsul județului, se ocupă de colectarea și transmiterea acestora spre bazele de date 
gestionate de structurile Ministerului Culturii (RAN etc.), respectiv informează pro-
prietarii de terenuri sau administratorii asupra regimului de protecție al zonelor afe-
rente24. Ne este greu să credem (și este practic imposibil!) că structura centrală din 
cadrul Institutului Național al Patrimoniului, care se ocupă cu întreținerea și adminis-
trarea RAN și a Serverului Cartografic Arheologic Național (implementate de CIMEC), 
ar putea avea atribuția unică de actualizare a datelor RAN la nivel național. Actuali-
zarea RAN, prin comunicarea tuturor datelor/surselor de documentare cerute de pro-
cedurile în vigoare, este apanajul principal al Direcțiilor Județene pentru Cultură, care, 
cel puțin teoretic, cunosc cel mai bine situația operativă din teren, INP revenindu-i 

                                                      
20 Iată, deci, că în atribuțiile DJC-urilor intră și efectuarea de “cartări și repertoriere arheolo-
gică”! De fapt, art, 8 alin. 3 al OG43/2000 este mai mult decât edificator în acest sens. 
21 Considerăm că exact în acest tip de date se înscrie și studiul invocat mai sus, publicat în 2012. 
22 http://ran.cimec.ro/ (21.07.2021). 
23 Acestor structuri publice le sunt dedicate capitole întregi din actele normative invocate, ele 
având principalele obligații în ceea ce privește gestionarea și informarea în scopul protejării PCN. 
24 Conform art. 60, alin. 2 al Legii 422/2001, republicată. “Din cauza nivelului scăzut de 
educație a populației și numărului extrem de mic de specialiști la direcțiile județene de 
cultură care monitorizează și aplică legea, suntem departe de situația în care proprietarii de 
terenuri sunt informați de obiectivele arheologice aflate pe proprietatea lor și cointeresați să le 
protejeze” (Oberländer-Târnoveanu, 2014, p. 33; Cf. Borș, 2016, p. 20-21). 
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sarcina recepționării, verificării și implementării datelor primite25. 
Revenind la subiectul studiului de față, precizăm faptul că, deși a fost înștiin-

țată oficial, în 17.01.2014, despre "descoperirile" din perimetrul aflat între Pietrele 
Bulbucului, Direcției Județene pentru Cultură Alba i-au fost necesare 22 de luni (un 
an și 10 luni!) ca să parcurgă demersurile necesare pentru includerea sitului (siturilor!) 
de la Bulbuc în RAN, demers definitivat abia la 9.10.2015! Dacă ne raportăm însă la 
momentul lansării monografiei mai sus invocate ‒ eveniment intens mediatizat pe plan 
local, în decembrie 2012 ‒ timpul scurs de la publicarea datelor și înscrierea siturilor 
în RAN, a fost de 2 ani și 11 luni26... Aproape 3 ani! 

Revenind la Procedura pentru înregistrarea siturilor arheologice în baza de 
date a RAN27, constatăm faptul că în cazul sitului (siturilor) arheologic(e) de la Bulbuc, 
lucrurile au evoluat într-o manieră care, sub o formă sau alta, nu poate să nu ridice 
anumite semne de întrebare28. Deși DJC Alba a fost informată cu celeritate, chiar în 
ziua în care lucrătorul IPJ Alba a aflat despre piesele depuse la Muzeul din Alba Iulia 
de către detectoriști ‒ care au și indicat cu mare precizie locul descoperirilor ‒ și i s-a 
solicitat luarea măsurilor legale, în regim de urgență (!), aceasta nu a luat măsurile 
legale pentru ca arealul, bine cunoscut după cum am văzut mai sus, să fie introdus 
prioritar în RAN, și, de ce nu, chiar și în Lista Monumentelor Istorice (LMI). 

Atragem atenția că adresa IPJ Alba din 17.01.2014 nu a avut rolul de a notifica 
DJC Alba asupra lipsei regimului de protecție a sitului, așa cum în mod greșit s-a inter-
pretat de către petent! Ea a avut ca scop evitarea situației în care alți detectoriști, care 
ar fi înțeles la fel de greșit legea (sau, de ce nu, chiar autorii faptei!), să se fi deplasat 
în același sit și să fi efectuat, în continuare, detecții neautorizate! Mai precizăm, pen-
                                                      
25 “Înscrierea unui sit în RAN se poate face imediat, pe baza propunerii unui arheolog și este 
o premisă importantă pentru protejarea sitului, fiind adesea convingătoare pentru autorită-
țile locale” (Oberlander-Târnoveanu, 2014, p. 33). Asupra problemei vezi și propunerile din 
Teodor, 2018, p. 23. 
26 Într-un caz similar, tot în anul 2014 (!), la sesizarea făcută de un detectorist privind o desco-
perire realizată într-un obiectiv arheologic (cercetat în anii '70, dar inexistent în RAN!), în urma 
semnalării făcute de ofițerul PCN de la I.P.J. Gorj, prin intermediul unei discuții telefonice cu 
administratorul bazei de date, situl fost introdus în evidența RAN la numai o zi de la semnalare! 
Discrepanța cronologică, o zi ‒ trei ani, este evidentă! 
27 Tot pe aceeași pagină principală RAN se află și formularul “RAN - FIŞĂ DE SIT ARHEO-
LOGIC”, în care nu este menționată nici o ridicare topografică necesară pentru includerea în 
RAN, ci doar: coordonatele geografice (Longitudine Latitudine Altitudine), însoțite de o serie 
de date legate de localizarea sitului (Repere geografice), morfologie (forme de relief), carac-
teristici generale ale descoperirilor, regimul de proprietate, bibliografie, fotografii aeriene și 
imagini satelitare! În RAN se află numeroase situri arheologice fără localizare exactă! 
28 Faptul că volumul monografic dedicat arealului comunei Ceru Băcăinți (Goronea et alii, 2012), 
a văzut lumina tiparului cu circa un an înainte de "descoperirea" făcută la Bulbuc de către detec-
toriști, având finanțarea Consiliului Județean Alba (bucurându-se, repetăm, de o largă și gene-
roasă mediatizare la momentul apariției), iar unul dintre protagoniștii detecțiilor efectuate în 
arealul de la Bulbuc-Pietrele Bulbucului este un apropiat al C.J. Alba, ne face să ne gândim 
dacă alegerea acestui areal pentru efectuarea de detecții a fost cu adevărat una "întâmplătoare". 
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tru clarificare, că deoarece, după aproape 1 an și 10 luni de la înștiințare, siturile de la 
Bulbuc nu apăreau în RAN, în octombrie 2015 (!), IPJ Alba s-a sesizat din oficiu cu 
privire la săvârșirea infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice, faptă 
prevăzută de art. 297, al. 1, Cod penal. Lucrarea penală (DP 3909/P/2015) a fost cla-
sată ulterior, deoarece între timp, în sfârșit (!), situl fusese inclus în RAN. Coroborând 
textul Ordinului de ministru privitor la Procedura pentru înregistrarea siturilor arheo-
logice în baza de date a RAN, cu modul de reacție al DJC Alba, singurele concluzii 
raționale pot fi acelea că: fie DJC Alba nu cunoaște (și nu este interesată în a cunoaște) 
situația arheologică din zona sa de competență și, în consecință, nu comunică datele 
către INP, fie a existat un interes pentru ca includerea sitului de la Bulbuc în RAN să 
fie amânată, cât mai mult timp cu putință ... 

Dacă un sit arheologic nu se află în RAN, înseamnă că el nu este protejat de 
lege? Doar siturile arheologice care sunt înscrise în RAN sunt protejate? Iată o aser-
țiune asupra căreia considerăm că ar fi bine să mai insistăm. Dacă studiem pagina RAN, 
constatăm că județul Alba, de exemplu, figurează în această bază de date cu 405 situri 
înscrise29. Dacă, spre comparație, parcurgem Repertoriul Arheologic al Județului Alba 
(1995)30  ‒ cu lipsurile sale aferente, frecvent semnalate ‒ vom constata faptul că numă-
rul siturilor menționate în acesta este de 1005! Ca atare, avem un procentaj de doar 
40%31 din siturile cunoscute înscrise în RAN. Ce facem cu cele 600 de situri arheo-
logice din RepAlba neînscrise în RAN? Le considerăm ca fiind neprotejate și "invităm" 
detectoriștii să le "redescopere"? 

                                                      
29 http://ran.cimec.ro/ (7.07.2021). 
30 RepAlba, 1995. 
31 Repertoriul Arheologic al Județului Alba a fost editat la nivelul anului 1995, iar cifra RAN, 
utilizată de noi, este cea din 2021! Este mai mult decât evident faptul că în RAN-ul actual 
sunt incluse multe situri descoperite ulterior, în intervalul 1995‒2021! Astfel, rezultă că pro-
porția de 40%, precizată mai sus cu privire la numărul de situri arheologice înscrise în RAN, 
este în realitate mult mai mică! Doar orașele județului Alba au peste 180 de puncte/situri dis-
tincte, semnalate în RepAlba. Mai mult, trebuie să acceptăm faptul că RepAlba este unul incom-
plet, cazul dezvoltat de noi în studiul de față fiind un dureros exemplu. La acesta, experiența celor 
15 ani de poliție judiciară au confirmat că, din păcate, se mai pot adăuga zeci de astfel de cazuri, 
cum ar fi, de pildă, cel al sitului de la Șibot-Obreje, și acesta cunoscut de arheologii maghiari din 
secolul XIX, dar ... de negăsit în RepAlba. Dacă ne gândim la câte puncte/situri arheologice noi, 
necunoscute anterior, au fost descoperite în intervalul scurs după editarea RepAlba în anul 1995, 
fie și la o primă vedere, numărul acestora trece de cel al siturilor înscrise acum în RAN! Pentru 
ca argumentația noastră, legată de limitele inerente ale RAN, să fie și mai convingătoare, am stu-
diat situația unui areal, care a fost cercetat temeinic în ultimii 20 de ani și anume cel al orașului 
Cugir. În iulie 2021, la Cugir aveam în RAN ... 2 situri, în RepAlba (1995) avem 9 situri, iar în-
tr-o lucrare monografică, relativ recentă, orașului (fără localitatea aparținătoare Vinerea!) îi 
sunt atribuite nici mai mult nici mai puțin decât … 48 de puncte/situri cu descoperiri arheologice! 
(Popa, 2011, p. 675-629). Ca atare, numărul de 2 puncte din RAN nu poate să fie raportat, obiec-
tiv, sub nici o formă, celor 48 de puncte reperate recent. Acest aspect a fost semnalat și de către 
Eugen S. TEODOR, când compara numărul total al siturilor din RAN, cu numărul siturilor cla-
sate din Republica Moldova (Teodor, 2014; Teodor, 2018, p. 23). 
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Numărul total al siturilor arheologice din România, înscrise în RAN, la data 
de 6.07.2021, era de 21381!32. Îndrăznim să credem că acest număr reprezintă mai 
puțin de jumătate din numărul efectiv de situri arheologice cunoscute la acest moment 
la nivel național33. Mai mult, trebuie să ne gândim la câte puncte/situri arheologice 
recent descoperite/identificate, necunoscute anterior (ca atare neexistente nici în reper-
toriile arheologice județene, acolo unde avem cazurile fericite și există astfel de reper-
torii!) au fost descoperite în intervalul scurs după editarea repertoriilor arheologice 
județene în anii de la sfârșitul secolului XX și începutul sec. XXI34. La o primă vedere, 
numărul acestora trece de cel al siturilor înscrise inițial în RAN. Ar fi interesantă rea-
lizarea unei statistici care să releve numărul de situri arheologice descoperite la nivel 
național cu prilejul marilor proiecte de infrastructură derulate în ultimii 20 de ani35. 
Suntem convinși că numărul acestora trece cu mult de 500. Mai mult, iată ce ne spun 
chiar creatorii RAN: “Dacă însă ne raportăm la suprafața României și facem o compa-
rație cu repertoriile arheologice din alte țări, constatăm că ar trebui să avem cel puțin 
100.000 de situri în RAN, deci suntem încă departe de ceea ce ar trebui să avem”36.  

Ca atare, după ce constatăm care este gradul real de acoperire al RAN, reve-
nim și punem întrebarea: doar siturile arheologice care sunt înscrise în RAN sau, în 
cazul cel mai fericit, cele înscrise în repertoriile arheologice județene sunt protejate de 
lege? Răspunsul de bun simț la această întrebare este unul din argumentele care justi-
fică utilizarea de către legiuitor, în art. 26 al OG 43/2000, a termenului “zone cu patri-
moniu arheologic”, termenul însumând, după cum vom vedea mai jos, atât siturile 
înscrise în RAN, cât și siturile înscrise în LMI, cele din  repertoriile arheologice regio-
nale sau județene, dar și siturile în care s-au făcut cercetări, de orice fel (!), ale căror 
rezultate au fost publicate dar, din diverse motive, subiective evident, nu se regăsesc 
în evidențele menționate anterior37. 

Legat de asocierea regimului de protecție juridică a siturilor arheologice cu 
condiția înscrierii lor în RAN, interesantă este și poziția pe care o au creatorii acestei 

                                                      
32 http://ran.cimec.ro/sel.asp (6.07.2021). În 1991 erau 4000, în 2013 erau 17700. 
33 O estimare ușor negativă, recepționată din anumite surse credibile din domeniul protejării PCN, 
avansează valori spre 70‒80%, pentru siturile cunoscute la nivel național, dar  neînscrise în 
RAN! 
34 Sperăm ca prezentul studiu să fie și o pledoarie pentru necesitatea actualizării acestui instru-
ment de lucru al arheologilor, și nu numai, cu ocazia celor 26 de ani (!) trecuți de la apariția 
RepAlba (1995) ... 
35 Interesantă ar fi și o altă statistică ilustrând contribuția D.J.C.-urilor la dezvoltarea RAN ... 
36 Oberländer-Târnoveanu, 2014, p. 27-28. Asupra problemei vezi și Teodor, 2014. 
37 Ca să evidențiem mai clar punctul nostru de vedere, vom aborda, din nou, cazul văii Cugi-
rului, din jud. Alba. Dacă am pune pe o hartă toate descoperirile realizate în urma cercetărilor 
efectuate în acest areal în ultimii 25‒30 de ani (Popa, 2011) și am trasa cercuri cu raza de 500 m ‒ 
conform art. 59 din Legea 422/2001 ‒ am constata, nu fără o anumită satisfacție profesională, 
că în Bazinul hidrografic al Cugirului, de la cumpăna apelor situată pe Munții Șureanu la sud 
și până la vărsarea râului Cugir în Mureș, la Șibot, la nord, nu se poate utiliza detectorul de me-
tale, deoarece teritoriul este acoperit integral de zone protejate și zone de protecție. 
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baze de date38, care precizează faptul că: RAN este, mai degrabă, o bază de date biblio-
grafică, în care informația se modifică zilnic - se adaugă, se corectează, se comple-
tează, se șterge, pe baza unor documente, informații și publicații noi. RAN își propu-
ne să realizeze o hartă arheologică a României cât mai completă, incluzând tot ce a 
fost semnalat vreodată, ce se păstrează și ce se descoperă în permanență, dar și situ-
rile dispărute, descoperirile întâmplătoare etc., cu avantajele si dezavantajele aces-
tei situații. Nefiind prevăzută, prin lege, o procedură de înscriere oficială a unui sit 
în baza de date RAN, pe baza unui dosar (fișă de sit cu localizare și delimitare pe har-
tă, referat al unui expert), Repertoriul Arheologic Național, deși menit să asigure pro-
tecția patrimoniului arheologic, are o putere juridică limitată. În schimb, este un in-
strument de documentare mai dinamic și mai flexibil decât Lista Monumentelor Istorice, 
care se modifică, oficial, la 5 ani… Qvod erat demonstrandum! 

Ar mai fi de adăugat aici și un argument, care face apel strict la logică. Intero-
garea bazei de date RAN se efectuează pe pagina dedicată acestuia (http://ran.cimec.ro/). 
La fiecare din siturile înscrise în RAN apare o rubrică distinctă, numită: “Localizare 
pe hartă”. Prin accesarea acestei ferestre (practic, un link) se face trimiterea la o bază 
de date asociată RAN, spațială, numită Serverul Cartografic pentru Patrimoniul Cul-
tural Național. Pe pagina de deschidere a acestuia, constatăm că, în partea sa inferi-
oară, există trei categorii de simboluri prin care se localizează/disting siturile arheo-
logice, în conformitate cu trei situații: situri arheologice fără localizare exactă (cerc 
verde), situri arheologice localizate exact (cerc roșu) și situri arheologice localizate 
exact (pătrat roșu, cu trimitere posibilă la poligoane de delimitare exactă a siturilor). 
Întrebarea firească ar fi: pentru ce s-ar mai cere delimitarea conform legii, invocată 
în textul OG 43/2000 (vezi definiția zonelor cu patrimoniu arheologic reperat), dacă 
în RAN există, în număr foarte mare chiar (!), situri arheologice fără localizare exac-
tă?39. 

Un principiu fundamental, de la care pornește orice demers al protejării unei 
entități, cu atât mai mult al uneia de factură patrimonial-culturală, este acela conform 
căruia: nu poți proteja ceva ce nu ai luat într-o evidență strictă! În lipsa evidenței, 
protejarea devine un eufemism ... Ca atare, raportarea la RAN, văzută ca o condiție 
sine qua non pentru regimul juridic de protecție a unei zone, care păstrează urme ale 
activității umane, nu poate să fie considerată ca un sistem de referință absolut, mai ales 
în condițiile în care înșiși creatorii RAN recunosc limitele inerente ale acestei baze de 
date. Dacă legiuitorul ar fi condiționat regimul de protecție de înscrierea în acest reper-

                                                      
38 Oberländer-Târnoveanu, 2014, p. 32-33. 
39 Raportul siturilor fără localizare exactă și cel al celor cu localizare exactă este de 1:1. O ana-
liză sumară a poziționării, pe hartă, a unor situri arheologice cunoscute (cercetate, publicate 
etc.), din jud. Alba, precizate pe Serverul cartografic, ne-a convins pe deplin asupra faptului 
că siturile cu localizare exactă sunt cât se poate de greșit … localizate, la distanțe ce variază 
de la 1 km la peste 30 de kilometri! Din motive evidente nu vom preciza acum numele aces-
tor situri. Un proiect de localizare a obiectivelor din LMI, desfășurat între 2009‒'13, a dus la 
identificarea a ... 30% dintre acestea! (Oberländer-Târnoveanu, 2014, p. 28). 
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toriu, ar fi fost obligat să emită și o metodologie aferentă, cu norme și proceduri, pub-
licată în Monitorul Oficial, prin care să stabilească criteriile de înscriere ale siturilor 
în RAN. Aceasta nu există ... 

Nu putem să încheiem demersul dedicat RAN fără a face, în ultimă instanță, 
trimitere la o situație care, spunem noi, clarifică definitiv regimul de protejare a zonei 
cu patrimoniu arheologic. Este vorba despre o funcție a RAN pe care, se pare, mulți 
o trec cu vederea. RAN a fost gândit ca un sistem interconectat de baze de date, ele 
fiind atât de tip informație scrisă cât și de tip informație ilustrată (spațială). Un reper-
toriu arheologic nu poate fi înțeles în lipsa raportării constante la hărți. Pe pagina de 
deschidere a RAN, oricărui sit îi este asociată trimiterea la hartă, respectiv, cum spu-
neam mai sus, la baza de date spațiale: Serverul Cartografic pentru Patrimoniul Cul-
tural (https://map.cimec.ro/Mapserver/). Pe pagina aceasta, există un link care face 
trimitere către o altă bază de date, secundară: Arhiva REPERTORIUL ARHEOLOGIC 
AL ROMÂNIEI a Institutului de Arheologie ”Vasile Pârvan”. Prin click-ul pe aceas-
tă rubrică, pe hartă, în cadrul localității Bulbuc (https://map.cimec.ro/Mapserver/? 
layer=rar&cod=3878) se activează un simbol de culoare albastră, poziționat în spațiul 
intravilan al localității, la mai puțin de 300 de metri de Pietrele Bulbucului. 

 
Fig. 10. Pagina de deschidere a Serverului cartografic pentru Patrimoniul Cultural 

(https://map.cimec.ro/Mapserver/) cu activarea link-ului Arhivei Institutului 
"Vasile Pârvan" și poziționarea hărții pe localitatea Bulbuc. 

Prin accesarea link-ului Detalii se deschide o nouă fereastră (Fig. 11), din care 
aflăm că în evidența institutului din București exista, încă din anii '60 ai secolul trecut, 
fișa de repertoriu a sitului Bulbuc, sub formă de ... fișă scrisă la mașină, conținând, 
practic, transcrierea informațiilor preluate din toate sursele bibliografice anterioare! 

Aflăm astfel că la “Bulbuc, com. Ceru Băcăinți (denumire repertoriu Bulbuk 
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Fig. 11. Pagina cu informații privind descoperirile de la Bulbuc40.  

 
Fig. 12. Fișa de repertoriu41. 

sau Bulbuc), jud. Hunedoara”42, existau mai multe semnalări de artefacte (păstrate la 
Muzeul din Orăștie), consemnate în cel puțin 5 surse bibliografice. În fine, prin click 
pe fișa de repertoriu, ni se prezintă documentul de evidență, scanat! Iată-l (Fig.12)! 

                                                      
40 http://www.cimec.ro/scripts/ARH/RAR-Index/sel.asp?sir=3878&nrSel=1&lang=RO 
41 http://www.cimec.ro/Arheologie/RAR/Imagini-RAR/RAR%20Transilvania_Hunedoara/ IAB_ 
RAR%20Hunedoara_050.jpg (19.09.2021). 
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Privitor la momentul alimentării bazei de date RAN, RAR, respectiv a Serve-
rului Cartografic pentru Patrimoniu Cultural, din datele oferite de creatorii acestuia, 
aflăm că: “la sfârșitul anului 2013, există trei baze de date arheologice active la nivel 
național: baza de date RAN pentru evidența siturilor arheologice; sistemul ACERA 
pentru cercetări autorizate, fișe tehnice și Registrul arheologilor și baza de date CRO-
NICA pentru rapoarte arheologice, dar și o bază de date de arhivă arheologică: Inde-
xul Repertoriului Arheologic al României (RAR) de la Institutul de Arheologie „Vasile 
Pârvan“ din București”43. În realitate, arhiva Institutului de Arheologie "Vasile Părvan" 
era funcțională on-line (!) din anul 2007!44 

În concluzie, la o căutare mai temeinică, în ianuarie 2014, în bazele de date 
ale Ministerului Culturii, se putea constata faptul că situl arheologic de la Bulbuc-
Pietrele Bulbucului deși nu avea un numărde ordine alocat în RAN, el totuși se 
afla în această bază de date! Doar că trebuia căutat mai atent. Se pare însă că peten-
tului, în ciuda competențelor ridicate în domeniul IT, i-au lipsit abilitățile necesare 
pentru a găsi informațiile necesare (obligatorii!) într-o simplă bază de date. Ele se aflau 
la doar 2 click-uri distanță! 

3. Textul legii45 
Pentru a concluziona problema ridicată de aspectele indicate mai sus, facem 

trimitere la textul de lege, fundamental și definitoriu, pentru a ne lămuri, fără echivoc, 
cu privire la modul în care este definit regimul de protecție pe care îl deținea arealul 
situat între cele două clippe calcaroase de la Bulbuc (șaua adâncă), la momentul în 
care au fost efectuate detecțiile, în ianuarie 2014. Ca reper de pornire vom invoca arti-
colul care incriminează faptele investigate de organul de cercetare penală în dosarul 
în care petentul a efectuat detecțiile. Conform art. 26 din OG 43/2000: “Accesul cu 
detectoare de metale sau utilizarea lor în zonele cu patrimoniu arheologic, fără auto-
rizarea prealabilă prevăzută la art. 5 alin. (13), constituie infracţiune şi se pedepseşte 
cu închisoare de la 6 luni la 3 ani”. Constatăm că articolul sancționator utilizează sin-
tagma “patrimoniu arheologic”, nu sintagma “sit arheologic” și nicidecum pe aceea 
de “sit arheologic înscris în Repertoriul Arheologic Național”! 

Să urmărim cum definește litera și textul aceleiași legi conceptul de “patri-
moniu arheologic”. Conform art. 2, al. 1, lit. b, “patrimoniul arheologic reprezintă 
ansamblul bunurilor arheologice care este format din: 1. siturile arheologice înscrise 

                                                                                                                                         
42 Eroarea de atribuire a județului este explicabilă, deoarece fișa a fost creată înaintea apariției 
județelor (sau imediat după acest moment ‒ 1968), iar actualul areal al jud. Alba aparținea de 
Regiunea Hunedoara. Eroarea este dealtfel corectată, cu scris de mână, ulterior. 
43 Oberländer-Târnoveanu, 2014, p. 20. 
44 Informație amabilă dr. Bogdan ȘANDRIC, director Direcția Patrimoniu Mobil Digital și Intan-
gibil, din cadrul INP, structura care administrează bazele de date arheologice ale MC.  
45 Prin lege înțelegem totalitatea actelor normative care se referă la patrimoniul arheologic: OG 
43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca 
zone de interes naţional, republicată; Legea 182/2000 privind bunurile culturale mobile; Legea 
422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată. 



105 

în Repertoriul arheologic naţional, cu excepţia celor distruse ori dispărute, şi siturile 
clasate în Lista monumentelor istorice, situate suprateran, subteran sau subacvatic, 
ce cuprind vestigii arheologice: aşezări, necropole, structuri, construcţii, grupuri de 
clădiri, precum şi terenurile cu potenţial arheologic reperat, definite conform legii. 
2. Bunurile mobile, obiectele sau urmele manifestărilor umane, împreună cu terenul 
în care acestea au fost descoperite”. Ca atare, în cadrul noțiunii de patrimoniu arheo-
logic, din perspectiva juridică, se regăsesc patru situații juridice distincte, și anume:  
1) siturile arheologice înscrise în RAN  
2) siturile clasate în LMI  
3) terenurile cu potenţial arheologic reperat  
4) bunurile mobile, obiectele sau urmele manifestărilor umane, împreună cu terenul 
în care acestea au fost descoperite. Nu credem că exagerăm dacă interpretăm acest 
ultim alineat (al. 2 al literei b), ca o subliniere a legiuitorului, pentru detalierea și cla-
rificarea celor precizate în alineatul anterior. Cu toate acestea, fiecare situație juridică 
în parte își regăsește o reglementare și o condiție juridică distinctă, altfel legiuitorul 
ar fi prevăzut o singură expresie/sintagmă pentru toate situațiile. 

Mai departe, la art. 2, alin. 1 lit. h, este definit termenul de “zonă cu patrimo-
niu arheologic cunoscut şi cercetat”, ca fiind: “terenul în care, ca urmare a cercetării 
arheologice, au fost descoperite bunuri din categoria celor prevăzute la lit. b”. În opi-
nia noastră, situl arheologic de la Bulbuc-Pietrele Bulbucului, se încadra, în ianuarie 
2014, la categoria: “zonă cu patrimoniu arheologic cunoscut și cercetat”. Anterior, situl 
beneficiase de includerea în repertoriile arheologice din 1920 și 1942, fuseseră publi-
cate, tot anterior, rezultatele cercetărilor de suprafață din secolul XIX, iar cu circa un 
an înainte (decembrie 2012), vedea lumina tiparului o lucrare monografică, care pre-
zenta rezultatele cercetărilor arheologice din anii 2009‒'10 din acest areal. Conform 
art. 5, al. 4 din OG 43/2000, “regimul de protecţie a zonelor cu potenţial arheologic 
cunoscut şi cercetat este reglementat de legislaţia în vigoare privitoare la protejarea 
monumentelor istorice şi a bunurilor mobile care fac parte din patrimoniul cultural 
naţional”. 

La art. 2, alin. 1, litera j, legiuitorul vine și definește zona cu patrimoniu ar-
heologic reperat: prin care “se înţelege terenul delimitat conform legii, în care urmea-
ză să se efectueze cercetări arheologice pe baza informaţiilor sau a studiilor ştiinţifice 
care atestă existența subterană ori subacvatică de bunuri de patrimoniu arheologic, 
susceptibile să facă parte din patrimoniul cultural naţional”. În continuarea acestei 
definiții, legiuitorul vine și clarifică lucrurile, precizând: “până la finalizarea cerce-
tării arheologice şi luarea măsurilor corespunzătoare de protecţie şi punere în valoare 
a descoperirilor arheologice, zonele de protecţie a siturilor arheologice sau istorice, 
instituite conform legii, sunt totodată şi zone cu potenţial arheologic reperat”. Prac-
tic, legiuitorul asociază, sau pune semnul egal, între zonele de protecție ale siturilor 
arheologice cu (și) zonele cu potențial arheologic reperat, tocmai în dorința de a con-
feri (extrapola) caracterul de zonă protejată, conform legii, și arealelor adiacente sau 



106 

periferice ale siturilor arheologice cunoscute46. 
Interpretarea juridică a acestei definiții “zona de patrimoniu arheologic repe-

rat” duce la conturarea a două teze47:  
Teza 1 (principală) – pentru a fi considerată o zonă cu patrimoniu arheologic reperat, 
terenul respectiv trebuie să fie delimitat, conform legii. Mai apoi, să se facă dovada 
că în zona respectivă urmează să se efectueze cercetări arheologice pe baza informa-
țiilor și a studiilor științifice, care atestă existența subterană sau subacvatică de bunuri 
de patrimoniu arheologic susceptibile să aparțină PCN. Condițiile ar fi astfel cumu-
lative (delimitare + cercetări proiectate a fi efectuate). 
Teza 2 (în ipoteza în care cercetările sunt în curs de desfășurare) se stabilește că zonele 
de protecție a siturilor arheologice și zonele cu patrimoniu arheologic reperat au ace-
lași regim juridic. Situație în care utilizarea termenului de sit arheologic pentru zonele 
cu patrimoniu arheologic reperat este corectă și nu poate duce la anularea sau invali-
darea unor acte întocmite într-un dosar penal în care s-a utilizat termenul acesta (sit 
arheologic). Din aprecierea juristului, zona cu patrimoniu arheologic reperat este asi-
milată în anumite condiții “sitului arheologic”, fapt ce se reflectă și în prevederile art. 
5, alin. 7 și alin 13 din Ordonanță. Într-adevăr, conform alin. 7, aceste zone benefi-
ciază de protecția acordată zonelor protejate, precum și de măsurile specifice de pro-
tecție prevăzute de OG 43/2000, însă alin. 13 le enumeră ca fiind zone distincte. Mai 
mult, art. 2, alin. 2, prevede la lit. i) și j), definiții distincte pentru sit arheologic dec-
larat și zonă cu patrimoniu arheologic reperat. 

Situl de la Bulbuc-Pietrele Bulbucului ar putea fi încadrabil și în ceea ce legea 
definește, în art. 2, lit j, ca: zonă cu patrimoniu arheologic reperat48, regimul de pro-

                                                      
46 Privitor la modul de delimitare efectivă a unui sit arheologic, experiența de peste 30 de ani în 
domeniul științei istorice ne face să avansăm aserțiunea că singura metodă prin care se poate 
delimita efectiv un sit arheologic, indiferent de tipul acestuia și de epoca aparținătoare, este aceea 
a cercetării exhaustive! Pornind de la această premisă, putem afirma că demersul delimitării 
unui sit arheologic este unul extrem de dificil, practic imposibil în lipsa cercetărilor de tip inva-
ziv, care pot consuma extrem de multe resurse. Orice delimitare efectuată în lipsa cercetării invo-
cate este una relativă, convențională, incompletă. La această situație face trimitere modul de 
delimitare al zonelor protejate ale siturilor arheologice aflate în Lista UNESCO. Cei desemnați 
cu realizarea monitorizării siturilor arheologice UNESCO, au realizat dificultatea acestui demers 
al delimitării, astfel că au introdus pe lângă conceptul de zonă de protecție a sitului arheologic 
și conceptul de zonă protejată a zonei de protecție, care împinge raza de protecție efectivă a 
monumentului/sitului mult peste limitele convenționale stabilite, conform procedurilor obiș-
nuite (vezi Raport de monitorizare al cetăților dacice din Munții Orăștiei, on-line https://pa 
trimoniu.ro/images/rapoarte-unesco-2015/Raport-de-monitorizare-Cetatile-Dacice-din-Muntii- 
Orastiei-2015.pdf -1.09.2021). 
47 Mulțumim juristului Alexandru CÂRNEALĂ, din cadrul I.P.J. Alba, care ne-a oferit un punct 
de vedere pertinent asupra perspectivei interpretării juridice a textului de lege. 
48 Ierarhic, ar fi de înțeles că regimul de protejare a arealelor reperate ar fi inferior celor cer-
cetate, însă, legiuitorul a clarificat și aceste situații juridice distincte în textul indicat mai sus. 
Nu există nici o diferență în cazul regimului de protejare între cele două tipuri de zone. 
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tejare al acestuia, conform legii, fiind același! Conform art. 5, al. 7: “Zonele cu patri-
moniu arheologic reperat, delimitate şi instituite conform legii, beneficiază de protecţia 
acordată zonelor protejate, precum şi de măsurile specifice de protecţie prevăzute de 
prezenta ordonanţă”. La Bulbuc-Piatra Mare și Bulbuc-Piatra Mică, delimitarea con-
form legii este una relativ facilă49, arealul cu depuneri de interes arheologic fiind acela 
care se află efectiv pe cele două clippe calcaroase, în spațiul situat între ele (șaua), pre-
cum și arealul situat imediat lângă baza acestor stânci masive, sub forma unei benzi cu o 
lățime de cel puțin 50 de metri. Terenul, care suprapune șaua existentă între cele două 
clippe, aparține ambelor situri arheologice, deoarece arealele acestora se suprapun exact 
în perimetrul ei50 (Fig. 8). Privitor la delimitarea sitului în care au fost efectuate detec-
țiile neautorizate, ar mai fi de precizat un aspect relevant în înțelegerea speței. Arealul 
situat între cele două pietre de la Bulbuc este cu atât mai simplu de identificat cu cât 
limitele acestuia sunt mai mult decât evidente/vizibile în teren. La est și la vest, limi-
tele sunt bazele celor două clippe calcaroase, conturate, extrem de vizibil, sub forma 
unor pereți din calcar, aproape verticali, contactul cu zona plană fiind precizat sub for-
ma a două linii relativ drepte (una orientată nord‒sud, alta orientată nord-vest‒sud-
est). La capătul dinspre nord al acestui perimetru, unde practic se închide unghiul creat 
de cele două forme de relief, distanța este de cca. 30 m (Fig. 13). Limita de sud a are-
alului ocupat de necropola dacică este definită, la rândul ei, de linia care unește cape-
tele sudice ale celor două clippe, în condițiile în care, în acest sector, panta, deși tera- 
sată antropic, devine din ce în ce mai accentuată spre sud, fiind greu accesibilă. Capătul 

                                                      
49 Deoarece delimitarea zonelor cu patrimoniu arheologic reperat nu se regăsește ca procedură 
în cuprinsul OG 43/2000, dar siturile arheologice sunt și monumente istorice, această activitate 
se poate raporta la art. 59 din Legea 422/2001, care precizează că: până la instituirea zonei de 
protecție a fiecărui monument istoric potrivit art. 9 se consideră zonă de protecție suprafața 
delimitată cu o rază de 100 m în localități urbane, 200 m în localități rurale și 500 m în afara 
localităților, măsurată de la limita exterioară, de jur-împrejurul monumentului istoric. Dacă 
vom considera, prin abstracție, siturile de la Bulbuc-Piatra Mică și Bulbuc-Piatra Mare ca fiind, 
fiecare, un punct situat pe mijlocul (vârful) clippei calcaroase aferente, respectiv trasăm câte un 
cerc cu raza de 500 de metri cu centrul în punct, zona cu patrimoniu arheologic reperat va 
cuprinde în întregime spațiul situat între cele două clippe! 
50 Nu întâmplător am optat pentru utilizarea termenului Bulbuc-Pietrele Bulbucului, deoarece nu 
este evident dacă succesivele comunități umane, care au habitat zona aferentă celor două "pietre" 
(situri arheologice), ar fi avut preferințe, optând doar pentru una sau alta din cele două clippe 
calcaroase. În lipsa unor cercetări sistematice este riscant să atribui o locuire doar uneia dintre 
pietre, fiind evidentă legătura organică dintre ele. Iată de ce am optat, în studiul de față, pentru 
sintagma “situl arheologic de la Bulbuc-Pietrele Bulbucului”, care circumscrie ansamblul celor 
două clippe, ariile periferice lor și, cu siguranță, întreg perimetrul situat între ele, pentru a nu 
cădea în păcatul absolutizărilor. Dacă materiale dacice și romane au fost reperate pe “Piatra 
Mare”, iată că urmare a prospecțiilor neautorizate s-a dovedit că urmele dacice se află și pe 
șaua dintre pietre, nefiind deloc exclusă locuirea Pietrei Mici (puternic terasată) de către aceste 
comunități, sau măcar amenajarea ei în diferite scopuri. Dealtfel, prin dimensiunile lor, zonele 
protejate ale ambelor situri se suprapun reciproc (Fig. 8)! 
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Fig. 13. Vedere generală asupra perimetrului situat între Piatra Mare și Piatra 

Mică văzut de pe Piatra Mare a Bulbucului. În stânga, limita de nord, cu 
necropola, în dreapta, parțial, limita de sud. 

dinspre sud, accesibil, situat între extremitățile corespunzând celor două pietre, are o 
lungime de cca. 90‒100 m. Harta josefină a satului (1769‒'73), confirmă faptul că 
între cele două clippe se afla un drum antic de acces, utilizabil încă la acel moment. 
Altfel spus, perimetrul în care a fost identificat cimitirului războinicilor din epoca fie-
rului de la Bulbuc, având forma generală a unui trapez, este circumscris unei parcele 
de teren ale cărei limite, naturale (!), sunt definite prin particularitățile evidente ale 
morfologiei terenului. Argumentul dificultății în ceea ce înseamnă identificarea acestui 
areal cu depuneri arheologice este lovit de nulitate prin evidența rațională a simplei 
observații vizuale a configurației naturale. Perimetrul este delimitat natural, într-un 
mod mai mult decât evident, aflat la îndemâna oricărei persoane bine intenționate! Nu 
este și nu poate fi în nici un caz vorba despre un areal care să nu poată fi identificat 
și delimitat decât prin temeinice verificări topografice sau geodezice, cum ar fi cazul 
unui sit aflat la câmpie sau în alte spații relativ întinse, lipsite de repere. Situl arheologic, 
delimitat de cele două pietre impunătoare, "sare în ochi" (Fig. 4) , cum se spune în 
limbajul popular ... 

Sub o formă strict ipotetică, arealul de pe șaua situată între Piatra Mare și 
Piatra Mică de la Bulbuc poate fi inclus și în ceea ce OG 43/2000 definește, la art. 
2, litera i), ca fiind: “zonă cu potenţial arheologic evidenţiat întâmplător”, respectiv 
“terenul în care existenţa bunurilor de patrimoniu arheologic s-a evidenţiat în mod 
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neprevăzut”51. De reținut că și în cazul acestor terenuri prevăzute de lege nu se mai 
folosește sintagma “delimitat și instituit conform legii”, însă se precizează că: “zona 
cu patrimoniu arheologic evidenţiat întâmplător se delimitează în jurul locului des-
coperirii arheologice întâmplătoare pe toată suprafaţa terenului care asigură prote-
jarea necesară cercetării arheologice”52. 

Dacă ne raportăm la cronologia efectuării detecțiilor în arealul de la Bulbuc-
Pietrele Bulbucului în ianuarie 2014, vom constata că după predarea primului lot de 
artefacte la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia, la 14.01.2014, petentul, infor-
mat (!) de membrii grupului inițial, a participat la a doua deplasare, în 16.01.2014, în 
perimetrul cunoscut deja ca având depuneri arheologice, când au utilizat detectoare 
de mai mare capacitate. În 17.01.2014, ziua în care a fost depus al doilea lot de arte-
facte la MNUAI, respectiv lotul "recoltat" în 16.01.2014, exact în intervalul orar în care 
se efectua predarea, petentul se deplasa, din nou (a doua oară!), în același perimetru 
situat între Pietrele Bulbucului. Din perspectiva ipotetică ‒  pe care nu ne-o însușim ‒, 
conform căreia șaua situată între cele două clippe ar fi devenit o zonă protejată doar 
din 12.01.2014 ‒ la prima deplasare și "descoperire" de contexte arheologice ‒ să spu-
nem suplimentar, în înțelesul zonei definite la art. 2, litera i, fapta petentului, de a pro-
ceda ulterior, în mod repetat, la efectuarea de detecții în această zonă (în 16 și 17 ianu-
arie 2014), devine, cu atât mai mult, infracțiune în formă continuată. 

Oricum privim lucrurile, fie că acceptăm perimetrul "investigat" cu detectoarele 
de metale ca zonă cu patrimoniu arheologic cunoscut și cercetat, fie "doar" ca zonă 
cu patrimoniu arheologic reperat, sau ca zonă cu potențial arheologic reperat întâm-
plător, în ianuarie 2014, la momentul efectuării detecțiilor repetate, arealul sitului (si-
turilor!) de la Bulbuc-Pietrele Bulbucului avea statutul de zonă protejată în înțelesul 
legii, iar detecțiile efectuate neautorizat în cuprinsul lui erau ilegale! 

În opinia noastră, atunci când legiuitorul, în formularea textului infracțiunii de 
la art. 26 din OG 43/2000 a folosit sintagma “zone cu patrimoniu arheologic” și nu 

                                                      
51 Deși, din perspectiva strict juridică, perimetrul nu poate fi atribuit acestui concept, devreme 
ce în cadrul lui au fost sesizate și semnalate depunerile arheologice prin intermediul cercetă-
rilor arheologice, adică exact prin acele activități care sunt excluse de acest concept, conform 
definiției: “altele decât cercetarea arheologică”. 
52 “În forma iniţială a OG 43 (Art. 2, § 13, lit. b) delimitarea terenului se făcea pe o rază de 
50 m faţă de locul descoperirii întâmplătoare, prevedere care sublinia mai exact nevoia cunoaş-
terii locului descoperirii; forma revizuită este însă mai practică, fiindcă în absenţa unor infor-
maţii clare (sau în lipsa de credibilitate a informaţiei) se poate delimita tot terenul pe care este 
suspectată prezenţa unui sit arheologic” (Teodor, 2018, p. 15). Trebuie să precizăm faptul că 
în 14.01.2014, când unul din membrii grupului de detectoriști a predat la Muzeul Național al 
Unirii din Alba Iulia primul lot de artefacte (un pumnal sica, un pinten, o zăbală și un vârf de 
săgeată), nu au fost întreprinse demersurile necesare: identificarea în teren a descoperirii, deter-
minarea reperelor cultural-cronologice ale pieselor, anunțarea DJC Alba sau sesizarea IPJ Alba 
etc. Demersurile ar fi putut evita efectuarea de noi detecții, cu aparate mai performante (!), în 
același perimetru, care au dus la descoperirea de noi artefacte, predate sub forma celui de al doi-
lea lot, mult mai numeros și important, în 17 ianuarie 2014. 
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“situri arheologice” sau “situri arheologice aflate în RAN”, a dorit să evite tocmai ast-
fel de interpretări. Există și o jurisprudență pe această temă, de ordin terminologic, în 
special privind detecțiile ilegale din zona Munților Orăștiei, deoarece și acolo detec-
toriștii (deveniți, între timp, inculpați sau chiar condamnați), au invocat faptul că zone-
le "prospectate" de ei, se aflau la o “distanță considerabilă” de centrul unor situri arheo-
logice înscrise în RAN și, ca atare: “nu ar fi aparținut zonelor protejate de lege”53. 
Art. 5, alin (7) din OG 43/2000, subliniază clar regimul de protecție a acestor zone, în 
contextul concret al legalității utilizării detectoarelor de metale: “Accesul cu detec-
toare de metale şi utilizarea lor în situri arheologice, în zonele de interes arheologic 
prioritar şi în zonele cu patrimoniu arheologic reperat sunt permise numai pe baza 
autorizării prealabile, emise de Ministerul Culturii şi Cultelor”. 

Argumentația petentului, conform căreia el s-a deplasat și a utilizat în mod 
repetat detectorul de metale în acest areal cu depuneri arheologice, considerând că 
“lipsa lui din RAN”, respectiv lipsa calității de “sit arheologic”, este echivalentă cu 
lipsa regimului legal de protejare, dovedește nu numai că acesta știa bine ce fapte comi-
te, lezând o zonă cu patrimoniu arheologic reperat anterior, dar și mentalitatea agresivă 
în încălcarea intenționată a unor dispoziții clare ale legii penale. Interpretarea trunchi-
ată, denaturată, a semnificației conceptului de “sit arheologic neînscris în RAN”, dove-
dește, fără echivoc, faptul că petentul nu a înțeles, nici în al 12-lea ceas (!), sensul real 
al prevederilor actului normativ, respectiv că, practic, prin demersul sesizării penale, 
el reușește performanța de a se autoincrimina! Siturile arheologice, chiar și cele care 
nu sunt înscrise în RAN (dar care apar în alte evidențe!), aparțin patrimoniului arheo-
logic, așa cum este el definit în lege, iar patrimoniul arheologic este protejat, conform 
legii! 

În concluzie, faptul că zona cu patrimoniu arheologic de la Bulbuc-Pietrele 
Bulbucului ‒ în care s-au făcut detecțiile în ianuarie 2014 ‒ “nu era declarată sit ar-
heologic” (de fapt, nu apărea cu un număr distinct în RAN!), nu diminuează și nu 
limitează statutul efectiv al acesteia de zonă protejată, în înțelesul legii! 

                                                      
53 Este cazul cunoscutelor "descoperiri" efectuate cu detectoarele de metale în sectoarele “Mu-
chia Căprăreței” și “Șesul Căprăreței”, aflate în hinterlandul sitului arheologic Sarmizege-
tusa Regia (Lazăr, 2006, p. 16-17, nota 20). Aceeași situație este aplicabilă și sitului arheologic 
de la Inuri, de unde petentul a extras (și distrus!) un context arheologic de epocă dacică (râșniță 
depusă în groapă, cu 2 cuțite și un plug aflate pe piatra de râșniță), posibil cu caracter cultic, 
extrem de important pentru cercetarea acestei epoci. Articolul 36 din Constituția României, 
prevede faptul că “Patrimoniul cultural este o bogăție de interes public”. Coroborând acest 
articol cu prevederile OG 43/2001, Legea 422/2001 și Legea 182/2000 ‒ care sunt legi orga-
nice ‒ ajungem la concluzia că regimul de protecție al zonelor cu patrimoniu arheologic este 
unul mult mai extins, spațial, decât se crede la prima vedere. În 12 decembrie 2017, într-o con-
ferință de presă organizată la MNIR, Procurorul General al României de la acel moment a afir-
mat că Instanța supremă s-a pronunțat deja (într-un proces legat de furtul de patrimoniu din Mun-
ții Orăștiei) în sensul că locul exact al descoperirii, respectiv regimul de proprietate al terenului 
pe care s-a făcut descoperirea, nu alterează drepturile de proprietate ale statului asupra artefac-
telor istorice (Teodor, 2018). 
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O perspectivă similară o are și actul normativ cunoscut sub numele Standar-
de și Proceduri Arheologice (Ordinul Ministrului Culturii și Cultelor nr. 2392/2004, ne-
publicat în M.O.), care reia definițiile din OG 43/2000 și le precizează într-o manieră 
mai clară, pentru uzul arheologilor: Zonele cu patrimoniu arheologic cunoscut și cer-
cetat cuprind terenurile în care, ca urmare a cercetării, au fost descoperite bunuri arhe-
ologice (8); Zonele cu patrimoniu arheologic reperat sunt terenurile pentru care există 
informații despre existența patrimoniului arheologic, inclusiv zonele de protecție a situ-
rilor arheologice și a monumentelor istorice (10), iar Zonele cu potențial arheologic 
evidențiat întâmplător sunt acele terenuri în care existența bunurilor de patrimoniu 
arheologic s-a evidențiat în mod neprevăzut, ca urmare a I) acțiunilor umane, altele 
decât cercetarea arheologică atestată, cum ar fi: lucrări de construcții, lucrări de pros-
pecțiuni geologice, inclusiv teledetecție, lucrări agricole, precum și alte tipuri de lucrări 
și cercetări efectuate subteran sau subacvatic; (II) acțiunilor factorilor naturali (11). 
Constatăm faptul că acest act normativ încerca să clarifice exact acele formulări ale 
OG 43/2000, asupra cărora ar fi existat anumite potențiale interpretări. Observăm că 
la zonele cu patrimoniu reperat dispare tocmai sintagma: “delimitate și instituite con-
form legii”54.  

Înainte de a încheia studiul de față, considerăm utilă o scurtă discuție pe mar-
ginea aspectelor terminologice/conceptuale pe care le implică subiectul prezentului 
studiu. Să vedem, înainte de toate, ce este un “sit”, ce este un “sit arheologic” și dacă, 
utilizarea acestui termen în cadrul unor acte întocmite în demersul urmăririi penale 
poate fi considerat ca “fals intelectual”. 

Termenul de “sit” (lat. situs = loc, priveliște, peisaj) este unul convențional, 
generic, cvasi-generalizat în limbajul arheologilor. Pentru arheologi, orice loc în care 
se descoperă un artefact ‒ fie și singurul sau unicul descoperit, chiar și în poziție secun-
dară uneori ‒ este un sit arheologic. Orice teren neinvestigat anterior poate fi considerat 
potențial sit arheologic, chiar dacă, la un moment dat, la suprafața sa nu au fost reperate 
materiale arheologice. Ca exemplu, tot situri arheologice sunt și cele în care depunerile 
se află la mare adâncime, fără a indica, în mod obligatoriu, prezența lor la suprafață. 
Relevarea lor este o problemă de timp. Orice teren pe care s-au făcut descoperiri arhe-
ologice, indiferent de cantitatea, epoca și caracterul acestora, nu poate fi desemnat alt-
fel, de către un arheolog, fie el expert sau debutant, decât prin termenul de “sit arheo-
logic”. Neutilizarea termenului de sit arheologic, în cazul unui perimetru în care au fost 
semnalate depuneri arheologice, poate să fie doar apanajul unei persoane care nu cu-
noaște arheologie sau nu cunoaște ce înseamnă arheologia. 

Există numeroase definiții ale sitului arheologic, de la cele mai simple (și mai 
eficiente!) la cele mai elaborate, detaliate, în funcție de școala, orientarea sau experi-
ența celui care le emite. De pildă putem porni de la definiția dată de Wikipedia: “An 
archaeological site is a place (or group of physical sites) in which evidence of past 
activity is preserved (either prehistoric or historic or contemporary), and which has 
been, or may be, investigated using the discipline of archaeology and represents a 

                                                      
54 http://cimec.ro/Arheologie /arh-standarde/03-STANDARDE.pdf (1.09.2021). 
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part of the archaeological record. Sites may range from those with few or no remains 
visible above ground, to buildings and other structures still in use. Beyond this, the 
definition and geographical extent of a "site" can vary widely, depending on the pe-
riod studied and the theoretical approach of the archaeologist. It is almost invariably 
difficult to delimit a site. Any episode of deposition such as a hoard or burial can form 
a site as well. Even in this case, however, in describing and interpreting the site, the 
archaeologist will have to look outside the boundaries of the building site. There are 
many ways to find sites, one example can be through surveys. Surveys involve walking 
around analyzing the land looking for artifacts. It can also involve digging, according 
to the Archaeological Institute of America”55: An archaeological site is any place where 
there are physical remains of past human activities. A site can be as small as a pile of 
chipped stone tools left by a prehistoric hunter. Or a site can be as large and complex 
as the prehistoric settlements”56. 

Conform teoreticienilor David WATKINSON și Mike CORFIELD: “archae-
ological sites are locations where former human activity is manifested”57. 

“Archaeological sites are those areas that provide information and materials 
concerning the distant past of humans”58.  

“Un sit arheologic este compus din complexe arheologice, în condițiile în care 
complexele arheologice reprezintă totalitatea formelor de manifestare umană”59. 

                                                      
55 Un sit arheologic este un loc (sau grup de situri fizice) în care se păstrează dovezi ale activi-
tății (umane) din trecut (fie preistorice, fie istorice sau contemporane) și care a fost sau poate fi 
investigat folosind metodele și tehnicile arheologiei și reprezintă o parte a evidenței arheologice. 
Amplasamentele pot varia de la cele cu puține sau nici o rămășiță vizibilă deasupra solului (!), 
până la clădiri și alte structuri încă în uz. Dincolo de aceasta, definiția și întinderea geografică a 
unui "sit" pot varia foarte mult, în funcție de perioada studiată și de abordarea teoretică a arheolo-
gului. Este aproape invariabil dificil să delimitezi un sit. Orice episod de depunere, cum ar fi 
depunerea unui tezaur sau o înmormântare, poate forma, în sine, un sit arheologic. Chiar și în 
acest caz, totuși, în descrierea și interpretarea sitului arheologul va trebui să privească în afara 
limitelor șantierului. Există multe modalități de a găsi situri, un exemplu poate fi prin suprave-
gheri de suprafață. Acestea implică mersul pe jos analizând terenul în căutarea unor artefacte. 
Pot implica și săpături, potrivit Institutului Arheologic American (https://en.wikipedia.org/wi 
ki/Archaeological_site; https://www.definitions.net/definition/archaeological+site (19.07.2021). 
56 Un sit arheologic este orice loc în care există rămășițe fizice ale activităților umane din trecut. 

Un sit poate fi la fel de mic ca o grămadă de instrumente de piatră tăiată lăsate de un vânător 
preistoric, sau poate fi la fel de mare și complex ca așezările preistorice (extrem de întinse). 
(https://www.saa.org/about-archaeology/what-is-archaeology -19.07.2021). 
57 Encyclopedia of Archaeology, 2008 (https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/ 
archaeological-sites -19.07.2021). 
58 Siturile arheologice sunt acele zone care oferă informații și materiale referitoare la trecutul 
îndepărtat al oamenilor (https://www.encyclopedia.com/science/encyclopedias-almanacs-tran 
scripts-and-maps/archaeological-sites -19.07.2021). 
59 https://www.studocu.com/ro/document/universitatea-din-bucuresti/istoria-statului-si-dreptu 
lui-romanesc/curs-arheologie-2012-termenul-arhaios-logos/14946417 (19.07.2021). 
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Conform DEX (2009): “sit arheologic = șantier unde au loc săpături și cer-
cetări arheologice”. Dincolo de viziunea parțială a acestei definiții, să nu uităm că la 
Bulbuc-Pietrele Bulbucului au avut loc cercetări arheologice și chiar săpături arheo-
logice începând din secolul XIX și până în 2010. 

În concluzie, un sit arheologic reprezintă orice perimetru care păstrează urmele 
activităților umane din vechime, indiferent de caracterul sau intensitatea lor, indife-
rent dacă au fost cercetate prin săpătură, investigate prin periegheză sau doar semna-
late în mod întâmplător. Delimitarea siturilor este una dificilă, arheologul fiind încu-
rajat să țină cont permanent de posibilitatea ca situl arheologic să se întindă dincolo 
de limitele lui convenționale. 

Marele paradox al OG 43/2000, privind protecţia patrimoniului arheologic şi 
declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, este acela că în textul 
său reușește să nu avanseze nici o definiție (!) asupra conceptului de ... “sit arheolo-
gic”60. În schimb, Legea 422/2001, la art. 3, lit. c, prevede faptul că un sit “este un teren 
delimitat topografic cuprinzând acele creații umane în cadru natural care sunt mărtu-
rii cultural-istorice semnificative din punct de vedere arhitectural, urbanistic, arheolo-
gic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, științific, tehnic sau al peisajului cul-
tural”. 

Ca atare, un perimetru în care au fost semnalate artefacte arheologice preis-
torice în secolul XIX ‒ publicate în două articole ‒, care a fost indicat în primele trei 
repertorii arheologice ale Transilvaniei (1909, 1920, 1942) și într-o sinteză (1912), care 
a fost cercetat la suprafață și prin sondaje în 2009‒'10, care a beneficiat de o publica-
re exhaustivă a descoperirilor realizate în cadrul lui, în 2012, nu poate fi desemnat alt-
fel de către arheologi (și nu numai!), decât prin termenul sit arheologic. Această rea-
litate era valabilă și în ianuarie 2014, când un important cimitir din cea de a doua epocă 
a fierului (La Tène) ‒ despre a cărui prezență existau indicii temeinice exprimate chiar 
în lucrarea publicată cu un an înainte ‒ a fost "descoperit" de persoane dotate cu detec-
toare de metale performante, dar fără o minimă pregătire în domeniul arheologiei, iar 
mai multe morminte, cu un bogat inventar funerar specific, au fost golite de conținut, 
pierzându-se astfel, iremediabil, o cantitate impresionantă de informații istorice. 

Ca atare, din perspectiva celor prezentate anterior, considerăm că faptele de 
fals intelectual și inducere în eroare a organelor judiciare, invocată de petent, nu poa-
te fi argumentată, nu poate fi susținută, organul de cercetare penală (care, cu totul întâm-
pător este arheolog expert, de 20 de ani, cu o experiență de peste 30 de ani în arheo-
logie), cunoscând, în cursul efectuării actelor de urmărire din dosar, atât caracteristicile 
particulare ale perimetrului în care au fost efectuate detecțiile de către petent cât și 
semnificația culturală și istorică a artefactelor decontextualizate61. 
 

                                                      
60 Această lacună, identificată, nu a mai apucat să fie remediată. Potrivit legii 24 din 2000, atunci 
când legiuitorul folosește termeni care nu au primit o definiție legală, înțelesul termenilor este 
cel din limbajul comun.  
61 Borangic, Ciută, 2014; Borangic, 2014. 
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4. În loc de concluzii 
Un areal bine delimitat de perimetrul aflat între două osteolite calcaroase de 

mari dimensiuni62, care flanchează la sud cătunul Bulbuc, a făcut obiectul cercetării și 
investigării arheologice începând din cea de a doua jumătate a secolului XIX. Desco-
periri aparținând epocilor preistorice au fost incluse în primele trei repertorii arheolo-
gice ale Transilvaniei, din secolul XX. Din motive inexplicabile, situl nu a fost consem-
nat în Repertoriul Arheologic al Județului Alba, publicat în anul 1995, în schimb apare 
în Repertoriul Arheologic al României, din Arhiva Institutului de Arheologie "Vasile 
Pârvan", sursă accesibilă on-line, din anul 2007. În intervalul 2009‒2010, cele două 
clippe calcaroase sunt "redescoperite" de arheologi, care semnalează și descoperiri ine-
dite, aparținând de data aceasta epocii dacice (!) și celei romane și publică rezultatele  

 
Fig. 14. Primul lot de artefacte provenite de la Bulbuc-Pietrele Bulbucului,  

predat la Muzeul Național al Unirii în 14.01.201463. 

                                                      
62 Despre modul în care, în preistorie, epoca antică și chiar evul mediu, aceste forme de relief 
au atras locuirile umane vezi: RepAlba, 1995. Întregul bazin al Ampoiului este caracterizat prin 
aceste formațiuni de tip carstic, dintre cele mai cunoscute fiind acele de la Ampoița-Pietrele 
Ampoiței, Piatra Tomii, Piatra Boului, Piatra Corbului). Dincolo de resursele care le sunt aso-
ciate (litice, izvoare, zăcăminte metalifere etc.), ele sunt potențiale zone ușor de fortificat, de 
controlat, de identificat. Totodată, semnificațiile spirituale ale acestor manifestări geologice, 
prin morfologia lor impresionantă, imposibil de trecut cu vederea, au fost frecvent subliniate 
în literatura de specialitate. Cu riscul de ne repeta, fie și a priori, aceste două "pietre" trebuiau 
să fie semnalate ca potențiale deținătoare de patrimoniu arheologic. Șaua situată între cele două 
pietre de la Bulbuc are deopotrivă configurația unei zone de trecere, dar și a unei zone de inițiere, 
aspectul său fiind unul cu totul spectaculos! 
63 Borangic, Ciută, 2014, Fig. 2. 
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cercetărilor ‒ autorizate de Ministerul Culturii (!) ‒ sub o formă monografică, cu loca-
lizarea exactă a spațiului investigat, fiind extrase și primele concluzii de ordin istoric. 
Din motive inexplicabile, siturile, deși sunt cunoscute în spațiul public (de speciali-
tate și nu numai!), nu sunt înregistrate în RAN, fiind însă cuprinse în evidențele aso-
ciate RAN, administrate de Ministerul Culturii. La 12 ianuarie 2014, un grup de "ama-
tori de detecții" prospectează arealul cu detectorul de metale, "descoperind" 4 artefac-
te de epocă dacică: un pumnal, un pinten, o zăbală de tip tracic și un vârf fragmentar 
de lance64. Piesele sunt predate, la 14 ianuarie, la Muzeul Unirii din Alba Iulia (Fig. 
14), nefiind efectuate demersurile inerente: de identificare a locului descoperirii, de 
interpretare cultural-cronologică a pieselor și de anunțare/sesizare a instituțiilor pub-
lice (DJC Alba și/sau IPJ Alba), conform prevederilor Convenției de la Valetta. 

Entuziasmați de descoperire, detectoriștii "împărtășesc informațiile altor ama-
tori de istorie", iar în 16 ianuarie, împreună cu petentul, realizează o nouă "sesiune de 
detecții și descoperiri" în același loc, de data aceasta cu aparate mai performante65! 
"Descoperă" alte 5 sau 6 noi morminte de războinici, pe care le decontextualizează, 
fără a documenta complexele funerare, împărțind "produsul" descoperirilor. În 17 
ianuarie, o parte a "amatorilor de istorie", predau cel de-al doilea lot de artefacte, evi-
dent mult mai numeros, la același Muzeu din Alba Iulia, solicitând, "cu bună credință", 
plata contravalorii acestuia, "conform legii" (Fig. 15). 

Exact în timpul predării acestui al doilea lot, o echipă coordonată de petent 

 
Fig. 15. Al doilea lot de artefacte provenite de la Bulbuc-Pietrele Bulbucului,  

predat la Muzeul Național al Unirii66. 

                                                      
64 Chiar și fără a fi un specialist în investigarea epocii dacice, este evident că piesele au aparți-
nut unui cavaler războinic, astfel de depuneri fiind specifice celor cu caracter funerar. 
65 Inclusiv aparatele petentului (2), deținute autorizat. 
66 Borangic, Ciută, 2014, Fig. 2. 
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organizează o nouă "sesiune de descoperiri" în exact același perimetru67. Deoarece 
activitatea petentului devenise deja de notorietate, fiind vizate de el și alte situri arheo- 
logice, contemporane celui de la Bulbuc, se începe urmărirea penală într-un dosar, între 
faptele incriminate fiind și aceea prevăzută de articolul 26 din OG 43/2000, republi-
cată68. În timpul urmăririi penale, petentul/inculpatul, a recunoscut în repetate rânduri 
faptul că a utilizat detectorul de metale pe situl de la Bulbuc-Pietrele Bulbucului. De 
acolo a precizat că provine și un pumnal din cupru, eneolitic, o piesă extrem de rară, 
găsită la domiciliul său în timpul percheziției, publicată între timp69. Ulterior, după 
trimiterea sa în judecată, la 10.12.2018, petentul a sesizat Parchetul de pe lângă Cur-
tea de Apel Alba Iulia asupra faptului că, printre altele, organul de cercetare penală 
din dosar a comis fals intelectual, represiune nedreaptă și a indus în eroare organele 
judiciare prin faptul că, în mod repetat, în actele de urmărire penală, referindu-se la 
bunurile de proveniență arheologică din zona aflată între Pietrele Bulbucului, a uti-
lizat sintagma “sit arheologic”: “... când se știe clar că la data de 17 ianuarie 2014, 
când s-a efectuat descoperirea (sic! n.m.), acel loc nu era declarat sit arheologic, 
urmând a fi clasat ca sit doar în toamna anului 2015”. 

Pentru a te raporta juridic la un instrument de tipul RAN, respectiv pentru a 
avea un temei legal în considerarea exclusivă a unei zone protejate prin apartenența 
ei la un astfel de corpus, ar fi trebuit ca legiuitorul, pe de o parte, să fi precizat fără 
echivoc acest lucru în actul normativ, iar pe de altă parte să fi pus la punct standarde 
și proceduri distincte, metodologii cu valoare de act normativ, privind completarea, 
administrarea și accesarea acestui corpus. În condițiile în care înșiși cei care adminis-
trează acest corpus recunosc limitele considerabile ale RAN70, inclusiv juridice, ine-
                                                      
67 Această nouă "sesiune de detecții" a fost recunoscută de petent chiar în plângerea sa penală! 
Este posibil ca unele dintre artefactele descoperite la percheziția de la domiciliul petentului 
să provină din acest sit. Aceeași situație este posibilă și privitor la loturile de artefacte predate 
ulterior de petent, în timpul efectuării urmăririi penale (peste 60 de bunuri culturale de prove-
niență arheologică), care au făcut obiectul unui raport de constatare tehnico-științifică muzeo-
grafică. 
68 "Cazul Bulbuc" a fost dezbătut și de E. S. Teodor în articolul apărut în 2014, dedicat detecției 
de metale, văzută din perspectiva drepturile omului și agresiunii culturale. Autorul sugera că 
organele de poliție nu și-ar fi făcut datoria, prin negăsirea vreunei probleme legale privind acti-
vitatea “tânărului”, care a predat obiectele găsite cu detectorul de metale la Muzeul din Alba 
Iulia (Teodor, 2014, p. 54-55). Precizăm că persoana la care se făcea referire a deținut calitatea 
de suspect în dosarul de urmărire penală. În cadrul procedurilor judiciare se vorbește despre 
momentul operativ, frecvent invocat în tactica de efectuare a urmăririi penale. Până în noiem-
brie 2014, când a avut loc percheziția domiciliară la adresa petentului/inculpatului și au fost 
efectuate primele activități "vizibile", momentul operativ nu impunea atribuirea acestei calități 
persoanei (“tânărul”), care era dispusă să colaboreze la aflarea adevărului și la recuperarea 
artefactelor sustrase din situl arheologic. Deasemenea, este bine de știut că într-un dosar penal, 
polițiștii “propun”, iar procurorii “dispun” modul de efectuare a investigației judiciare ... 
69 Ciută, Ciută, 2015. 
70 “După 2005, Ministerul Culturii s-a preocupat mai mult de Lista monumentelor istorice și 
i-a dedicat în exclusivitate programul EGISPAT, în timp ce RAN a fost neglijat, interesând mai 
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rente unui demers, care presupune disfuncții tehnice, dar și frecvente erori umane (prea 
frecvente!), nu se poate accepta, nici măcar a priori, justețea juridică a asocierii sine 
qva non, a regimului de protecție garantat de lege cu înscrierea zonei cu patrimoniu 
arheologic în RAN. Cu riscul de a fi subiectivi, putem afirma că legiuitorul, a antici-
pat în mod inspirat lipsa de responsabilitate și eficiență a factorilor publici implicați 
în activitatea de gestionare a evidențelor patrimoniului arheologic, astfel că, în textul 
actului normativ, care prevede și sancționează încălcarea prevederilor legale, a utilizat 
termeni care să evite condiționarea regimului de protejare a acestuia de semnalarea sa 
în diversele sisteme sau structuri de evidență administrate de MC.  

În altă ordine de idei, dacă detectoriștii, care s-au deplasat, în 12‒17 ianuarie 
2014, în perimetrul clippelor calcaroase de la Bulbuc s-ar fi documentat la fel de temei-
nic, precum au manifestat interesul de a găsi și goli de conținut contextele arheologice 
păstrate în situl de la Bulbuc-Pietrele Bulbucului, ar fi constatat că acestea erau cunos-
cute de mai bine de 140 de ani, că fusese publicată o lucrare monografică cu aproape 
un an înainte, respectiv că toate datele de interes cu privire la zona cu patrimoniu arhe-
ologic și apartenența sa cultural-istorică se aflau, totuși, în bazele de date administra-
te de Ministerul Culturii (RAR), la o distanță de doar 2 click-uri de locul unde s-au oprit 
cu verificarea lor. 

Cazul mai sus prezentat implică și un alt aspect, de ordin moral: prin sesiza-
rea depusă, petentul detectorist a dorit cu adevărat să semnaleze potențiale fapte de 
natură penală, a vrut să dea de înțeles că … nu a înțeles (sau că nu este capabil să 
înțeleagă!) în cea a constat gravitatea și pericolul faptelor sale, sau a dorit, pur și 
simplu, să câștige timp, ca o soluție "de tip avocățesc", apelând la crearea eșafodajul 
unei farse judiciare71? Profilul său psiho-social pledează spre ultima direcție. 

Ultimii 10 ani au însemnat o creștere remarcabilă a numărului de detectoriști, 
ca atare o prezență a acestora din ce în ce mai activă în peisajul mediatic și de socia-
lizare, o diversificare a profilului forumurilor practicanților detectorismului, unele din-
tre ele afiliate, din nefericire, unor organizații sau asociații de tip pseudo-științific. 
Pornind de la devize radicale, de genul “o lopată de pământ poate schimba istoria” 

                                                                                                                                         
degrabă ca registru de acordat coduri de situri pentru autorizațiile de cercetare, decât ca inven-
tar esențial al unei țări pentru cunoașterea și protejarea patrimoniului arheologic” (Oberlän-
der-Târnoveanu, 2014, p. 37-38). 
71 Termenul de farsă judiciară ne duce cu gândul la o lucrare recentă, în care autorul, un fin 
observator al tarelor societății românești contemporane, realizează o radiografie a conceptului 
de farsă și a modului în care farsa, inclusiv prin varianta ei judidicară, s-a perpetuat și s-a înce-
tățenit (Paraschivescu, 2020). Este surprins în acest context, într-o manieră amuzantă, dar și 
malițioasă și sarcastică, inclusiv fenomenul dacomanismului (dacopatiei?), reprezentanții aces-
tuia autodefinindu-se (!) ca adevărați "haiduci științifici". Cazul prezentat în studiul de față 
are legătură cu acest fenomen, dacă ne gândim că unul din protagoniștii "descoperirii" sitului 
de la Bulbuc, din ianuarie 2014, a simțit nevoia ca publicul să știe că: “dacii i-au vorbit” ... 
Exponenții acestui curent pseudo-științific consideră că prezentarea repetitivă a unor "aberaţii" 
drept "adevăruri ştiinţifice" este suficientă ca ele să fie acceptate. Parcă ne este cunoscută 
această gândire (vezi Paraschivescu 2020) ... 
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sau “în ranița oricărui detectorist se află aparatul cu care vor fi descoperite marile 
comori”, dar și de la ceea ce ei identifică a fi “lacune ale actelor normative care regle-
mentează activitatea în cadrul siturilor arheologice”, cei care se autointitulează "arhe-
ologi amatori" nu dau de înțeles că vor să conștientizeze în ce constă cu adevărat peri-
colul utilizării unor astfel de aparate, de către persoane nepregătite, în arealele care au 
fost semnalate, în prealabil, ca având patrimoniu arheologic72.  

Prima întrebare pe care o pune orice deținător de detector de metale, în momen-
tul în care primește autorizația de deținere a aparatului, este, invariabil “de unde știu 
eu unde sunt și unde nu sunt situri arheologice”? O întrebare pe cât de firească și nece-
sară, pe atât de dificilă și lipsită de răspunsuri fără echivoc. Este dificil, dacă nu chiar 
imposibil să-i indici proaspătului detectorist ‒ plin de entuziasm, bunăcredință și gân-
duri pozitive ‒ mai multe surse de documentare (baze de date on-line, repertorii jude-
țene, repertorii regionale, repertorii istorice, periodice de specialitate, arhive etc.) pe 
care să le consulte73, în condițiile în care acestea nu sunt complete, sunt greu de acce-
sat, iar "detenta intelectuală" a unora dintre ei este cel puțin insificientă ...  

În argumentările prezente pe paginile lor de socializare. ei pornesc de la urmă-
toarele premise: detecția de metale este un hobby asimilat unui drept cetățenesc, care 
nu implică responsabilități; arheologii profesioniști sunt lipsiți de eficiență prin modul 
în care efectuează cercetările; siturile arheologice trebuie să fie semnalizate, marcate 
și delimitate vizibil. Dacă în ultimii 21 de ani, trecuți de la apariția actelor normative 
ce își propun reglementarea protejării patrimoniului cultural, Statul Român, prin in-
stituțiile publice ale sale, ar fi depus diligențele necesare unei gestiuni eficiente, de 
repertoriere, evidență și cartografiere a patrimoniului arheologic, răspunsurile ar fi fost 
simple. Însă instrumentele de documentare, puse la dispoziția cetățeanului de către enti-
tățile responsabile, sunt puține, incomplete, neactualizate. Teoretic, cel puțin, trebuia 
să existe un unic instrument, accesibil, eficient și facil de consultat.  

Art. 3 din OG 43/2000, republicată74 prevede că “Statul garantează şi asigură 
protejarea patrimoniului arheologic. (1). Ministerul Culturii (şi Cultelor) este autorita-
tea administraţiei publice centrale de specialitate care răspunde de elaborarea stra-
tegiilor şi normelor specifice de cercetare în vederea protejării patrimoniului arheo-
logic şi care urmăreşte aplicarea acestora. (2). Autorităţile administraţiei publice 

                                                      
72 Asupra problemei detectoriștilor și a profilului lor socio-moral, există deja o bibliografie con-
sistentă (Ciută, 2016; Bunoiu, 2016; Borș, 2016).  
73 În încercarea de a umple golurile de informație, dar și în scop preventiv, la IPJ Alba a fost 
elaborat un document intitulat: “Bune practici pentru deținătorii de detectoare de metale”. 
Acesta este prezentat/predat, sub forma unui instructaj, tuturor celor care au solicitat/primit, 
autorizația de deținere a detectorului. Cu toate bunele intenții, suntem conștienți de faptul că 
acest instructaj nu este suficient. 
74 Publicată în “Monitorul Oficial al României”, Partea I, Nr. 45 din 31 ianuarie 2000, ulterior 
modificată şi completată prin Legea nr. 378/2001 publicată în “Monitorul Oficial al României”, 
Partea I, Nr. 394 din 18 iulie 2001, Legea nr. 462/2003 publicată în “Monitorul Oficial al Ro-
mâniei”, Partea I, Nr. 820 din 19 noiembrie 2003 şi Legea nr. 258/2006 publicată în  “Monito-
rul Oficial al României”, Partea I, Nr. 352 din 26 aprilie 2006. 
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centrale de specialitate, instituţiile de specialitate subordonate acestora şi autorită-
ţile administraţiei publice locale colaborează şi răspund, conform legii, de activita-
tea de protejare a patrimoniului arheologic”.  

În fine, la art. 10, se precizează că: “în domeniul protejării patrimoniului ar-
heologic, Ministerul Culturii (..) direct sau prin instituţiile sale subordonate, insti-
tuie şi actualizează lista zonelor de patrimoniu arheologic reperat”. 

România a ratificat Convenția europeană pentru protecția patrimoniului arhe-
ologic de la Valletta (Malta) în 1997. Articolul 2 al Convenției precizează obligația 
fiecărui stat de: “ținere a unei evidențe a patrimoniului său arheologic și clasarea 
unor monumente sau zone protejate”75. Din cele 100.000 de situri arheologice, esti-
mate pentru teritoriul României, puțin peste 21000 se află înscrise în RAN cu număr 
de ordine (!). Raportul, mai puțin de "1 din 4", vorbește de la sine despre eficiența și 
rigoarea cu care trimiterea la această evidență76 se poate constitui ca temei (inclusiv 
juridic!). Mai mult, bazele de date administrate de Ministerul Culturii nu sunt acordate 
între ele. Cum altfel se explică faptul că un sit arheologic, care avea o fișă completă, 
încă din anii '60 ai secolului trecut, scanată, apare în una din bazele de date ale Minis-
terului Culturii (MC) ‒ ne referim la RAR ‒ dar nu apare în lista RAN? Cât timp i-ar 
fi luat unui operator de date să acordeze RAR cu RAN? Adică să treacă siturile exis-
tente în Arhiva Institutului de Arheologie "Vasile Pârvan" în RAN, cu numere de ordi-
ne distincte? Sau să treacă în RAN, sub directa și competenta coordonare și supervizare 
a specialiștilor Direcțiilor Județene pentru Cultură, toate siturile aflate în repertoriile 
arheologice județene, mai ales că unele repertorii sunt disponibile și în format electro-
nic77? 21 de ani? Cum să protejezi ceva ce nu ai luat în evidență? 

Între 2000 și 2012, în România au fost emise aproape 70 de acte normative 
(legi, hotărâri de guvern, ordonanțe, decrete, ordine de ministru) pentru domeniul patri-
moniului cultural, din care 36 pentru monumente istorice, 14 pentru arheologie, 18 
pentru patrimoniul mobil. Raportul Comisiei Prezidenţiale pentru Patrimoniul Con-
struit, Siturile Istorice și Naturale (septembrie 2009) radiografiază o stare de lucruri 
în care marea problemă nu este, ca în alte domenii, lipsa de reglementări legislative, 
ci aplicarea lor în practică. Excesul de reglementare și schimbările frecvente reflec-
tă această slabă capacitate de implementare a legislației în vigoare, insatisfacția pen-
tru rezultate78: “Din cauza incoerenţei legislaţiei în vigoare, a carenţelor exprimate 
                                                      
75 La art. 7 se precizează și obligația părților (i) să realizeze şi să actualizeze anchetele, inven-
tarele şi cartografia siturilor arheologice din spaţiile supuse jurisdicţiei sale. Despre modul 
în care Statul Român nu a pus în aplicare prederile Convenției de la Valetta, deși a ratificat-o 
prin Legea nr. 150 din 24 iulie 1997, publicată în M.O. nr. 175 din 29 iulie 1997, vezi Borș 
2016. 
76 “Evidență = activitate care asigură informarea permanentă și precisă despre situația din-
tr-un anumit domeniu prin înregistrarea și controlul proceselor, fenomenelor, lucrurilor, bunu-
rilor, persoanelor etc. din punct de vedere cantitativ și calitativ” (DEX, 2009). 
77 Asupra problemei vezi și Borș, 2016, p. 20-21. 
78 Oberländer-Târnoveanu, 2014, p. 17. “Un repertoriu național este o resursă de autoritate, 
pentru că este o resursă publică și oficială. Este prevăzut în convențiile europene și în legis-
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prin slaba și ineficienta corelare dintre legislaţia principală și legislaţia secundară, 
a absenţei unei politici clar și coerent definite în acest domeniu, a inconsecvenţelor 
și lipsei de reacţie din partea administraţiei locale, a slabei instruiri a corpului de 
specialiști și insuficienţei sale numerice, dar și din cauza ignoranţei și a lipsei de 
educaţie a cetăţenilor (…), patrimoniul cultural naţional a devenit un teren al abuzu-
rilor care afectează identitatea naţională”79. 

Deși de mai bine de 15 ani în literatura de specialitate se vorbește despre prob-
lema lipsei oricărui control al MC în problematica utilizării detectoarelor de metale 
de către nespecialiști80, fenomenul manifestându-se latent, sub aspectul unei bombe 
cu explozie întârziată, nu au fost urgentate și/sau finalizate demersurile reglementării 
cel puțin a accesului public la sursele de documentare (din lipsa actualitării acestora!), 
astfel că braconajul arheologic (chiar și în forma sa din culpă, extrem de rară!) a atins 
cote extrem de ridicate. Nu în ultimă instanță, muzeele din România ar trebui să adopte 
proceduri, racordate la actele normative internaționale81, prin care să reacționeze adec-
vat la fenomenul în cauză, aflat oricum în plină progresie geometrică. 

Indiferent de modul în care privim lucrurile expuse mai sus, fie din perspectiva 
strict juridică, a interpretărilor ‒ inerente și regretabile în același timp ‒ ale textului de 
lege, parcă intenționat creat cu ambiguități, fie din cea a interesului, firesc și necesar, 
al protejării și punerii în valoare a patrimoniului cultural arheologic, nu putem încheia 
studiul de față fără a face trimitere la o cugetare, care pare a sintetiza eficient întrea-
ga dezbatere ocazionată de "cazul Bulbuc" și cel al zonelor arheologice protejate de 
lege: “Oamenii buni nu au nevoie de legi pentru a acționa responsabil, pe când oa-
menii răi vor găsi întotdeauna o cale pentru a le ocoli” (Platon, sec. V îHr). 

                                                                                                                                         
lația națională. Ar trebui susținut pe termen lung. Se va face? Sperăm” (Oberländer-Târnovea-
nu, 2014, p. 39). 
79 http://old.presidency.ro/static/rapoarte/Raport%20CPPCSINR.pdf (16.10.2021). 
80 Teodor, 2014: Ciută, 2014: Borangic, Ciută, 2014; Borș, 2016; Bunoiu, 2016; Ciută, 2016; 
Teodor, 2018.  
81 Vezi Teodor, 2018, p. 23. Recent, unele muzee refuză să mai primească artefacte de la detec-
toriști. 
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