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Arheologul şi profesorul Sever Dumitraşcu la 75 de ani.
Aspecte privind activitatea ştiinţifică.
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Archaeologist and Professor Sever Dumitraşcu at the Age of 75.
Aspects on His Scientific Activity.
Abstract
We briefly bring forward a part of the scientific activity of the archaeologist Sever
Dumitraşcu, a great personality of the Romanian historiography and archeology. He
performed archaeological researches in 25 sites and published a large number of books,
studies and articles, many of them field exploration findings, original, with great impact
in the European scientific world. The Professor of Oradea scientific research concentrated
on: Dacians’ fortresses and settlements in the classical era of the Western Romania, Roman
epoch free Dacians’ territory, rural settlements in the first millennium of the Christian era,
inter-ethnic relations in the western part of the Apuseni Mountains, Romanian old age,
to which you can add the occasional researches on various prehistoric periods (NeoEneolithic, Bronze Age, Iron Age).
age.
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Cercetările arheologului Sever Dumitraşcu din ultimele cinci decenii, efectuate cu
precădere în staţiunile arheologice din partea de nord-vest a României (peste 25), au adus
o contribuţie majoră la cunoaşterea istoriei României, cu precădere a zonei de nord-vest,
precum şi a unor aspecte importante din cea a Europei centrale din perioada primului
mileniu al erei creştine, cu unele referiri şi la alte epoci istorice. De-a lungul celor 50 de
ani de activitate ştiinţifică arheologică şi istorică, profesorul Sever Dumitraşcu a publicat
20 de cărţi de arheologie şi istorie, studii şi articole ştiinţifice, peste 300, precum şi peste
200 de articole şi note de popularizare în cotidiene, la care se adaugă mai multe volume
de literatură1.
Drept recunoaştere a meritelor incontestabile a realizărilor ştiinţifice şi a originalităţii
operei în ansamblul ei, a fost însărcinat de către Dumitru Protase şi Alexandru Suceveanu,
coordonatorii vol. II ai Tratatului de Istoria Românilor, aflat sub egida Academiei Române,
cu redactarea a două capitole: Dacia vestică şi nord-vestică (sec. II-IV) şi Dacia vestică şi
nord-vestică în secolele IV-VI, ultimul apărut, probabil, dintr-o regretabilă eroare doar în
ediţia a II-a, cea din 20102.
Universitatea din Oradea, e-mail: florinsfrengeu@yahoo.com
Vezi Lista lucrărilor ştiinţifice şi literare, întocmită de Simona Stanciu, Laura Ardelean şi Florin Sfrengeu în:
Sever Dumitraşcu, Scrieri arheologice privind istoria Daciei Apusene, volum îngrijit de Laura Ardelean şi Florin
Sfrengeu, Oradea, 2007, p.11-30, la care se adaugă cele 5 cărţi şi aproape 20 de studii şi articolele publicate
în perioada 2008-2011.
2
S. Dumitraşcu, Dacia vestică şi nord-vestică (sec. II-IV), în Istoria Românilor, vol. II, ediţia a II-a, coord.
*
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Născut la 6 iunie 1937 în localitatea hunedoreană Rapoltu Mare, absolvent al
Liceului „Decebal” din Deva, Sever Dumitraşcu a absolvit secţia de istorie universală
antică şi arheologie din cadrul Facultăţii de Istorie-Filosofie a Universităţii „Babeş-Bolyai”
din Cluj-Napoca, fiind repartizat la Institutul Pedagogic de 3 ani din aceeaşi localitate.
La scurt timp, în 1964, este transferat la nou înfiinţata instituţie de învăţământ superior
din Oradea, Institutul Pedagogic, Facultatea de Istorie-Geografie unde a ocupat succesiv
posturile de preparator, asistent şi lector până în anul desfiinţării acestei instituţii, 1977.
În 1972 a fost numit director al Muzeului Ţării Crişurilor, post pe care l-a ocupat până în
1990 când, odată cu reînfiinţarea specializării Istorie-Geografie în cadrul Universităţii din
Oradea, revine la catedră pe post de conferenţiar iar din 1994 îl ocupă pe cel de profesor.
Din 1999 este conducător de doctorat în domeniul istorie şi a deţinut din 1998 până în
2004 funcţia de şef al catedrei de Istorie-Geografie3.
Încă de la începutul activităţii arheologice, după venirea la Institutul Pedagogic de
rang universitar din Oradea, tânărul arheolog hunedorean, format la şcoala arheologică
clujeană condusă de Constantin Daicoviciu, a cercetat vestigii ce aparţinuseră dacilor liberi
de epocă romană, descoperind unul din cele mai importante situri arheologice din România
şi, putem afirma cu convingere, din Europa centrală. Pe locul numit Şuculeu a fost cercetată
o aşezare dacică datând din secolele II-IV. Pe parcursul săpăturilor arheologice (1964-1966)
efectuate de Sever Dumitraşcu şi Tiberiu Bader, care au fost publicate monografic imediat,
în19674, au fost descoperite 10 cuptoare de ars vase şi gropile de deservire ale acestora.
Ulterior, în 1971 numărul cuptoarelor descoperite în acest sit va ajunge la 13, descoperinduse şi prima locuinţă de la Şuculeu5. Actualmente situl arheologic este protejat printr-o
rezervaţie arheologică îngrădită, aflată în administrarea Muzeului Judeţean Satu Mare,
putându-se vizita cinci cuptoare de ars ceramică conservate „in situ”, pe amplasamentul
descoperirii lor. La cca. 500 de m de aşezarea de olari daci, pe amplasamentul viilor de
la Medieşu Aurit la punctul „La Leşu” a fost descoperit cimitirul aşezării. Au fost cercetate
74 de morminte de incineraţie din care 61 cu osemintele calcinate depuse în urne şi 13
cu osemintele calcinate depuse direct în groapă, fără urnă. Cimitirul a fost atribuit celor
care au locuit în aşezarea din apropiere, dacilor la care nu este exclusă o adăugarea de
elemente etnice costoboce care se pare au pătruns în zonă la sfârşitul secolului al II-lea
A.D.6
Săpăturile arheologice efectuate în aşezarea dacică de la „Şuculeu”, în zona din
vestul rezervaţiei arheologice a cuptoarelor de ars vase, conservate în situ, au fost reluate în
anul 1995. Ele au fost continuate până în 1999, sub conducerea profesorului S. Dumitraşcu,
la care au participat mai mulţi studenţi de la specializarea Istorie-Geografie a Universităţii
din Oradea, unul din şantierele arheologice şcoală, alături de cele de la Biharea, Tăşad şi
multe altele. Cercetările au condus la obţinerea unor informaţii arheologice de o importanţă
majoră pentru civilizaţia dacilor de epocă romană. În 2011 o echipă de arheologi au
efectuat săpături arheologice la Medieşul Aurit – Şuculeu cu scopul principal de a verifica
datele geomagnetice din anii anteriori, când au fost identificate peste 200 de semnale
care păreau a fi cuptoare de ars ceramica. Săpăturile arheologice efectuate au scos la
Dumitru Protase şi Alexandru Suceveanu, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2010, p.471-480, Idem, Dacia
vestică şi nord-vestică în secolele IV-VI, în vol. cit., p.730-740
3
Referinţe privind activitatea ştiinţifică şi didactică a profesorului Sever Dumitraşcu se găsesc şi în următoarele
articole: Pompiliu Teodor, Sever Dumitraşcu, în Enciclopedia Istoriografiei Româneşti, coord. Ştefan Ştefănescu,
Bucureşti, 1978, p.133; Florin Sfrengeu, Profesorul Sever Dumitraşcu la 60 de ani, în Munţii Apuseni, IV,
Oradea, 1997, p.42-44; Ioan Crişan, Sever Dumitraşcu – arheologul şi muzeograful, în Adevărul omenşte posibil
pentru rânduirea binelui, Oradea, 2001, p.53-58; Florin Sfrengeu, Din activitatea didactică a profesorului Sever
Dumitraşcu, în vol. cit., p.49-52; Ioan Derşidan, Triptic Sever, în vol. cit., p.59-60; Sorin Şipoş, Virtuţi cotidiene
şi conformism pe linie, în Impact, II, 13, 31 martie 2004, la care se mai pot adăuga şi altele.
4 Sever Dumitraşcu, Tiberiu Bader, Aşezarea dacilor liberi de la Medieşul Aurit, Satu Mare, 1967
5
Sever Dumitraşcu, O locuinţă descoperită în staţiunea arheologică „Şuculeu” de la Medieşul Aurit, în Apulum,
In memoriam Avram Iancu 1972-1972, Alba Iulia, 1972, p.669-683, studiu apărut şi în Sever Dumitraşcu,
Scrieri arheologice privind istoria Daciei Apusene, volum îngrijit de Laura Ardelean şi Florin Sfrengeu, Oradea,
2007, p.252-260.
6
Sever Dumitraşcu, Dacia Apuseană, Oradea, 1993, p.104-108
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lumină două ateliere de producţie ceramică ce aveau pe lângă cele două cuptoare de ars
ceramica, cu perete median de susţinere a grătarului, gropi de deservire legate prin canale
de foc precum şi mai multe gropi de provizii.7 Încă din 1967 arheologul Sever Dumitraşcu
a intuit existenţa mai multor astfel de cuptoare, iar în monografia sitului arheologic a arătat
că: „nu ştim câte cuptoare se vor mai descoperi în viitor şi dacă se vor mai descoperi, deşi
bănuim că trebuie să mai existe după unele indicii surprinse în anul 1966”8. În prezent
acest sit arheologic, de mari dimensiuni, descoperit şi cercetat o lungă perioadă de timp
de arheologul Sever Dumitraşcu revine în prim planul arheologiei româneşti şi europene,
fiind considerat, pe bună dreptate, unul din cele mai mari centre meşteşugăreşti de olărit
din Europa din prima jumătate a mileniului I A.D.
Revenind la perioada de început a activităţii ştiinţifice a arheologului Sever Dumitraşcu,
în continuare vom prezenta pe scurt importantele descoperiri şi cercetări arheologice,
încadrate în perioada secoleleor II-IV A. D., făcute pe teritoriul Crişanei. Această muncă
de cercetare a devenit mai intensă mai ales după ce domnia sa a fost admis la doctorat,
în 1968, la marele profesor, romanistul Constantin Daicoviciu. A avut privilegiul de a se
afla în faţa unei prestigioase comisii compuse din: prof. dr. Doc. Nicolae Lascu, prof. dr.
Doc. Kurt Horedt şi prof. dr. Doc. Bodor András, mari savanţi a istoriei şi arheologiei din
România şi Europa. Studiile şi cercetările arheologice de teren au încercat să acopere toate
satele din Crişana, de la Tisa superioară, la nord, până la Mureş, la sud, un volum de muncă
imens, realizat şi cu sprijinul conducerii Institutului Pedagogic din Oradea şi participarea
studenţilor de la specializarea Istorie-Geografie. În această scurtă perioadă de doar patru ani,
în care tânărul arheologul reuşea să termine de scris teza intitulată Teritoriul dacilor liberi
din vestul şi nord-vestul României în vremea Daciei Romane9, au fost efectuate săpături
arheologice la: Moroda pe Cigher în judeţul Arad10, la Râpa şi Tinca pe Crişul Negru în
judeţul Bihor11, la Medieşul Aurit în judeţul Satu-Mare, începute în 1964, continuate şi în
această perioadă, o parte fiind prezentate mai sus, la Boarta în judeţul Sibiu12, din teritoriul
Daciei romane, pentru comparaţii. În aceşti ani de doctorat, 1968-1972, a fost publicat un
număr impresionant de lucrări ştiinţifice, aproximativ 40, şi peste 50 de articole în reviste
de cultură şi cotidiene, cu subiecte ce surprind anumite aspecte şi descoperiri privind dacii
liberi de epocă romană precum şi din epoci diferite, nu mai puţin importante13.
În urma unor cercetări sistematice de suprafaţă şi a săpăturilor arheologice efectuate
în depresiunea Holodului, la sfârşitul anilor '60 şi în 1970, arheologul Sever Dumitraşcu a
identificat pe teritoriul unora din aceste localităţi urme de aşezări de epocă romană (Tinca,
Cărăsău, Belfir), fiind cercetate aşezările cu material arheologic abundent de la: RohaniPeste Criş, Râpa-La Luncă şi Dealul Morii, şi la Cociuba Mare-Cohăreşti şi Fântâniţă.
Materialele arheologice descoperite în aceste situri au fost atribuite dacilor liberi de epocă
romană14.
Pe lângă cercetările arheologice de teren, amintite mai sus pe scurt, pentru întocmirea
tezei de doctorat, arheologul Sever Dumitraşcu a studiat, pe baze bibliografice, materialele
Robert Gindele, Eugen Silviu Teodor, Ioana Marchiş, Ovidiu Onac, Medieşul Aurit punct Şuculeu, în Cronica
Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2011, nr. 42, p.84
8
Sever Dumitraşcu, Tiberiu Bader, Aşezarea dacilor liberi de la Medieşul Aurit, Satu Mare, 1967, p.52
9
Teza, deoarece conducătorul de doctorat, Constantin Daicoviciu, a decedat în 1973,a fost susţinută abia în
1978, la Universitatea din Bucureşti sub conducerea prof. dr. Doc. Dumitru Berciu, fiind publicată în 1993, la
Oradea, cu titlul Dacia Apuseană.
10
Sever Dumitraşcu, D. Mălăiescu, Fl. Dudaş, Aşezarea dacică de la Moroda, j. Arad, în Lucrări Ştiinţifice, 4,
B, 1970, p.161-167
11
Sever Dumitraşcu, Cercetări arheologice în Depresiunea Holodului (II). Săpăturile arheologice de la TincaRâpa (j. Bihor), în Lucrări Ştiinţifice, 6, 1972, p.49-67
12
Sever Dumitraşcu, G. Togan, Săpăturile arheologice de la Boarta-Cetăţuie, j. Sibiu, în AMN, VIII, Cluj, 1971,
p.423-436
13
Vezi Lista lucrărilor ştiinţifice şi literare, întocmită de Simona Stanciu, Laura Ardelean şi Florin Sfrengeu în:
Sever Dumitraşcu, Scrieri arheologice privind istoria Daciei Apusene, volum îngrijit de Laura Ardelean şi Florin
Sfrengeu, Oradea, 2007, p.11-12.
14
Sever Dumitraşcu, Cercetări arheologice în depresiunea Holodului (I). Săpăturile de la Cociuba Mare, j. Bihor,
în Crisia, III, Oradea, 1973, p.139-162; Idem, Cercetări arheologice în depresiunea Holodului (II). Săpăturile
arheologice de la Tinca-Râpa, jud. Bihor, în Lucrări Ştiinţifice, 6, Oradea, 1972, p.49-67
7
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dacice din Ungaria şi Slovacia, a efectuat cercetări în muzeele din Cracovia, Igolomia şi
Nowa-Huta din sudul Poloniei, în câteva situri arheologice de pe valea Vistulei, la Institutul
de Arheologie Polonă a Universităţii Jagellone, în muzeul de arheologie din Varşovia. La
acestea se adugă cercetările din Muzeul de Istorie al Moldovei din Iaşi unde au fost studiate
materialele arheologice provenite din situri arheologice de epocă romană din Moldova
precum şi o bogată bibliografie de specialitate străină. La susţinerea tezei de doctorat, ce
a avut loc la 5 aprilie 1978, în faţa unei comisii formate din: prof. dr. Doc. Dumitru Berciu
– conducător ştiinţific, prof. dr. Doc. Dumitru Tudor, prof. dr. Dumitru Protase, prof. dr.
Constantin Preda, au fost prezenţi numeroşi savanţi, cercetători şi profesori de la cele mai
prestigioase instituţii ale vremii, constituind un real sprijin pentru afirmarea următoarelor
realităţi: „1) prezenţa şi locuirea Daciei vestice de către daci şi în spaţiul dintre Munţii
Apuseni, Slovacia şi Dunărea mijlocie, inclusiv până la curbura Carpaţilor, deci în întreaga
Ciscarpatie din dreapta Tisei. 2) dăinuirea comunităţilor dacilor liberi în Crişana şi în
întreg spaţiul Daciei libere de epocă romană din vest şi nord-vest şi romanizarea acestor
comunităţi, la fel ca în toate aşezările rurale din nordul acestor provincii şi participarea
lor la procesul complex, vast, îndelungat, dar necurmat, de formare a poporului român în
întreaga sa vatră istorică, a blocului românesc a celor zece provincii româneşti: Transilvania,
Oltenia, Banat, Muntenia, Dobrogea, Basarabi, Moldova, Bucovina, Maramureş şi Crişana,
şi 3) continuitatea comunităţilor daco-romane în Crişana, ca pe întregul cuprins al Daciei
vechi, deci cuprinzând atât teritoriul fostei Dacii romane, a Moesiei romane, cât şi cel al
dacilor liberi – mai mult de jumătate din „naţiunea” dacă, cum spunea Vasile Pârvan -, în
epoca romană târzie, romano-bizantină, deci romanică şi paleocreştină.”15
Această lucrare reprezintă de fapt prima sinteză privind zona Daciei Apusene în
perioada primei jumătăţi de mileniu a erei creştine, lucrare care în anii următori a fost
urmată de o nouă serie de studii şi articole, care au pus în evidenţă noi cercetări şi
descoperiri arheologice. Scopul sintezei a fost acela de a aduna toate datele arheologice
şi istorice cu privire la istoria Crişanei şi Maramureşului în perioada Daciei romane, cu
trecerea în revistă şi a perioadei până la cucerirea romană, încercându-se o coroborare a
ştirilor între ele, de fapt, după cum afirma chiar arheologul Sever Dumitraşcu: „o încercare
de a expune stadiul cercetărilor cunoscute de noi în momentul scrierii acestor rânduri”16.
Acest demers ştiinţific a fost unul de excepţie, fiind mult apreciat de-a lungul timpului
de specialiştii în domeniu, lucrarea fiind citată de toţi cei care, în lucrările ulterioare, au
tratat subiecte legate de acest spaţiu geografic din prima jumătate a mileniului I şi nu numai.
Mai mult chiar, cartea apare ca lucrare de referinţă în majoritatea sintezelor de istorie
a românilor, fiind în multe cazuri pe lista lucrărilor obligatorii a cursurilor universitare
de licenţă, masterat precum şi a celor care elaborează teze de doctorat ce au în vedere
perioadele dacică, daco-romană şi romanică.
Arheologul Sever Dumitraşcu, în cadrul mai larg al preocupărilor ştiinţifice, şi-a adus
o importanţă contribuţie şi la cunoaşterea cetăţilor dacice din partea de nord-vest a Munţilor
Apuseni, efectuând o serie de săpături arheologice în cetăţile şi aşezările fortificate precum
cele de la: Clit, jud. Arad, Săcălăsăul Nou şi Tăşad jud. Bihor, Marca, jud. Sălaj, publicând
mai multe lucrări cu caracter monografic sau studii de sinteză cu privire la această temă.17
La Tăuteni, j. Bihor a fost descoperit şi apoi publicat, de acelaşi arheolog, un
important tezaur constituit din două căni de argint şi un fragment din alt vas18, de fapt un
tezaur de templu grecesc, furat, după opinia lui Sever Dumitraşcu, „de heruli (Dexipos) în
incursiunea goto-herulă de dinainte de bătălia de la Naissus din templul Demetrei şi a lui
Dionysos, de la Eleusis...”19. Mai târziu, în 2000, sunt aduse informaţii, lămuriri în plus şi
Idem, Dacia Apuseană, Oradea, 1993, p.16-17
Ibidem, p.25-26
17
Dintre numeroasele lucrări amintim doar câteva: Sever Dumitraşcu, Cetăţuia dacică de la Clit, j. Arad, în
Lucrări Ştiinţifice, 4, B, Oradea, 1970, p.147-160; Idem, Aşezări fortificate şi cetăţui dacice în partea de vest
a Munţilor Apuseni, în Crisia, II, 1972, p.121-148; Idem, Dacian fortifications in Crişana, în Thraco-Dacica, I,
Bucureşti, 1976, p.259-264; Sever Dumitraşcu, Vasile Lucăcel, Cetatea dacică de la Marca, Cluj Napoca, 1974.
18
Sever Dumitraşcu, Tezaurul de la Tăuteni-Bihor, Oradea, 1973
19
Idem, Atribuirea etno-culturală a tezaurelor de la Şimleul Silvaniei şi Tăuteni (Tăuteu), în Analele Universităţii
15
16
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sunt prezentate alte analogii ale vaselor ce compun tezaurul de la Tăuteni, în cadrul unei
monografii istorico-arheologice dedicată herulilor20.
Şantierul arheologic de la Biharea a însemnat o nouă provocare ştinţifică unde,
arheologul Sever Dumitraşcu, între 1973-1984 şi 1997-2004, a scos la lumină complexe
şi artefacte arheologice încadrate în 26 de straturi şi niveluri de locuire, din neo-eneolitic
până la începuturile Evului Mediu. Cercetările arheologice au fost efectuate în incinta cetăţii
de pământ precum şi în apropierea acesteia, în partea de sud în cinci puncte arheologice
şi în două zone la nord de cetatea de pământ. Descoperirile arheologice efectuate până în
1980 au fost publicate, cu comentariul istoric, în monografia sitului arheologic Biharea21.
Pe lângă această monografie arheolgică, Sever Dumitrascu a publicat, referitor la situl
arheologic de la Biharea, numeroase alte studii, articole şi rapoarte arheologice care au
adus în circuitul ştiinţific informaţii şi interpretări de o mare importanţă pentru arheologia
şi istoria României şi Europei Centrale22.
Contribuţii istorico-arheologice de o valoare deosebită sunt şi cele referitoare la
epoca veche românească, cu privire specială la partea de nord-vest a României, Sever
Dumitraşcu fiind recunoscut pentru modul originar în care datele arheologice şi izvoarele
istorice sunt analizate şi prezentate, în contextul evenimentelor desfăşurate în Europa
Centrală de-a lungul secolelor VII-XI. În cadrul acestor analize, temeinic realizate, se
desprinde concluzia că despre români, în Crişana, se poate vorbi încă din secolul al VIIIlea, apreciindu-se că slavii care pătrund în zona Europei centrale şi de sud-vest aduc cu ei
o ceramică deosebită aparţinând populaţiilor romanice şi neromanice, arheologul orădean
arătând de nenumărate ori rolul jucat de populaţia romanică în constituirea culturii slave
din Bulgaria, Serbia, Croaţia, Ungaria, Slovacia, Moravia şi sud vestul Ucrainei, delimitând
concret ceramica românească din Crişana. Descoperirile arheologice au evidenţiat şi un
nivel al aşezărilor vechi româneşti ce se încadrează în orizontul de descoperiri, numit
de Sever Dumitraşcu, de tipul Călăţea-Biharea-Crăciuneşti din zona de câmpie şi Munţii
Apuseni, orizont ce face parte din unitatea civilizaţiei şi culturii vechi româneşti de factură
Bucov-Dridu-Bratei-Comana-Dudeşti-Vaslui23.
Profesorul Sever Dumitraşcu a evocat, cu diferite ocazii, cu dragoste, pasiune
şi însufleţire magiştrii pe care i-a avut în tinereţe. Însă nu doar Constantin Daicoviciu,
profesorii şi arheologii clujeni, pe care i-a cunoscut în mod direct sau indirect, au fost
evocaţi, ci şi alţi mari istorici şi arheologi ai neamului românesc. Dintre toţi aceştia îi
amintim pe: Nicolae Iorga, Alexandru Odobescu, Grigore Tocilescu, Vasile Pârvan, Ion
Lupaş, Gheorghe Brătianu, Silviu Dragomir, Vasile Bogrea, Dumitru Tudor, Ştefan Pascu,
din Oradea, seria Istorie-Arheologie, VIII-IX, 1998-1999, Oradea, p.18
20
Idem, Herulii. Monografie istorică şi arheologică, Oradea, 2000
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Radu Vulpe, Ion Nestor, Hadrian Daicoviciu, Dumitru Protase, Nicolae Gostar, Nicolae
Vlasa, Mircea Rusu, Kurt Horedt, Eugen Chirilă şi mulţi alţii. Este un omagiu adus şcolii
arheologice şi istorice româneşti, concretizat de-a lungul timpului şi prin publicarea unor
cărţi, studii, articole şi necrologuri24. Mai mult chiar, în ultima vreme profesorul Sever
Dumitraşcu a condus o serie de teze de doctorat, unele susţinute cu succes altele în curs de
finalizare, care au ca subiect viaţa şi activitatea unor arheologi români precum: Constantin
Daicoviciu, Hadrian Daicoviciu, Ion Nestor, Ioan-Horaţiu Crişan, Mircea Rusu, Radu
Vulpe, Petre Diaconu.
Prezentarea acestor aspecte, la care se pot adăuga multe altele, din activitatea
ştiinţifică a profesorului şi arheologului Sever Dumitraşcu, arată odată în plus, originalitatea
operei, contribuţia remarcabilă la punerea în valoare a unor descoperiri arheologice de
excepţie, promovarea patrimoniului arheologic şi a istoriei naţionale pe plan european şi
nu în ultimul rând caracterul deosebit al unui Om care şi-a dedicat o mare parte din viaţă
studiului şi cercetării ştiinţifice oneste, făcute cu un remarcabil patriotism. La împlinirea
frumoasei vârste de 75 de ani şi a 50 de ani de activitate ştiinţifică îi dorim multă sănătate
şi putere de muncă pentru finalizarea proiectelor propuse. LA MULŢI ANI MAGISTRE!
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