REFERAT
privind activitatea cercetare ştiinţifică a

candidatului Lazăr Simona Adriana

pentru ocuparea prin concurs a postului de cercetător ştiinţific II la Institutul de
Cercetări Socio-Umane C. S. Nicolăescu Plopşor din Craiova al Academiei Române,
publicat în Curierul Naţional nr. 5848, din 1- 02-2011 şi Gazeta de Sud nr. 4854, din
1-02-2011
Subsemnatul, prof. univ. dr. Cezar Avram, preşedintele Comisiei de concurs
pentru ocuparea postului de cercetător ştiinţific II la Institutul de Cercetări Socio-Umane
C. S. Nicolăescu Plopşor din Craiova al Academiei Române, numit prin Hotărârea
Consiliului Ştiinţific şi decizia nr.17, din 28-02-2011, în urma examinării dosarului de
concurs şi a lucrărilor candidatului
REFER URMĂTOARELE:
Condiţii generale
Din anul 1990 Lazăr Simona Adriana a îndeplinit funcţia de asistent cercetare,
apoi cercetător ştiinţific şi din 2006 cercetător ştiinţific III la Institutul de Cercetări
Socio-Umane C. S. Nicolăescu Plopşor din Craiova al Academiei Române.
La propunerea conducerii Institutului de Cercetări Socio-Umane C. S. Nicolăescu
Plopşor s-a scos la concurs postul de cercetător ştiinţific II, publicându-se anunţul
concursului în ziarul Curierul Naţional nr. 5848, din 1- 02-2011 şi Gazeta de Sud nr.
4854, din 1-02-2011. În termenul legal s-a înscris la concurs candidatul Lazăr Simona
Adriana.
Criteriul 1: Managementul activităţii de cercetare a candidatului – criteriul
este îndeplinit
Studiile candidatului
- absolvent al Facultăţii de Istorie Universitatea din Bucureşti în anul 1990, cu lucrarea
de licenţă Prima epocă a fierului în Oltenia.
-

2003-2008: cursurile doctorale ale Universităţii din Bucureşti, Facultatea de Istorie,

Catedra de Istoria veche a României; cu teza: „Sfârşitul epocii bronzului şi începutul

epocii fierului în sud-vestul României” conducător ştiinţific academician prof. univ. dr.
Alexandru Vulpe, pe care a publicat-o în 2011, la Editura Universitaria, Craiova, ISBN
978-606-14-0077-5, 450 p.
Activitatea profesională a candidatului
A participat la săpăturile arheologice de la: Popeşti, jud. Giurgiu, Piatra Olt, jud.
Olt, Ghidici, Brădeşti, Cârcea, jud. Dolj. Rezultatele săpăturilor s-au materializat în
comunicări la Sesiunile naţionale anuale de rapoarte, sau la sesiunile de comunicări
organizate de Muzeul Olteniei din Craiova şi Muzeul judeţean Slatina, Drobeta Turnu
Severin, Bucureşti, Constanţa ş.a., precum şi în cărţile publicate de candidat.
Totodată, cunoştinţele de specialitate, capacitatea didactică de transmitere a
cunoştinţelor către studenţi sau tineri cercetători prezenţi pe şantierele arheologice,
potenţialul de cercetare ştiinţifică şi deontologia profesională, a candidatului ne
determină să-i acordăm calificativul foarte bine.
Pentru motivele enumerate mai sus putem concluziona că activitatea profesională
desfăşurată de candidat corespunde standardelor academice, criteriul fiind îndeplinit.
Criteriul 2: Activitatea de cercetare ştiinţifică - criteriul este îndeplinit
Cercetarea ştiinţifică realizată de candidat s-a desfăşurat în cadrul colectivelor de
cercetare, din care a făcut parte în calitate de responsabil de proiect sau membru al
echipei:
În calitate de participant la grant:
-

Grant finanţat de ANSTI

Repertoriul arheologic al judeţului Dolj –2000-2004

-

Grant nr. 5/2003 cu titlul Dicţionarul istoric al localităţilor din Dolj (Institutul de
Cercetări Socio-Umane – Academia Română şi Facultatea de Istorie, Filosofie,
Geografie – Universitatea Craiova), obţinut prin concurs la Academia Română
(perioada de realizare 2003-2004).

-

Grant nr. 11/2004 cu titlul Dicţionarul istoric al localităţilor din Olt (Institutul de
Cercetări Socio-Umane – Academia Română şi Institutul Nicolae Iorga – Bucureşti),
obţinut prin concurs la Academia Română; (perioada de realizare 2004-2005).

-

Grant nr. 8/2005 cu titlul Dicţionarul istoric al localităţilor din Vâlcea (Institutul de
Cercetări Socio-Umane – Academia Română şi Institutul Nicolae Iorga – Bucureşti),
obţinut prin concurs la Academia Română. (perioada de realizare 2005-2006).

-

Grant nr. 9/2007-2008 cu titlul Dicţionarul istoric al localităţilor din judeţul Gorj
(Institutul de Cercetări Socio-Umane – Academia Română şi Institutul Nicolae Iorga
– Bucureşti), obţinut prin concurs la Academia Română. (perioada de realizare 20072008).
În calitate de responsabil de proiect de cercetare:

-

Proiect de cercetare, aprobat de Academia Română, în 2009, având ca termen de
realizare 2010-2011, cu tema „Perioada finală a epocii bronzului în sud-vestul
României” (Institutul de Cercetări Socio-Umane C. S. Nicolăescu Plopşor, Muzeul de
Istorie Râmnicu Vâlcea, Muzeul de Olteniei Craiova, Institutul de arheologie „Vasile
Pârvan” Bucureşti, Muzeul Porţilor de Fier, Drobeta Turnu Severin);
Participarea candidatului în cadrul acestor proiecte de cercetare s-a concretizat în

studierea materialelor arheologice şi a bibliografiei româneşti şi străine, precum şi
interpretarea, analiza şi sinteza diverselor surse istorice studiate.
Rezultatele cercetării s-a realizat prin publicarea, în ultimii 5 ani, ca autor/coautor
a unui număr de cărţi (2 cărţi de unic autor, 6 cărţi în calitate de coautor). De asemenea,
candidatul a publicat în ultimii 5 ani un număr total de 23 de studii şi articole şi a
colaborat la realizarea a 7 cărţi (colaborator).
Tot în ceea ce priveşte activitatea de cercetare remarcăm participarea candidatului
la numeroase simpozioane şi manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale de
prestigiu, multe din ele publicate în volume.
Luând în considerare toate aceste aspecte, deducem că întreaga activitate de
cercetare ştiinţifică a candidatului corespunde cerinţelor prevăzute de lege, criteriul 2
prevăzut în Sistemul de evaluare fiind îndeplinit.
Criteriul 3: Contribuţia ştiinţifică - criteriul este îndeplinit
În ultimii 5 ani, candidatul a desfăşurat o bogată activitate ştiinţifică, concretizată
în:

- publicarea unui număr de 2 cărţi ca unic autor.
- publicarea unui număr de 6 cărţi în calitate de coautor

Menţionăm că, dintre cărţile publicate, 4 sunt publicate la edituri recunoscute
CNCSIS, iar 1 dintre cărţile la care a colaborat, realizând partea de arheologie,
este indexată în baze de date internaţionale,
- publicarea unui număr de 23 studii şi articole în diverse volume şi reviste, dintre
care 17 sunt recunoscute de CNCSIS sau indexate în baze de date internaţionale
- participări la manifestări ştiinţifice naţionale, internaţionale sau cu participare
internaţională şi 12 studii publicate în volume ale unor manifestări ştiinţifice
naţionale şi internaţionale.
Ultima carte publicată de d-na Simona Lazăr „Sfârşitul epocii

bronzului şi

începutul epocii fierului în sud-vestul României” , Editura Universitaria, Craiova,
2011,ISBN 978-606-14-0077-5, 450 p. prezintă, sub forma unei sinteze, totalitatea
manifestărilor arheologice ce caracterizează sud-vestul României în intervalul de timp
cuprins între sfârşitul epocii bronzului până începutul Hallstattului mijlociu. Lucrarea mai
cuprinde şi două cataloage de descoperiri arheologice: catalogul siturilor arheologice şi
cel al pieselor de metal, precum şi o bogată ilustraţie (peste 120 planşe şi hărţi).
Pentru motivele de mai sus, constatăm ca fiind îndeplinit şi cel de-al treilea
criteriu privitor la contribuţia ştiinţifică din ultimii 5 ani.

Criteriul 4: Prestigiul profesional - criteriul este îndeplinit
Din analiza

mapei cu contribuţii

ştiinţifice semnificative se observă

complexitatea şi diversitatea lucrărilor ştiinţifice ale candidatului, lucrări care au
beneficiat de citări în cărţi şi studii de specialitate publicate în ţară sau peste pe plan
internaţional.
O mare parte din aceste cărţi şi studii sunt rezultatul activităţii de cercetare
realizate în cadrul granturilor la care a participat. Acestea sunt publicate în edituri
acreditate, în reviste clasificate CNCSIS, sau indexate în baze de date internaţionale.
Se remarcă de asemenea aportul la formarea de specialişti prin instruirea tinerilor
arheologi prezenţi pe şantierele arheologice.
Prestigiul profesional al candidatului s-a conturat şi prin activitatea susţinută pe
care o depune în calitate de cercetător ştiinţific principal III, în cadrul Institutului de
Cercetări Socio-Umane ”C. S. Nicolăescu-Plopşor” al Academiei Române, precum şi de

membru în colegiile sau comitetele de redacţie ale unor reviste de specialitate
recunoscute CNCSIS (Arhivele Olteniei, Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane
”C. S. Nicolăescu-Plopşor” etc.). De asemenea, candidatul este membru fondator al
Societăţii Naţionale ”Spiru Haret” pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură.
Toate aceste aspecte ne îndreptăţesc să constatăm ca îndeplinit criteriul referitor la
prestigiul profesional.

Concluzii
Având în vedere întreaga activitate de cercetare a candidatului, contribuţia
ştiinţifică şi prestigiul profesional de care se bucură d-na Lazăr Adriana Simona,
constatând îndeplinirea tuturor criteriilor şi condiţiilor prevăzute de lege, propun ca acest
candidat, să ocupe postul de cercetător ştiinţific II.

Prof. univ. dr.
Cezar Avram

