A N E X A 16
Activitatea filialelor
RAPORT
de activitate al Filialei laşi a Institutului Român de Tracologie în
perioada 1 979-1 999.
În cadrul filialei Institutului Român de Tracologie din Iaşi activează circa 35 cer
cetători, profesori şi muzeografi aparţinând Institutului de arheologie din Iaşi, Facultăţilor de
Istorie, Biologie, Filologie şi Lingvistică ale Universităţii Al. I. Cuza, Facultăţii de istorie
geografie din Suceava şi muzeelor din Iaşi, Suceava, Botoşani, Vaslui, Huşi, Roman, Bacău,
Piatra Neamţ, Tecuci şi Galaţi.
De la înfiinţarea Institutului şi pân ă în prezent, membrii filialei noastre s-au străduit să
lămurească, pe cât posibil în cadru interdisciplinar, diferite aspecte ale problematicei traco
geto-dace, contribuind, în acelaşi timp, alături de membrii celorlalte filiale din ţară, la buna
reuşită a acţiunilor întreprinse pe plan local şi internaţional.
Întrucât majoritatea membrilor acestei filiale sunt arheologi, cercetările în domeniul
arheologiei au fost cu precădere în centrul atenţiei, ele organizându-se conform planificărilor
şi aprobării Comisiei naţionale de arheologie. Pe lângă continuarea săpăturilor în staţiuni
intrate deja în atenţia specialiştilor din ţară şi străinătate, ca cele de la Barboşi, Poiana, Brad,
Răcătău, Piatra Neamţ, Cândeşti, Lozna şi altele, s-au efectuat mult mai multe săpături de
salvare, în zonele care urmau să fie afectate prin şantierele de construcţii sau prin lucrările de
ameliorare a terenurilor agricole.
După anul 1 990 când unii membri ai filialei noastre au devenit salariaţi ai Institutului
Român de Tracologie s-a colaborat la săpăturile arheologice efectuate în R. Moldova şi
Ukraina. Astfel, dr. Ruxandra Alaiba a început săpăturile la Trinca, raionul Edineţ, care
continuă şi în prezent iar dr. Silvia Teodor a participat la cercetarea aşezării fortificate de la
Butuceni. Perioadic, au lucrat pe şantiere din această zonă, F. Burtănescu în colectivul de la
Trinca- Izvorul lui Luca, Carmen Tarcan în cel de la Butuceni, unde a studiat paleofauna, iar
Victor Cojocaru participă activ, începând din anul 1 996, la săpăturile de la Tyras şi Olbia din
Ukraina. Aceste cercetări s-au efectuat cu sprijinul financiar şi ştiinţific al Institutului
Român de Tracologie, materialele şi rezultatele fiind publicate în revistele Thraco-Dacica şi
Cercetări arheologice în aria nord-tracă sau în reviste de specialitate din Rep. Moldova şi
Ukraina.
După reorganizarea Institutului de Tracologie în anul 1 99 1 , colab oratorii din schema sa
au avut teme de cercetare concrete, caracterul interdisciplinar fiind respectat, mai ales că
filiala din Iaşi a avut mereu specialişti în toate domeniile. Astfel, în domeniul paleo
lingvisticii cercetătorii Marius Alexianu, Adrian Poruciuc şi Stelian Dumistrăcel au abordat
diferite teme şi au publicat numeroase studii dintre care menţionăm: Relaţii între lingvistică
,o;i arheologic în privinţa indo-europenizării spaţiului carpato-ba/canic (M. Alexianu, 1 993);
0110111astic;1 românească în perspectiva palco- 1<;i panba/canică. Discuţii şi principii de
abordare (A. Poruciuc, 1 992); Observaţii asupra filonului paleoba/canic din antroponimia ro
manească (A. Poruciuc); Observaţii asupra scrierii şi a relaţiei pronunţie-scriere (cu referire
specială la limbile indo-europene) (A. Poruciuc, 1 993); Onomastica românească de substrat
(A. Poruciuc, 1 993); Relaţia strat-substrat în domeniul indo-european (A. Poruciuc, 1 993);
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Cc poate fi pre-indo-european în Europa sud-estică (A. Poruciuc, 1 994); Scurtă introducere
1n domeniul clementelor moştenite de limbi europene din idiomuri preistorice cgiptoidc
avându-şi originea în "Semiluna Fertilă" (A. Poruciuc, 1 997). Se continuă studiul asupra
perpetuării idiomurilor preistorice, cu accent special pe terminologia agriculturii primitive
(A. Poruciuc). Fondul autohton al limbii române - aportul lingvisticii - (S. Dumistrăcel,
1 993); Arheologic şi etnolingvistică (S. Dumistrăcel, 1 993); Fenomenul indo-european în
estul Europei (S. Dumistrăcel, 1 994); Lexicul autohton al dacoromânci, spre o perspectivă de
antropologic culturală (S. Dumistrăcel, 1 994).
Un alt domeniu care şi-a început activitatea începând cu anul 1 992 a fost arheo
etnografia. După o prealabilă documentare în probleme de metodă, obiect, legi, principii s-au
prezentat comunicări privind Reminiscenţe de rit şi ritual funerar preistoric în folcloru/ Mol
do vei Meridionale şi Tehnici de omamcntarc prin pictură a ceramicei preistorice pc baza
coloranţilor naturali (R. Alaiba, 1 992); Consideraţii de ordin ctno-arhco/ogic în studiul cul
turilor preistorice (R. Alaiba, 1 993); Consideraţii antropologice în domeniul ctno-arhcologici
(R. Alai ba şi C. Tarcan, 1 993 ) ; Ocrul, ofrandă funerară (R. Alaiba, 1 994); Simbolistica
cuptoare/or de ars ceramica (R. Alaiba, 1 995). Cercetarea în domeniul arheo-etnografiei
continuă, prin investigarea din acest punct de vedere a unor zone de la est de Carpaţi şi din
spaţiul carpato-nistrean. În şedinţe de comunicări de la seminarul de arheologie al Univ.
« Al. I. Cuza » şi la Institutul de Arheologie din Iaşi s-au purtat discuţii axate pe probleme
legate de cenuşare, măşti şi diferite ritualuri, la care au participat numeroşi cercetători
printre care şi Florentin Burtănescu, Marin Dinu, Emilia Pavel, Ruxandra Alaiba, Nicolae
Ursulescu şi alţii.
În cadrul filialei din Moldova a Institutului Român de Tracologie o importantă
contribuţie şi-au adus-o specialiştii paleo-antropologi şi paleo-faunişti, care au abordat teme
importante sub conducerea acad. Olga Necrasov, cercet. Maria Cristescu şi prof. Sergiu
Haimovici. Au fost cercetate resturile osteologice din numeroase situri arheologice de pe tot
cuprinsul ţării şi s-au elaborat studii şi rapoarte privind aceste materiale, unele fiind publi
cate în diferite reviste din ţară şi străinătate. Dintre acestea menţionăm: Observaţii cu privire
la materialul animalier în toreutica traco-gcto-dacică (S. Haimovici, 1 992); Studiul paleo
zoologic al resturilor de oase de la Ostrovul Corbului, Butucc111: Brăcşti, şi din alte aşezări
(S. Haimovici şi C. Tarcan, 1 993); Studiul unui lot de pa/cofaună provenit din aşezarea epo
nimă a culturii Montcoru (S. Haimovici, 1 995); Studiul arheologic al materialului din două
vi/lac romane din nordul Dobrogei (S. Haimovici, 1 995); Fauna din cetatea geto-dacică de la
Butuccni (C. Tarcan-Hrişcu, 1 995); Date arhcozoologicc din aşezarea geto-dacă de la
Grădiştea (C. Tarcan, 1 993). Au mai fost studiate resturile faunistice de la Poiana, Răcătău,
Brad şi Glina urmând să fie definitivate.
Colaboratorii de la Centrul de antropo logie al Acad. Române, fi l iala Iaşi, în special
Maria Cristescu şi Cezarina Bălteanu, au participat cu comunicări la simpozioanele
Institutului Român de Tracologic, la al VII-iea Congres Mondial de Tracologic şi la manifes
tările organizate de filiala noastră. De asemenea, au fost lucrate materialele din necropolele
de la Brăeşti (Georgeta Miu), Mihăileşti (Dan Botezatu), Poiana (Maria Cristescu) ş.a. unele
fiind parţial publicate în diferite reviste.
După cum s-a amintit, în perioada 1 979- 1 999, o bogată activitate s-a desfăşurat în
domeniul arheologiei atât de membrii din Institutul Român de Tracologie cât, mai ales, de
numeroşii colaboratori de la Institutul de arheologie şi Facultatea de istorie din Iaşi şi unii
muzeografi din Moldova. S-au efectuat săpături arheologice în aşezări şi necropole iar cele
mai multe din materialele descoperite sunt publicate în reviste din ţară şi străinătate şi
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monografii arheologice. Î n ceea ce priveşte civilizaţia tracilor din epoca bronzului merită
menţionate cercetările din aşezarea şi necropola de la Cândeşti, jud. Vrancea (M. Florescu),
iar pentru prima epocă a fierului, investigaţiile de mai mare amploare de la Grăniceşti (A.
Laszlo), Lozna-Dealul Morii şi Budeni (S. Teodor), Curteni, Brădiceşti şi Hârtope (C.
Iconomu). O mare importanţă s-a acordat cercetărilor din fortificaţiile getice de la Cotnari
(A. Florescu), Buneşti (V.V. Bazarciuc), Fedeşti (T. Marian) precum şi din aşezările şi
necropolele geto-dacice de la Lozna, Poiana, Brad, Răcătău, Barboşi, Piatra Neamţ,
Dumbrava, Cucuteni şi altele (S. Teodor, V. Ursache, V. Căpitanu, S. Sanie, V. Mihăilescu
Bîrliba, D. Marin, P. Şadurschi ş.a.). Demnă de remarcat este şi realizarea pri n străduinţele
membrilor filialei din Iaşi, respectiv a arheologilor Adrian Florescu şi Dinu Marin, a două
mari rezervaţii arheologice, cetatea dacică de la Cotnari- Cătălina şi mormântul princiar getic,
de la Cucuteni-Mlada.
S-a cercetat intens şi civilizaţia dacilor liberi din secolele 11-111 d. Hr. prin continuarea
săpăturilor de la Dumbrava, Lozna- Turbărie, Borniş, Drăgeşti, Zvoriştea, Călugăra şi din
multe alte locuri, materialele scoase la lumină fiind publicate în cărţi şi studii, în diferite re
viste din ţară şi străinătate (S. Sanie, S. Teodor, M. Ignat, V. Căpitanu, R. Alaiba, D.
Teodor). Prin săpături efectuate în aşezările şi necropolele din primul mileniu al erei creş
tine s-au adus noi contribuţii privind continuitatea elementului autohton, elementele etero
gene, procesul romanizării la est de Carpaţi şi, în general, particularităţile etnogenezei româ
neşti în acest spaţiu. Î n această privinţă, contribuţii deosebit de importante au fost aduse prin
cercetările de la Mihălăşeni, Ştefăneşti, Lozna-Străteni, Izvoare-Bahna, Davideni, Barcea,
Bârlad- Valea Seacă, Branişte, Călugăreni şi altele (O. L. Şovan, D. Teodor, I. Mitrea,
M. Nicu, S. Ţau, V. Mihăilescu-Bîrliba, V. Căpitanu şi alţii).
Rezultatele cercetărilor arheologice, cele mai multe prezentate la sesiunile anuale de
rapoarte, au fost valorificate în numeroase studii şi articole publicate în revistele de
specialitate. De asemenea, s-au susţinut comunicări la simpozioanele Institutului Român de
Tracologie, la diferite sesiuni ştiinţifice din ţară şi la manifestări internaţionale. Menţionăm
participarea la: Congresele de ştiinţe istorice de la Bucureşti ( 1 980); Stuttgart ( 1 985);
Madrid ( 1 990), comunicările fiind publicate în Actele congreselor şi în RRH; Congresele de
pre- şi protoistorie de la Ciudad de Mexico ( 1 98 1 ), Mainz ( 1 987); Bratislava ( 1 99 1 ), Forli
( 1 996); Congresele Internaţionale de Tracologie de la Viena ( 1 980) şi Constanţa-Mangalia
( 1 996); Congresul de ştiinţe sud-est europene de la Sofia ( 1 989); Simpozioanele de la Roma
( 1 979), Palma de Maj llorca ( 1 98 1 şi 1 992), Spoleto ( 1 987); Colocviile româno-slovace de la
Nitra ( 1 980) şi Bucureşti ( 1 98 1 ); Sesiunile "Săptămânile Ph1lippopolitane " de la Plovdiv
( 1 982); Celţii şi traco-dacii din Bazinul Carpatic de la Bistriţa ( 1 998); colocviul "50 de ani
de in vestigaţii arheologice 1n rezervaţia muzeală Orhciul Vechi", Butuceni 1 997, şi multe
altele. Atât la manifestările din ţară cât şi cele din străinătate o prezenţă activă au avut-o
prof. M. Petrescu-Dîmboviţa, S. Sanie, S. Teodor, I. Ioniţă, V. Mihăilescu-Bîrliba, D.
Teodor, S. Dumistrăcel, M. Alexianu, V. Spinei, R. Alaiba, A. Poruciuc şi alţii.
În afară de un mare număr de studii publicate în revistele Dacia, SC/VA, Thraco
Dacica, Arheologia Moldo vei: Cercetări istorice, Carpica, Memoria Antiquitatis, Hierasus,
Acta Molda vitu� Meridionalis şi altele, menţionăm şi unele monografii cum sunt: La monnaie
romaine chez Ies Daces Orientaux (V. Mihăilescu-Bîrliba, 1 980); Civilizaţia romană la est de
Carpaţi şi romanitatea pe teritoriul Moldovei (S. Sanie, 1 98 1 ); Din istoria şi civilizaţia
dacilor liberi (I. Ioniţă, 1 982); Cultele orientale în Dacia romană (S. Sanie, 1 98 1 ); Văle111: o
marc necropolă a dacilor liberi (I. Ioniţă, V. Ursachi, 1 988); Dacia răsăriteană în secolele
VI-I î. e.n. (V. Mihăilescu-Bîrliba, 1 990); Repertoriul culturii Noua (A. F lorescu, 1 99 1 );
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Începutunle epocii fierului la est de Carpaţi. Culturile Gava-Holihrady şi Corlătcni-Chişinău
pc teritoriul Moldovei (A. Laszlo, 1 994); Archaeolinguistica. Trei studii interdisciplinare (A.
Poruciuc, 1 995); Din istoria culturii şi religiei geto-dace (S. Sanie, 1 995, 1 999); Geneza
creştinismului popular al româmJor (N. Zugravu, 1 997); Zargida va. Aşezarea dacică de la
Brad (V. Ursache, 1 995); Dacii liberi din Moldova. Contribuţii arheologice (M. Ignat, 1 999);
Der Arm-und Bcinschmuck in Rumănicn (M. Petrescu - Dîmboviţa, PBF, X, 4, 1 998);
Civilizaţia geto-dacică la est de Carpaţi în secolele V-II î. de Hr. Consideraţii generale şi
repertoriu arheologic (S. Teodor, 1 999); Truşcşti. Monografic arheologică (M. Petrescu

Dîmboviţa, M. Florescu, A. Florescu, Iaşi 1 999).
Şase dintre aceste volume au apărut în seria Bibliotheca Thracologica a Institutului
Român de Tracologie. S-au mai publicat diferite materiale în volumul Relations thraco-illiro
hellcniques (N. Ursulescu, V. Căpitanu, l.T. Dragomir, R. Alaiba, F. Monah, E. Pavel) în mai
multe numere ale seriei Symposia Thracologica (S. Teodor) şi în volumele I ( 1 997) şi II ( 1 999)
ale Actelor Congresului al VII-iea Mondial de Tracologie, Constanţa-Tulcea-Mangalia, 1 996.
În cei 20 de ani care s-au scurs de la înfiinţarea Institutului, cercetătorii şi muzeografii
din R. Moldova au participat în mod activ la simpozioanele organizate la Iaşi pe teme
privind: Tracii şi civilizaţia lor în lumina cercetărilor arheologice ( 1 980); Fortificaţiile la
geto-daci ( 1 980); Tracii în spaţiul dacic În lumina cercetărilor multidisciplinare ( 1 984 );
Cultura spirituală a geto-dacilor ( 1 986); Ornamentica ceramicei La Tenc în spaţiul getic
( 1 994); Profesorul Radu Vulpe, centenarul naşterii (1 999) şi altele, la care au prezentat
comunicări, prof. Ariton Vraciu, prof. Gh. lvănescu, acad. Olga Necrasov, acad. M. Petrescu
Dîmboviţa, prof. M . Vasilescu, prof. N. Ursulescu, prof. A. Laszlo, dr. S. Teodor, dr. S.
Sanie, dr. V. Mihăilescu-Bîrliba, dr. C. Iconomu, dr. F. Monah, dr. D. Monah. La şedinţele
trimestriale de comunicări organizate de filiala din Iaşi a IRT au participat activ cu
comunicări şi discuţii dr. S. Dumistrăcel, prof. A. Poruciuc, prof. S. Haimovici, dr. Maria
Cristescu, dr. R. Alai ba, dr. Silvia Teodor, muzeograf E. Pave l şi alţii, precum şi prof. P .
Di mitrov (Bu l garia), prof. Mark Gabinschi (Chişinău) ş i S . Teodor (Taboiki Noe, 1 993,

1 994, 1 997; Odessa, 1 996), S. Teodor, D. Teodor, V. Cojocaru, M. Petrescu-Dîmboviţa,
(Cernăuţi, 1 999).
Î n cadrul Comisiei pentru promovarea studiilor indo-europene şi trace de la Mangalia,
cu specific internaţional, activează, din cadrul filialei Iaşi, prof. M. Petrescu-Dîmboviţa,
prof. A. Poruciuc, prof. M. Alexianu, dr. Maria Cristescu, dr. S. Teodor, drd. Victor
Cojocaru, care contribuie şi la comisiile de colaborare ştiinţifică româno-moldovenească şi
româno-ucraineană.
La elaborarea Buletinului de Thracologie, nr. I-V şi la alte publicaţii ale Institutului
(S. Teodor, M. Alexianu, R. Alaiba), un aport substanţial îl au şi membrii din Iaşi ai IRT.
Prezenţa activă a membrilor filialei din Iaşi la diferite activităţi ştiinţifice, din ţară şi
străinătate, din domeniul tracologici, considerăm că poate constitui la acest moment de
bilanţ, un impuls pentru continuarea cercetărilor în acest domeniu într-un cadru pe cât posibil
mai larg interdisciplinar şi cu metode modeme de investigare, condiţii absolut indispensabile
pentru progresul acestor cercetări din ţara noastră. Î n ceea ce ne priveşte, sperăm să putem
continua colaborările începute de mai mulţi ani, cu istoricii, lingviştii, antropologii,
paleozoologii, paleobotaniştii şi informaticienii din ţară şi străinătate în vederea elaborării a
noi lucrări mai aprofundate asupra civi lizaţiei traco-geto-dace.
dr. Silvia Teodor
Secretar Ştiinţific
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RAPORT
al Filialei Cluj a Institutului Român de Tracologie:
20 de ani de activitate
Î mplinirea a 20 de ani de existenţă a Institutului Român de Tracologie reprezintă un
prilej ce îndeamnă la evaluarea modului în care noua instituţie de cercetare a istoriei traco
geto-dacilor şi-a onorat menirea pentru care a fost înfiinţată. La reuşita activităţii Institutului
Român de Tracologie, cu precădere sub aspect ştiinţific, au contribuit şi filialele, printre care
se înscrie şi cea din Cluj-Napoca.
De la înfiinţare şi până în 1 989 inclusiv, adică timp de 1 O ani, filiala clujană a cuprins ca membri onorifici - majoritatea cercetătorilor de la instituţiile de profil (muzee, institute)
din Transilvania, care prin specificul preocupărilor ştiinţifice se înscriau în domeniul
tracologiei.
În această perioadă, activitatea membrilor filialei a fost stimulată printr-o serie de
manifestări ştiinţifice iniţiate de Institutul Român de Tracologie, pe prim plan situându-se
simpozioanele de tracologie organizate cu regularitate, precum şi publicarea promptă a
comunicărilor în seria Symposia Thracologica. Anuarul Thraco-Dacica, prin posibilităţile de
publicare pe care le oferă, a contribuit, de asemenea, la stimularea activităţii ştiinţifice.
Până în 1 989, preşedinte al filialei a fost acad. Şt. Pascu, iar secretar dr. I. Glodariu. În
1 990 dr. I. Glodariu a fost ales preşedinte, iar ca secretar dr. E. Iaroslavschi.
În urma reorganizării Institutului Român de Tracologie, începând cu anul 1 990 filialei
Cluj i-au fost atribuite posturi de cercetare retribuite, ocupate succesiv (prin concurs) de
cercetătorii Gelu Florea, Florin Gogâltan, Aurel Rustoiu, dr. Janos Nemeti, dr. Gheorghe
Lazarovici, dr. Valentin Vasiliev, drd. Vitalie Bârcă. În actuala structură organizatorică a
Institutului Român de Tracologie, în cadrul Filialei Cluj îşi desfăşoară activitatea trei
cercetători: dr. A. Rustoiu, V. Bârcă şi dr. V. Vasiliev.
Prezentarea aici, inevitabil succintă, a activităţii desfăşurate în această perioadă, va
avea mai întâi în vedere cercetările arheologice efectuate de membrii filialei, adesea în
colaborare cu specialişti de la alte instituţii.
Astfel, pentru mai buna cunoaştere a începuturilor civilizaţiei tracice în aria intra
carpatică a fost întreprinsă o campanie susţinută de identificare, cartare, prospectare geo
magnetică şi cercetare a tumulilor din zona estică a Munţilor Apuseni şi valea Someşului.
Mic. La această cercetare, condusă de dr. Gh. Lazarovici, au luat parte şi arheologi de la
Muzeul Naţional al Transilvaniei. În cadrul unui proiect de arheologie montană, iniţiat de
Gh. Lazarovici în colaborare cu Muzeul din Reşiţa, au fost efectuate cercetări pentru
identificarea surselor şi exploatărilor de cupru din Banat. Acest proiect (ca şi analizele
efectuate pe piese de cupru şi bronz) a adus date noi pentru cunoaşterea palco-metalurgiei.
Referitor la investigarea epocii bronzului (inclusiv a etapei de început) în NV
României, trebuie menţionate în special cercetările efectuate de dr. P . Roman şi dr. J. Nemeti
la Carei-Boba/d. Date importante pentru această epocă (dar şi cu descoperiri ce se eşalonează
până în feudalismul timpuriu) au adus, spre exemplu, săpăturile executate de dr. I. Nemeti la
Pişcolt şi Lazuri (în cadrul ultimului şantier, investigaţiile desfăşurându-se în colaborare cu
cercetători din Ukraina).
Pentru prima epocă a fierului trebuie menţionate săpăturile efectuate în câteva aşezări
fortificate (Bozn.a, Dej , Subcetate, Teleac). Aceste cercetări au conturat mai exact atât fazele
de evoluţie ale culturii materiale traco-dacice de pe teritoriul Transilvaniei, cât şi moda
lităţile de construcţie a sistemelor defensive în această epocă istorică.
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Legat de epoca La Tene în zona de NV a Transilvaniei (inclusiv prezenţa celtică şi
coabitarea cu populaţia autohonă) trebuie relevate cercetările efectuate de dr. I. Nemeti în
necropola de la Pişcolt şi în aşezarea de la Berea.
Aşezarea dacică şi locuirea din epoca bronzului de la Sighişoara- Wietenberg au fost
investigate pe parcursul mai multor campanii de dr. I. Andriţoiu şi dr. A. Rustoiu, ultimul
participând şi la cercetarea fortificaţiei dacice de la Divici.
În cadrul contractului de colaborare încheiat de Institutul Român de Tracologie cu
Universitatea de Stat din Uzgorod, dr. A. Rustoiu şi semnatarul acestui raport au participat
(în 1 996 şi 1 999) la cercetarea aşezării dacice fortificate de la Solotvino (Slatina) de pe
teritoriul Ukrainei transcarpatice.
Cel mai tânăr membru al filialei, V. Bârcă. participă din 1 996 - în cadrul colectivului
de cercetători de la Institutul Român de Tracologie - la săpăturile arheologice de la Tyras şi
Cartai, efectuate în colaborare cu Institutul de Arheologie din Kiev şi Muzeul din Odessa.
Pe baza săpăturilor arheologice şi a cercetărilor efectuate, membrii filialei au publicat
(în ultimii l O ani), în diferite reviste de specialitate, un număr de 1 1 7 lucrări (monografii,
studii de sinteză, articole, rapoarte de săpături, recenzii). Menţionăm aici doar monografiile
apărute în această perioadă. A. Rustoiu: Metalurgia bronzului la daci. Tehnici, ateliere şi
produ.ttc de bronz, Bibliotheca Thracologica, XV, Bucureşti, 1 996; Fibulele din Dacia
preromană, Bibliotheca Thracologica, XXII, Bucureşti, 1 997; Sighişoara- Wictcnbcrg. des
coperirile preistorice şi aşezarea dacică, Bibliotheca Thracologica, XXIII, Bucureşti, 1 997
(în colaborare cu dr. I. Andriţoiu); V. Vasiliev: Civilizaţia dacică timpurie în aria intra
carpatică a României, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1 99 1 (în colaborare); Repertoriul arheologic
al jud. Cluj, Cluj-Napoca, 1 993 (în colaborare); Fortifications de refuge et etablissements
fortifics du premier âge du fer en Transylvanie, Bibliotheca Thracologica, XII, Bucureşti,
1 995. A apărut deja la începutul anului 2000, în seria Bibliotheca Thracologica, şi volumul
redactat de dr. J. Nemeti, în care sunt prezentate toate descoperirile arheologice din NV
României.
Prin întocmirea notelor bibliografice şi a fişelor privind săpăturile arheologice de pe
teritoriul Transilvaniei, membrii filialei au contribuit la redactarea volumelor apărute până
acum din publicaţia Bul/ctin de Thraco/ogie. Recherches paleoba/kaniques et carpato
pontiques. De asemenea, unii membri ai filialei au lecturat şi au făcut propuneri de
îmbunătăţire la câteva lucrări predate spre publicare în seria Bibliothcca Thracologica.
Membrii filialei au participat activ, cu comunicări şi intervenţii, la diferite reuniuni
ştiinţifice. Printre acestea sunt de menţionat sesiunile anuale de rapoarte arheologice
(organizate de Comisia arheologică sau în cadrul Institutului Român de Tracologie),
sesiunile ştiinţifice ale diferitelor muzee din ţară, colocviile internaţionale cu privire la prima
epocă a fierului şi cultura scitică, organizate de Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea.
Dintre numeroasele manifestări ştiinţifice organizate de Institutul .Român de Tracologie
şi la care, în mod firesc, au participat şi membrii filialei, trebuie amintite aici simpozioanele
(interne şi internaţionale) de tracologie, colocviul internaţional (de la Călăraşi) dedicat
complexului cultural Noua-Sabatinovka-Coslogeni, colocviile Comisiei româno-iugoslave
pentru cercetarea regiunii Porţilor de Fier, Al VII-iea Congres Mondial de Tracologic. Filiala
a fost, de asemenea, constant reprezentată la lucrările Comisiei Jntemaţionale Consultative
pentru Promovarea Studiilor Indo-europene şi Trace.
Filiala clujeană - mai ales prin dr. A. Rustoiu - a contribuit la organizarea colocviului
cu tema Cultura La Tene în Transilvania, desfăşurat în 1 997. Gazda binevoitoare a fost
Muzeul Judeţean Bistriţa, iar meritul de a fi asigurat condiţiile materiale necesare bunei
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desfăşurări revine domnilor George Marinescu şi Corneliu Gaiu. De asemenea, prin

dr. Gh.

Lazarovici, filiala a contribuit la organizarea, în cadrul Muzeului Naţional de Istorie a
Transilvaniei, a colocviilor anuale de etno-arheologie şi arheometrie, la care au participat
cercetători de diferite specialităţi din ţară.
Din păcate, bugetele personale şi ale instituţiei nu au permis onorarea unor invitaţii la
reuniuni ştiinţifice internaţionale, un exemplu în acest sens constituindu-l congresul UISPP
de la Forli (Italia).
În cadrul acestei succinte şi inevitabil selective prezentări, accentul a fost pus pe
. cercetările efectuate şi valorificarea lor ştiinţifică, ele reflectând de fapt măsura activităţii
membrilor filialei.

Dr. Valentin Vasiliev
(preşedintele filialei)
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RAPORT
privind activitatea Filialei Craiova a Institutului Român de Tracologie
între anii 1 983-1 999
Filiala din Craiova a Institutului Român de Tracologie a fost înfiinţată la 23 noiembrie
1 983, în scopul de a fructifica tradiţia cercetării ştiinţifice din Oltenia. S-a avut în vedere, de
asemenea, potenţialul ştiinţific din regiune, capabil să aducă contribuţii importante la
cunoaşterea istoriei vechi a ţării noastre şi fenomenelor etnologice.
În cei 1 7 ani de la înfiinţare, Filiala din Craiova şi-a adaptat planul de activitate, ţinând
seama şi de planul de cercetare al Institutului de Cercetări Socio-Umane din Craiova. Planul
de cercetare a fost în aşa fel întocmit, încât să prevadă şi temele specifice urmărite de
Institutul Român de Tracologie. Filiala din Craiova a avut de la început două sectoare:
1 . arheologie, 2. etnologie. Sectorul de arheologie a cuprins în cadrul filialei, în afara
cercetătorilor de la Institutul de Cercetări Socio-Umane (dr. Gheorghe Popilian, dr. Marin
Nica, Mircea Negru, Simona Lazăr), şi muzeografi de la Muzeul Olteniei (Corneliu Mărgărit
Tătulea, Petre Gherghe), Muzeul Regiunii Porţilor de Fier (dr. Mişu Davidescu, Ion Stângă,
Gabriel Crăciunescu), Muzeul Judeţean Gorj "Alexandru Ştefulescu", (Vasile Marinoiu,
Gheorghe Calotoiu), de la Muzeul Judeţean Vâlcea (Mariana Iosifaru, Sergiu Purice).
Sectorul de etnologie a antrenat, în afară de Marcela Popilian - ulterior cercetătoare în cadrul
Institutului Român de Tracologie -, pe Gheorghe Iordache şi Nicolae Niţu, cercetători la
Institutul de Cercetări Socio-Umane din Craiova, precum şi muzeografi de la instituţii
muzeale din Oltenia.
Sectorul de arheologie
Planul de cercetare al sectorului de arheologie a fost axat pe problemele de importanţă
majoră ale istoriei noastre: epoca bronzului, epoca fierului, civilizaţia geto-dacică,
permanenţa populaţiei autohtone în cadrul provinciei romane Dacia, continuitatea daco
romană la nordul Dunării, după părăsirea aureliană. În ultimii ani, la acesta s-a adăugat şi
realizarea unui "Repertoriu arheologic al judeţului Dolj". Conducerea filialei s-a străduit să
realizeze toate temele propuse. În mare parte s-au obţinut chiar rezultate notabile.
În cele ce urmează se vor trece în revistă realizările din toate temele propuse.
Epoca de tranziţie de la neolitic la civHizaţia bronzului În acest domeniu rezultate
demne de amintit sunt cele obţinute de dr. Marin Nica, în urma cercetărilor efectuate în tell
ul din colţul de vest al staţiunii romano-bizantine de la Sucidava. El a reuşit să stabilească
stratigrafia aşa numitei "culturi Celei". Nu trebuie să omitem că în acest tell au fost
descoperite şi două podoabe de aur. Tot Marin Nica a semnalat existenţa unui orizont
Cernavodă III în cadrul săpăturilor de la Cârcea (jud. Dolj) şi în tell-ul de la "Corboaica",
Drăgăneşti-Olt (jud. Olt), săpături efectuate împreună cu Cristian Schuster. Un nivel de
locuire care aparţinea culturii Cernavodă III a fost precizat şi sub necropola daco-romană de
la Locusteni (jud. Dolj).
Tot la Locusteni, în sectorul condus de Marin Nica, s-au descoperit şi vestigiile unei
locuiri care aparţinea culturii Coţofeni. Deşi săpăturile de pe "Ostrovul Şimian", sectorul
"Plajă" au fost executate cu trei decenii în urmă, rezultele acestora au fost publicate abia anul
trecut. Menţionăm că Gheorghe Popilian, a scos la iveală, sub stratul de locuire dacic, un
cimitir care a fost atribuit culturii Coţofeni.
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Epoca bronzului. Gabriel Crăciunescu de la Muzeul Regiunii Porţilor de Fier din

Drobeta-Turnu Severin s-a ocupat în special de geneza şi evoluţia culturii Verbicioara în
vest, care este şi subiectul tezei sale de doctorat. Acelaşi cercetător a mai făcut sondaje şi
săpături arheologice şi în alte localităţi din jud. Mehedinţi, unde, printre alte orizonturi, a
surprins niveluri ale culturii Glina (Bistreţ, comuna Devesel, Verbicioara, corn. Oreviţa
Mare, Brezniţa de Ocol, Dobra, Malovăţ, Rogova), Gârla Marc (Izvoarele, Devesel, Izvorul
Frumos etc).
Una dintre cele mai însemnate şi mai interesante descoperiri din epoca bronzului este
necropola şi aşezarea de la Ghidici (corn. Piscu Vechi, jud. Dolj). Pentru prima dată în jud.
Dolj s-a descoperit şi o aşezare de tip Gârla Mare. Până la această descoperire se cunoşteau
numai cimitire aparţinătoare acestei culturi . Marin Nica, autorul acestei descoperiri din
punctul "Balta Ţarovei", a ajuns la concluzia că în această aşezare, suprapusă de o alta din
prima epocă a fierului, s-a desfăşurat întregul proces de geneză şi evoluţie a culturii Gârla
Mare, precum şi evoluţia acesteia, care aparţine primei epoci a fierului. La Locusteni s-a
descoperit, de asemenea, un orizont de cultură care este atribuit culturii Verbicioara. Tot
Marin Nica, în ultimii ani, a descoperit la Cârcea sistemul de fortificaţie al aşezării din epoca
bronzului, aflat în punctul "La Hanuri". Acesta constă dintr-un şanţ lat de 4 m şi adânc de
2, 70 m şi dintr-o palisadă, din care s-au păstrat numeroase urme. Alte urme ale epocii
bronzului (cultura Verbicioara) au mai fost descoperite şi în sectorul "Villa suburbana" de la
Romula, aflate sub stratul roman, în care s-au găsit şi 20 de cuptoare de ars ceramică romană.
La Băieşti, jud. Gorj , Gheorghe Calotoiu de la Muzeul Judeţean Gorj a descoperit, în
punctul "Linia a doua", ceramică şi unelte de piatră atribuite culturii Glina. În concluzie,
putem spune că în prezent epoca bronzului din Oltenia este mai bine cunoscută. Se detaşează
aici cercetările de la Ghidici care, după cum spuneam, dacă nu rezolvă complet problema
genezei şi evoluţiei culturii Gârla Mare şi evoluţia acesteia spre prima epocă de fier, totuşi
aduc multe elemente care vor putea stabili mai precis problemele amintite.
La Gropşani, corn. Vulpeni Gud. Dolj), a fost pus în evidenţă şi un strat de cultură
(foarte subţire) din prima epocă a fierului, alături de trei complexe arheologice aparţinând
epocii bronzului, gropile 42, 48 şi 1 04. Ceramica din epoca bronzului din sectorul "Ovrei",
aparţine etapei finale a acestei epoci. Tipul de ceaşcă cu corpul bombat şi fundul inelar
aminteşte ceramica descoperită la Işalniţa.
În urma perieghezelor efectuate de Gheorghe Popilian şi Marin Nica, s-au mai
descoperit încă două aşezări din epoca bronzului. Una dintre acestea se află lângă moara
satului, nu departe de râul Gemărtălui, iar alta în satul Dosul, care aparţine tot de comuna
Gropşani. Aceasta se află pe un bot de deal, în partea de sud a satului, şi este o aşezare
fortificată cu un şanţ larg de 4 m. Nu a fost cercetată sistematic.
La Piatra Olt, în punctul "Nucet", Marin Nica a dezvelit o groapă care conţine ceramică
din epoca bronzului (cultura Verbicioara). Forma cea mai frecventă era ceaşca cu corpul
bombat, prevăzută cu două sau trei torţi supraînălţate.
Prima Epocă a fierului:

Epoca fierului a constituit o preocupare a cercetătorilor Marin Nica şi Simona Lazăr.
Desigur că cea mai spectaculoasă este descoperirea de la Ghidici, din punctul "Balta
Ţarovei". Aici s-au găsit unsprezece locuinţe de suprafaţă, dintre care cinci Gârla Mare, două
Bistreţ, două Vârtop, una Işalniţa şi una Basarabi. Deoarece unele dintre acestea se suprapun,
se poate trage concluzia că imediat după faza finală a culturii Gârla Mare (Bistreţ - Işalniţa)
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urmează faza cea mai veche, care ar fi faza Vârtop. Urmărind problema începutului primei
epoci a fierului, aceeaşi echipă a făcut cercetări în satul Morăreşti (corn. Brădeşti, jud. Dolj).
Se pare că se confirmă afirmaţiile lui Marin Nica, în urma cercetărilor de la Ghidici.
Amintim reluarea săpăturilor de la Teleşti-Drăgoeşti (jud. Gorj) de Gheorghe Calotoiu de la
Muzeul Judeţean "Alexandru Ştefulescu" . Au fost cercetaţi mai mulţi tumuli, care se află în
punctele "Coasta Frumoasă" şi "Curături". Se pare că cimitirul datează din secolul al V-lea a.
Chr. Autorul săpăturilor concluzionează că descoperirile din localităţile amintite sunt bine
individualizate şi propune ca în literatura de specialitate să se folosească termenul de "grupul
Teleşti -Drăgoeşti".
La Piatra-Sat, jud. Olt, în punctul "Nucet", s-a scos la iveală un nivel din prima epocă a
fierului. Acesta conţinea ceramică asemănătoare cu ceramica descoperită la Cârcea, Gornea,
Popeşti-Novaci. Corneliu Mărgărit Tătulea a cercetat o parte din aşezarea hallstattiană de la
Locusteni, aflată pe malul de nord al pârâului Predeşti, yizavi de necropola daco-romană.
Cermica aflată aici aparţine culturii Basarabi.
Cea mai importantă descoperire din prima epocă a fierului a făcut-o Mişu Davidescu,
într-unul din turnurile quadriburgiurn-ului de la Hinova, jud. Mehedinţi, anume un tezaur de
obiecte de aur de diferite forme, care cântăreşte în total 4,97 1 kg. Tezaurul este cunoscut de
toţi specialiştii din ţară şi din străinătate. El a fost depus într-un vas bitronconic de culoare
cenuşiu-roşcată. Buza este îngustă şi subţire. Imediat sub bază pornesc nişte caneluri care se
continuă şi pe diametrul maxim al vasului. Respectiva ceramică este frecventă în această
zonă pe ambele maluri ale Dunării şi se încadrează în orizontul Ostrovul Banului, pe care
specialiştii îl plasează la sfârşitul epocii bronzului şi începutul primei epoci a fierului. Urna
în care era depus tezaurul făcea parte dintr-un cimitir hallstattian, peste care, la sfârşitul
secolului al Iii-lea şi începutul celui de al IV-iea p.Chr., s-a construit cunoscuta fortificaţie.
În aria aşezărilor hallstattiene fortificate se încadrează şi aceea de la Portăreşti, corn.
Giurgiţa, jud. Dolj, unde a făcut săpături timp de mai mulţi ani regretatul coleg Corneliu
Mărgărit Tătulea. Situl arheologic se află în punctul numit "Cetăţuie". Fortificaţia este
circulară, cu un diametru de 1 70 m, şi este compusă dintr-un val şi şanţ lat de 7 ,50-8 m.
Valul are la bază câteva rânduri de piatră sfărâmicioasă, numită de localnici "sâgă" . Autorul
cercetărilor plasează această fortificaţie în epoca Hallstatt A.
Materiale care datează din această epocă au mai fost descoperite şi în alte situri
arheologice: ceramică tip Basarabi la Cârcea, Romula etc.
A doua epocă a fierului La Tene (cultura geto-dacică)

Studierea acestei epoci s-a aflat în atenţia unora dintre membrii filialei din Craiova, fie
prin săpături conduse de un cercetător de la filială, fie în cadrul unor colective mai mari,
formate din arheologi de la diferite institute sau muzee, în care cercetătorii noştri au fost
cooptaţi . Din prima categorie fac parte săpăturile de la cetatea Bâzdâna (corn. Calopăr, jud.
Dolj), redescoperită de noi.
Am hotărât ca acest obiectiv să fie cercetat de Corneliu Mărgărit Tătulea, pe atunci
muzeograf la Muzeul Olteniei din Craiova, care a continuat lucrările până la decesul său.
Fortificarea acestei cetăţi consta dintr-un şanţ şi un zid din chirpici ars. Probabil că cetatea a
fost construită la sfârşitul secolului al IV-lea a.Chr. şi a durat până în secolul I p.Chr.
Corneliu Mărgărit Tătulea a descoperit şi o a doua cetate, situată la câteva sute de metri la
nord de prima. Amândouă se află pe promontorii înalte pe terasa ultimă a Jiului. Trebuie
menţionat că cetatea dacică a suprapus o aşezare care aparţinea culturii Coţofeni şi un nivel
din prima epocă a fierului.
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Din colectivul condus de prof. dr. Vlad Zirra a făcut parte şi cercetătorul Petre
Gherghe, care a cercetat cetatea dacică de la Coţofenii din Dos, jud. Dolj . Petre Gherghe a
condus un sector din interiorul cetăţii. În ceea ce priveşte fortificaţia, se poate spune că ea
prezintă asemănări cu cetatea de la Bâzclâna.
Gheorghe Popilian, Corneliu Mărgărit Tătulea şi Octavian Toropu au precizat în anul
1 984 faptul că cetăţuia romană de la Sucidava se află exact pe locul pe care se afla, înainte
de cucerirea romană, Sucidava dacică. Sistemul de fortificaţie nu se cunoaşte în amănunt. De
altfel, ea era apărată pe trei laturi de partea abruptă a terasei Dunării, iar pe latura dinspre
nord de un mare şanţ care a fost folosit, ulterior, şi de romani.
În afara aşezărilor dacice fortificate, trebuie să adăugăm şi pe cele care au fost
identificate (dar nu şi cercetate) de cercetătorii filialei din Craiova, în urma unor periegheze.
În comuna Dobreşti (jud. Dolj), în punctul "Biserica Albă" - unde se credea că a fost un
castru roman -, se află, în realitate, o fortificaţie pe o terasă a Jiului care aparţine culturii
geto-dacice. O altă fortificaţie dacică a fost descoperită şi în punctul "Zlătari" (corn. Goeşti,
jud. Dolj), aşezată pe malul drept al Amaradiei. Tot pe valea Amaradiei, pe malul stâng al
acesteia, în satul Godeni (corn. Melineşti), se află o fortificaţie amplasată pe un bot de deal.
Aceasta este apărată de trei şanţuri de apărare plasate pe porţiunea unde cetatea nu este
apărată de pante abrupte.
În afară de aceste aşezări fortificate, între anii 1 983-1 999 s-au cercetat şi cîteva aşezări
deschise nefortificate. Una dintre acestea este aşezarea Socu-Bărbăteşti (jud. Gorj), aflată pe
malul drept al Gilortului. Aşezarea a fost cercetată de Petre Gherghe, care a datat-o în
secolele I a.Chr.-I p.Chr. Cele cinci locuinţe dezvelite de cel care a cercetat aşezarea amintită
se aseamănă cu locuinţele descoperite la Gropşani (jud. Olt) şi Făcăi (jud. Dolj). Altă aşezare
deschisă, cercetată tot de Petre Gherghe, este cea de la Craiova-Cemele, din lunca Jiului.
Stratigrafia aşezării a fost stabi l ită astfel: un prim orizont discontinuu hallstattian, peste care
s-a suprapus un nivel dacic, din seco lele IV-III a.Chr., urmat de un al doilea nivel dacic, ce
aparţine secolelor I a.Chr. - I p.Chr. În fin.e, peste acestea s-au reperat câteva locuinţe din
secolul al IV-iea p.Chr. Pe un grind numit "Poianca", aflat în apropierea aşezării, s-a desco
perit şi cimitirul dacic de incineraţie. A fost datat în secolele al IV-lea şi al Iii-lea a.Chr. O
nouă aşezare dacică fortificată a fost descoperită la Gropşani în sectorul Ovrei. Ea a fost
cercetată de Gheorghe Popilian şi Marin Nica. În acest sit arheologic se află mai multe nivele
de locuire: epoca bronzului, prima epocă a fierului şi stratul La Tene, urmat de aşezarea din
secolele III-IV d.Chr. Cel mai bogat strat de cultură este cel geto-dacic. S-au putut cerceta 9
locuinţe de tip bordei şi 70 de gropi, de forme şi cu întrebuinţări diverse. Locuirea geto
dacică are două etape: una aparţine secolelor IV-III a.Chr., iar cealaltă secolelor 1-11 p.Chr.
Bazându-se pe ceramică, pe fibule şi pe monede, cercetătorii au apreciat că aşezarea dacică a
luat stărşit la jumătatea secolului I p.Chr.
Permanenţa populaţiei autohtone în cadrul pro vinciei romane Dacia

Problema aceasta a constituit principala preocupare a cercetătorului Gheorghe Popilian
şi, în parte, a lui Mircea Negru, care a făcut parte din colectivul nostru timp de trei ani. În
acest domeniu s-au cercetat amănunţit aşezările şi necropola de la Locusteni (jud. Dolj),
precum şi necropolele de la Daneţi şi Dioşti (jud. Dolj).
Locusteni (corn. Daneţi, jud. Dolj) se află în zona de câmpie, la circa 1 8 km spre nord
de Dunăre. În hotarul comunei au fost descoperite două aşezări daco-romane din secolele 11111 p.Chr., amândouă plasate pe malul sudic al pârâului Predeştilor. Aşezarea nr. I se află în
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punctul "La Predeşti", iar aşezarea nr. 2 în punctul " Poiana Chirţei". Aşezarea nr. I de la
"Predeşti" se întinde pe o lungime de 1 ,5 km şi o lăţime de 200 m. Cea mai mare parte a
locuinţelor au fost de suprafaţă. Foarte puţine locuinţe au fost de tip bordei, erau lipsite de
vatră; aceasta se afla în afara lor. Gropile menajere aveau o formă cilindrică sau de căldare.
S-au descoperit şi două cuptoare de ars ceramică, de formă rotundă, din tipul cu perete
median. Necropola aşezării nr. I , cercetată în întregime, este birituală. Incineraţia avea loc în
afara cimitirului. S-au descoperit 290 morminte. Mormintele de incineraţie erau de două
tipuri, în urnă şi în groapă simplă. Urnele, în majoritate, erau acoperite. Unele urne sunt de
factură dacică iar altele de factură romană. Cele două tipuri de vase au fost asociate nu numai
în cadrul necropolei, dar şi în cadrul aceluiaşi mormânt. În urne se găsea de obicei un inven
tar constând din vase mici, fibule şi obiecte de podoabă. Aşezarea nr. 2, aflată în punctul
"Fântâna Chirţei", la circa 3 km spre vest de aşezarea nr. I , nu a fost cercetată sistematic.
S-au cules totuşi fragmente ceramice, identice cu cele din aşezarea nr. I de la "Predeşti".
Tot în comuna Daneţi (jud. Dolj), Gheorghe Popilian a cercetat necropola - distrusă în
parte, care se afla la marginea de est a satului, în punctul numit "Padina la Fântâniţă" .
Necropola datează din secolele 11-111 p.Chr. Au fost salvate doar 1 6 morminte, toate de
incineraţie. În 1 4 morminte oasele calcinate erau depuse în urne, iar în alte două direct în
groapă simplă. Cea mai mare parte a urnelor erau de factură dacică, altele au păstrat caractere
dacice, iar ultima categorie cuprinde vase de pură factură dacică, modelate cu mâna. în urna
unui mormânt s-a găsit o monedă de bronz, emisă de Commodus. Obiceiul de a pune în urne
vase mai mici, fibule sau obiecte de podoabă este prezent şi în mormintele cimitirului daco
roman de la Daneţi.
Gheorghe Popilian a mai cercetat şi o altă necropolă daco-romană, descoperită în anul
1 985 la Dioşti (jud. Dolj), cu ocazia unor lucrări de irigaţie. Satul Dioşti se află pe şoseaua
Craiova-Caracal, la o distanţă de 40 km de prima localitate menţionată şi la 1 4 km de cea de
a doua. Necropola era amplasată în punctul "Dealul Nucilor", care se găseşte la circa 3 km
spre est de sat; a fost în mare parte distrusă de săpături adânci. Este o necropolă de
°
incineraţie şi a fost săpată aproape în întregime. S-au scos la iveală 1 1 9 morminte, dintre
care 99 sunt morminte de incineraţie în urnă şi 20 în groapă simplă. Ca şi în celelalte două
necropole amintite anterior, vasele folosite drept urne nu erau lucrate în scop funerar, ci erau
vase deja utilizate. Într-una dintre urne s-a descoperit o monedă de la Caracalla.
Ceramica este lucrată din pastă foarte sfărâmicioasă, puţin frământată şi din a._eastă
cauză vasele sunt friabile. Este de remarcat faptul că la Dioşti toate urnele erau acoperite cu
capace tăcute special în acest scop, din vase care erau aşezate cu fundul pe oase. în câteva
morminte s-au găsit şi două-trei vase (unul în celălalt), care serveau drept capace. Inventarul
era mult mai sărac decât cel aflat în mormintele cimitirelor de la Locusteni şi Daneţi. În
momentul de faţă se redactează o monografie a cimitirului daco-roman de la Dioşti.
La Cârcea (jud. Dolj), într-o anumită zonă, aşezările preistorice amintite sunt suprapuse
de un strat daco-roman de suprafaţă; ca şi la Locusteni, acesta a fost distrus de lucrările
agricole. S-au descoperit locuinţe îngropate, precum şi multe gropi menajere. Ceramica
descoperită în complexele închise este de factură romană şi dacică, aproape identică cu
piesele găsite la Locusteni. În afară de ceramica obişnuită, s-a descoperit şi un vas în forma
unei figuri umane. Aici a fost descoperit un singur mormânt, o urnă în care se aflau oasele
unui copil, nou născut. Pe lângă ceramică, s-au găsit câteva fibule, precum şi monede de la
Septimius Severus şi Gordianus.
În afara aşezărilor cercetate sistematic, se cuvin semnalate o serie întreagă de aşezări,
din secolele 11-111 p.Chr., descoperite de cercetătorii filialei din Craiova. Astfel, în zona
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Craiova, Gheorghe Popilian a descoperit o întinsă aşezare de acest tip la marginea de est a
oraşului Craiova, în punctele "Hanul Doctorului" şi "Bordei". Acelaşi cercetător a găsit în
hotarul comunei Leu (jud. Dolj) nu mai puţin de cinci aşezări daco-romane: în "Leu Mic" s
au cercetat trei morminte, rămase după distrugerea unui cimitir, pe locul căruia s-a plantat
viţă-de-vie, un mic sondaj s-a făcut în aşezarea din punctul "Albota", o aşezare din acea
vreme s-a aflat chiar în satul Leu, în zona şcolii, iar o alta a fost depistată la circa 4-5 km
spre sud de sat, unde a fost descoperit şi un cuptor de ars ceramică, distrus din păcate. În
hotarul satului Ghindeni (jud. Dolj) s-au stabilit două aşezări daco-romane: una la "Fântâna
Lala", aflată pe malul pârâului Leu, iar a doua în punctul " Fântâna Orbului".
La Drănic (jud. Dolj) s-au depistat, de asemenea, două aşezări, dintre care una se afla la
circa 1 km spre est de şcoală. Mircea Negru a făcut un sondaj pe lotul lui Nicolae Mititelu,
unde a · descoperit două morminte romane din secolele II-IV p.Chr. , din păcate distruse în
parte. Din inventarul lor s-au putut însă recupera o fibulă în formă de ancoră şi un lănţişor,
ambele de argint.
Interesant este faptul că, până nu demult, nu se cunoşteau urme ale unor aşezări romane
din jurul Craiovei ; în ultima vreme, însă, s-au descoperit asemenea aşezări în lunca Jiului - la
nord de râul Serca, la Făcăi, la Izvorul Rece într-un punct din apropierea râului Amaradia şi
o alta în apropierea Staţiunii de Cercetări Agricole din cartierul Şimnicul de Jos.
De menţionat că în cei 1 7 ani care s-au scurs de la înfiinţarea filialei din Craiova, s-au
descoperit în Oltenia, în urma unor cercetări de suprafaţă, peste 50 de aşezări romane;
totodată, s-au descoperit şi cinci tezaure de monede romane imperiale: la Desa (jud. Dolj),
Butoieşti (jud. Mehedinţi), Dăneşti (jud. Gorj), Amărăştii de Jos - punctul Ocolna (jud. Dolj)
şi Plopşor (corn Sălcuţa, jud. Dolj).
Continuitatea daco-romană la nordul Dunării după părăsirea aureliană

După înfiinţarea Institutului Român de Tracologie, la vechile aşezări din secolele IV
VI d.Chr., deja cunoscute, s-au adăugat multe alte situri, descoperite de cercetătorii Filialei
din Craiova. Amintim mai întâi aşezarea n� 3 de la Locusteni, din punctul numit "Gropan",
situată la o distanţă de 4 km spre sud de satul Brabeţi (corn. Daneţi, jud. Dolj). În acest sit,
întins pe o suprafaţă foarte mare, au făcut săpături arheologice Gheorghe Popilian şi Marin
Nica. S-au dezvelit patru locuinţe tip "semi- bordei" şi una tip bordei, aceasta din urmă o
posibilă "argea", deoarece aici s-au găsit foarte multe greutăţi utilizate la ţesutul cu războiul
vertical.
Ceramica, aflată în cantitate mare, continuă formele romane anterioare. Este interesant
de amintit că s-a mai descoperit şi un depozit de patru brăzdare de plug din fier, două dintre
ele de tip dacic (celelalte de tip roman), iar într-una dintre locuinţe trei seceri de fier.
Menţionăm şi prezenţa unui cuptor de ars ceramică, de aceeaşi formă cu cele două cuptoare
descoperite în aşezarea nr. 2 de la Locusteni, datată în secolele 11-111 d.Chr. În apropierea
acestei aşezări, în punctul numit "Gânsacu", a mai existat o alta, distrusă însă de lucrări de
îmbunătăţiri funciare. În urma unor periegheze făcute în zonă, s-a mai descoperit încă o
aşezare, în capătul de est al satului Locusteni, în dreapta şoselei care vine dinspre satul
Murta, corn Dobreşti (jud. Dolj). O altă aşezare a mai fost descoperită în satul Dudoviceşti,
comuna Şimnicu de Sus (jud. Dolj). La Gropşani, în sectoarele în care au făcut săpături
Gheorghe Popilian şi Marin Nica, s-au descoperit şi aşezări de la sfârşitul secolului al Iii-lea
şi începutul celui următor.
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Secolele V-VI d.Chr. sunt, de asemenea, destul de bine reprezentate; mai cunoscute
fiind cele două aşezări de la Gropşani: în sectorul "Gura Gurgotei" s-au descoperit 1 9
locuinţe, iar în sectorul "Ovrei" 5 locuinţe de tip bordei. Lângă Craiova, în punctul "Fântâna
Obedeanu", Gheorghe Popilian şi Marin Nica au descoperit, de asemenea, două locuinţe, iar
Petre Gherghe, la Cernele-Craiova, un orizont care aparţine sfârşitului de secol al V-lea
p.Chr. şi secolului al VI-lea p.Chr. În săpăturile executate de Marin Nica la Piatra Olt-Sat au
fost dezvelite şi câteva locuinţe din secolul al VI-lea. Aici, unele din cuptoarele locuinţelor
erau construite cu cărămizi romane, scoase din zidurile castrului roman de la Enoşeşti, aflat
în apropiere. Un orizont destul de slab din secolele III-VII p.Chr. se află şi la Romula, unde
Gheorghe Popilian a descoperit şi 4 locuinţe, cu cuptoare din cărămizi romane.
Repertoriul Arheologic al Judeţului Dolj

În urmă cu opt ani a început alcătuirea acestui repertoriu, activitate extrem de migă
loasă, deoarece prevedea cuprinderea tuturor localităţilor cu urme arheologice, până în
secolul XI p.Chr. În prezent au fost realizate circa 1 00 de voci şi aproximativ 8 0 % din
desene. ANESTI ne-a aprobat un grant de 50.000.000 lei, din care, în anul 1 999 am primit
25 .000.000 lei, pe care i-am folosit pentru procurarea unor instrumente de lucru - calculator,
imprimantă -, săpături arheologice, deplasări, diferite Techizite etc. Se speră că până la
sfârşitul anului 2000 lucrarea să fie înaintată spre publicare. Acest grant are ca responsabil
pe dr. Gheorghre Popilian, iar colaboratori dr. Marin Nica, drd. Dan Bălteanu, drd. Simona
Lazăr şi grafician Angela Ciocâlteau.
Precizăm că activitatea prezentată s-a realizat în intervalul de timp scurs de la
înfiinţarea Filialei din Craiova a Institutului Român de Tracologie şi că nu au fost inserate
rezultatele ştiinţifice de dinainte de anul 1 983 .
Valorificarea ştiinţifică

O mare parte dintre cercetările enumerat_. mai sus au fost publicate în: "Arhivele
Olteniei" (s.n.), anuar al Institutului de Cercetări Socio-Umane din Craiova; publicaţii ale
Institutului Român de Tracologie "Thraco-Dacica", "Symposia Thracologica" (al cărei prim
număr a apărut la Craiova), "Cercetări arheologice în aria nord-tracă", "Bibliotheca
Thracologica" (Ion Stângă, Viaţa economică la Drobeta în secolele II- VIp. Chr., B ibliotheca
Thracologica, XXVI, Bucureşti, 1 998), în periodice ale Institutului de Arheologie "Vasile
Pârvan" SCNA, SCN, "Dacia"; în revistele "Drobeta", "Acta Musei Napocensis", "Materiale
Arheologice"; în câteva reviste din străinătate ca "Rei Cretariae Romanae Fautores",
"Romerzeitliche Drehscheibenware in Barbaricum" (Weimar, Germania). În perioada de timp
la care ne referim, Gheorghe Popilian a publicat 4 1 de studii, articole, note şi, în colaborare
cu Marin Nica, Monografia arheologică Gropşani, publicată de Institutul Român de
Tracologie în seria "Bibliotheca Thracologica", XXN, Bucureşti, 1 998. Marin Nica a
publicat şi un număr de 35 de studii, articole şi note.
Un alt mijloc de valorificare a cercetării a constat din participarea la diferite congrese
şi colocvii internaţionale din: Miinchen, Pavia, Weimar, Timişoara, Veliki-Tâmovo,
Mangalia, Tulcea, Cladovo-Drobeta-Turnu Severin etc. (Gheorghe Popilian); Szeged,
Chişinău, Mangalia, Timişoara, Tulcea etc. ( Marin Nica); Cladovo - Drobeta-Turnu Severin,
Nis, Berlin ( Ion Stângă).
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Arheologii au participat la sesiunile anuale de rapoarte şi sesiunile organizate de
Institutul Român de Tracologie, Institutul de Arheologie " Vasile Pârvan", Muzeul de Istorie
a Transilvaniei, Muzeul Naţional de Istorie a României, de muzeele din Tulcea, Craiova,
Tg.-Jiu, Drobeta- Turnu Severin, Piteşti, Călăraşi, Bârlad, Sibiu etc.
Colaborări externe

Colaborările externe s-au rezumat la călătorii de documentare în cadrul unor schimburi
de experienţă ale Academiei Române, în Bulgaria (Gheorghe Popilian, Marin Nica),
Iugoslavia (Gheorghe Popilian), Republica Moldova (Gheorghe Popilian, Marin Nica),
precum şi prin vizitele unor arheologi din străinătate, care au fost interesaţi de anumite
probleme referitoare la rezultatele cercetătorilor noştri. Menţionăm: B. Kull şi N. Boroffka
(Germania), care au cercetat materiale din epoca hallstattiană, John Chapman (Anglia),
interesat de materiale neolitice descoperite de Marin Nica, Ferenc Horvath (Ungaria),
interesat de asemenea de rezultatele cercetărilor efectuate de Marin Nica la Cârcea Gud.
Dolj). Elizabeth H. Dinam, de la Universitatea din Illinois (USA), a participat la săpăturile
arheologice de la Cârcea, conduse de Marin Nica, preocupată de tehnologia litică din
aşezările neoliticului timpuriu.
Alte activităţi

În anul 1 99 1 Gheorghe Popilian a fost confirmat conducător ştiinţific de doctorat, de
către Ministerul Învăţământului, la propunerea Institutului Român de Tracologie. Până în
anul 1 999 a avut 1 2 doctoranzi, dintre care 4 şi-au susţinut doctoratele. Alţi candidaţi se află
în stare avansată de redactare a lucrării. Alţii au abandonat, din varii motive. Trei dintre cei
1 2 doctoranzi au susţinut toate examenele şi referatele, iar unul a susţinut examenele.
Sectorul de etnologie

Marcela Popilian este membră a filialei din Craiova încă de la înfiinţare, iar în anul
l 996 a fost încadrată cercetător principal la Institutul Român de Tracologie.
Cercetări de teren şi teme de cercetare:

Cooptată în colectivul de elaborare a Atlasului Etnografic Român, coordonat de
Institutul de Etnografie şi Folclor ''Constanti� Brăiloiu" din Bucureşti, a întreprins cercetări
de teren în aproximativ 80 de localităţi din toate zonele ţării. Anchetele de teren au urmărit
cu precădere aspecte ale ocupaţiilor tradiţionale, dar şi locuinţa, gospodăria, arhitectura şi
portul popular.
Începând din anul 1 986, paralel cu activitatea desfăşurată la Atlasul Etnografic Român
- cercetări de teren, fişarea, intabelarea, reprezentarea materialului pe cartograme de probă şi
definitive etc. - a întreprins cercetări în nordul Olteniei, care au condus la delimitarea unor
arii etnografice distincte. S-a putut evidenţia, pornind şi de la aspecte etnologice, unitatea
culturală dintre Oltenia de nord-vest şi zona limitrofă bănăţeană, urmare a legăturilor
permanente dintre aceste vechi vetre de locuire, care timp de secole au făcut parte din unităţi
administrative şi statale diferite, dar având la bază realităţi istorice datate de la începutul
evului mediu. Tema de cercetare din perioada 1 986- 1 990 - "Zona etnografică Plaiul
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Cloşanilor" - a impus studierea ansamblului şi aspectelor de viaţă şi materială dintr-una din
cele mai bogate zone, din punct de vedere spiritual şi material.
Între anii 1 99 1 - 1 995 a studiat "Transporturile tradiţionale din România", ceea ce i-a
permis, de asemenea, delimitarea unor străvechi arii culturale, dinamica acestora, piesele şi
uneltele utilizate în transporturile pe apă şi uscat etc.
Din anul 1 996, când a fost angajată ca cercetător la Institutul Român de Tracologie, a
avut ca temă întocmirea unei "Bănci de date" privind practicile rituale din ciclul
calendaristic de primăvară şi credinţele aflate la baza acestora, precum şi studiul "Obiceiurile
din ciclul de primăvară din Oltenia".
Pentru o bună cunoaştere, a utilizat repere informaţionale obţinute prin cercetări de
teren, a recurs şi la investigaţii în cele mai mari arhive de folclor din ţară. S-au avut în
vedere practici rituale şi ansambluri ceremoniale care marchează fenomene cosmice, precum
şi evenimente ale istoriei biblice neotestamentare, reprezentările mitice care patronează zile
consacrate ale calendarului popular şi religios; de subliniat că unele figuri mitice, elemente
simbol, practici rituale se regăsesc pe un areal mai larg, circumscris spaţiului sud-est
european şi că, probabil, provin din substrat. O atenţie aparte a fost acordată elementelor de
sorginte creştină, intrate în folclorul obiceiurilor, mai puţin studiate în ultimele decenii.
Pentru cunoaşterea procesului evolutiv al fenomenelor de cultură orală din Oltenia,
cercetările au vizat şi aportul grupurilor minoritare la constituirea formelor de viaţă
tradiţională. La înţelegerea acestora o contribuţie deosebită a condus analiza unor complexe
ceremoniale aflate în diferite grade de disoluţie, care au fost şi înregistrate pe bandă video şi
sonoră. Menţionăm obiceiurile consacrate sub numele de Cumicit, Joia Apelor şi Focun1e de
Joimari Sondaje etnologice întreprinse în comunitatea vlahilor din Iugoslavia au relevat un
fond comun de reprezentări, precum şi practici rituale mai bine conservate, caracteristică a
grupurilor minoritare şi frecvent înregistrate în ariile laterale.
Valorificarea cercetărilor:

Activitatea din cadrul colectivului de "Ocupaţii" al Atlasului Etnografic Român s-a
finalizat cu redactarea a 1 2 cartograme însoţite de texte explicative şi care au fost înaintate
spre publicare.
În anul 1 990 a publicat monografia " Zona etnografică Plaiul Cloşanilor", în cadrul
colecţiei "Zone etnografice'', care, pe lângă contribuţia la delimitarea arealelor etno
culturale, a avut în vedere prezentarea aspectelor etnologice atât sincronic, cât şi diacronic.
Studierea aşezării, gospodăriei, arhitecturii, interiorului tradiţional, preocupări constante ale
cercetătoarei, au oferit posibilitatea cunoaşterii celor mai vechi tipuri de complexe
gospodăreşti din arealul studiat, precum şi întreprinderea unei analize interdisciplinare
asupra istoricului aşezărilor.
Investigaţiile întreprinse s-au mai materializat şi în 20 studii şi articole publicate în
reviste de specialitate referitoare la transporturile, arhitectura, ocupaţiile tradiţionale etc.
Activitatea desfăşurată începând din anul 1 996 a avut în vedere aspecte ale culturii spirituale.
A publicat 9 studii, articole şi comunicări, care prezintă ritualuri racordate timpului pascal,
practici sezoniere agropastorale, asociaţii juvenile, precum unele elemente străvechi
conservate în practici de Crăciun. A publicat în revistele: "Arhivele Olteniei" (s.n.), "Revista
de Etnografie şi Folclor'', "Buletinul Muzeelor şi Monumentelor", "Drobeta", "Datini'', "
Buletinul Atlasului Etnografic Român" şi în alte publicaţii. Tot în această perioadă a redactat
200 p. din lucrarea "Obiceiuri de primăvară din Oltenia".
54
https://biblioteca-digitala.ro / http://www.instarhparvan.ro

A participat la Cel de al VII-iea Congres Mondial de Tracologie" din anul 1 996, la Cel
de al II-iea Simpozion Naţional de Tracologie ( 1 984), la Simpozionul de Etnologie de la
Roma (Italia, 1 995), la Chişinău - Ialoveni, Republica Moldova ( 1 993) la simpozioanele
naţionale de etnologie organizate de Institutul de Etnografie şi Folclor "Constantin Brăiloiu",
cu începere din anul 1 99 1 şi până în prezent, a fost prezentă la Colocviile Centrului Naţional
al Creaţiei Populare, la Zilele Antropologiei Româneşti (ediţia a VI-a, Sibiu, 1 999), a
susţinut o comunicare în cadrul Comisiei Mixte Româno-Ucrainene (Cernăuţi, 1 999). A mai
participat şi la alte sesiuni ştiinţifice din ţară, organizate de muzee etnografice, de istorie,
societăţi ştiinţifice etc. din Bucureşti, Craiova, Sibiu, Piteşti, Goleşti, Drobeta-Turnu
Severin, Buziaş, Târgu-Jiu, Râmnicu-Vâlcea, Tulcea etc.

dr. Gheorghe Popilian
(preşedintele filialei)
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privind activitatea

RAPORT

Filialei Constanţa a Institutului Român de Tracologie
în perioada 1 9 8 5- 1 999

Filiala Constanţa a Institutului Român de Tracologic s-a creat cu un deceniu şi jumătate
în urmă, la sfârşitul lunii noiembrie 1 98 5 , cu ocaziâ celui de-al VIII-lea Simpozion Naţional
de Tracologic.
Crearea filialei n-a reprezentat un capriciu al acelor vremi, ci constituia o necesitate.
Grupând iniţial cercetători din judeţele Constanţa şi Tulcea, îndeosebi ai celor 2 mari muzee
- Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa şi Muzeul Delta Dunării Tulcea filiala şi-a propus chiar de la început continuarea valoroaselor tradiţii ale istoriei şi
arheologiei dobrogene şi investigarea complexă, interdisciplinară, a civilizaţiei traco-geto
dace, daco-romane şi româneşti dintre Dunăre şi Mare. Totodată, ca a avut ca scop
coordonarea eforturilor cercetătorilor cu preocupări în domeniul tracologiei, cunoaşterea
reciprocă a rezultatelor muncii lor, punerea în valoare a acestora.
Având în vedere dimensiunile cercetărilor tracologice din ţara noastră şi din alte ţări,
cu o notabilă dezvoltare atât pc orizontală (prin crearea de noi filiale, ori prin extinderea
preocupărilor de specialitate la alte domenii decât istoria şi arheologia - cum ar fi muzi
cologie, etnologie, lingvistică, arheometric, arhcozoologie etc), cât şi pe verticală (prin
organizarea unor congrese, simpozioane şi dezbateri pe teme extrem de interesante, dar
absolut necesare aprofundării investigaţiilor), filiala Constanţa şi-a dovedit pe deplin
viabilitatea. Ulterior, filialei constănţene i-a fost integrată şi cercetarea de profil din judeţele
Călăraşi şi a Muzeului Judeţean Ialomiţa, iar după anul 1 990 şi activitatea de cercetare
specifică desfăşurată la Universitatea "Ovidius" din Constanţa şi la alte institute de cercetări
şi muzee care au luat fiinţă (Institutul de Cercetări Eco-Muzeale din Tulcea, Muzeul de
Arheologie Callatis-Mangalia etc.).
La acest moment de bilanţ, atât pentru Institutul Român de Tracologie, cât şi pentru
filială, se poate aprecia că programul propriu de cercetare, flexibil şi corelat cu programele
instituţi ilor muzeale şi de cercetare co-participante, a abordat teme prioritare pentru istoria
aceste i zone, cu o pondere însemnată oferită civilizaţiei traco-gcto-dacc, dialogului acesteia
cu civilizaţia greco-romană, ca şi pentru epocile romană, romano-bizantină şi românească
timpurie. Filiala şi-a orientat acţiunile pc câteva direcţii, între care amintim: cercetarea
arheologică de teren, valorificarea acesteia prin lucrări de specialitate - ori prin expoziţii
diverse, prin organizarea de manifestări ştiinţifice de interes naţional şi internaţional, ori prin
participarea membrilor ei la acţiun i asemănătoare organizate în ţară sau în afara ei.
Publicarea rapoartelor anuale ale Filialei în prestigioasa revistă "Thraco-Dacica" ne
dispensează de obligaţia de a prezenta detaliat cele mai semnificative dintre ele.
I.

Cercetarea arheologică a vizat obiectivele cuprinse în programele anuale întocmite
de instituţii de profil, aprobate de Comisia Naţională de Arheologie. O atenţie deosebită a
fost acordată săpăturilor de salvare organizate în zona unor mari investiţii, ca şi în
perimetrele oraşelor Constanţa, Mangalia, Hârşova, Tulcea, unde s-au realizat atât obiective
industriale, cât şi mari ansambluri arhitectonice, cu preocuparea permanentă a cercetătorilor
şi muzeografi lor de a salva patrimoniul arheologic, iar acolo unde a fost posibil, de a-l
conserva, restaura şi pune în valoare. Nu au fost neglijate, desigur, nici obiectivele
arheologice tradiţionale.
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Deşi investigaţiile au abordat toate perioadele corespunzătoare civilizaţiei traco-geto
dace, daco-romane şi româneşti, ele au fost repartizate totuşi inegal.
Civilizaţiile pre-tracice au continuat să rămână în atenţia cercetătorilor filialei, prin
săpăturile întreprinse în teii-urile neo-eneolitice de la Hârşova (jud. Constanţa) şi Borduşani
(jud. Ialomiţa). Î n ambele obiective studiul complexelor arheologice a fost completat cu
investigaţii pluridisciplinare de arheozoologie şi micromorfologie. Foarte recent (începând din
anul 1 998) la Luncaviţa (jud. Tulcea) au fost întreprinse cercetări în tell-ul de aici
(descoperindu-se mai ales complexe gumelniţene, dar şi materiale de tip Hamangia şi Boian),
precum şi în aşezarea gumelniţeană de la Isaccea (din 1 997). În anul 1 999 s-a efectuat un prim
sondaj stratigrafic în tell-ul eneolitic de pe Insula "La Ostrov" din Lacul Taşaul (or. Năvodari),
dar importanţa deosebită a descoperirilor justifică întrutotul continuarea şi dezvoltarea
cercetărilor. Demnă de relevat, este, deci, lărgirea procupărilor pentru civilizaţiile pre-tracice
ale zonei, prin antrenarea noilor generaţii de arheologi încadraţi la muzee sau în alte instituţii
de cercetare. Remarcăm, de asemenea, cooperarea cercetătorilor din muzee şi ai Universităţii
"Ovidius" pe şantierele arheologice, cu participarea şi a unor specialişti francezi de la
Ministerul Culturii - Subdirecţia de arheologie şi de la Serviciul regional de arheologie.
La Grădiştea - Coslogeni (jud. Călăraşi) un colectiv format din specialişti ai muzeelor
din Călăraşi, Brăila şi Bucureşti, a efectuat cercetări în aşezarea neolitică Hamangia şi
Bolintineanu, ca şi în unii tumuli din zonă, descoperindu-se complexe funerare de la
începutul epocii . bronzului. Au fost întreprinse săpături şi în complexul de mari dimensiuni
din epoca bronzului, de tip Coslogeni, de pe Grădişte ca şi în aşezarea şi necropola getică.
Prin bunăvoinţa şi eforturile colectivelor de cercetători , şantierele de la Hârşova,
Borduşani, Isaccea, Coslogcni etc. au reprezentat şi obiective - şcoală pentru studenţii
Facultăţilor de Istorie ale q";„,...rsităţilor "Ovidius" din Constanţa şi "Valahia" din Târgo
vişte, dintre care unii s-au fm mat·ca veritabili arheologi, având posibilitatea să lucreze astăzi
la muzee şi institute de cercetări prestigioase.
Pentru epoca bronzului, a cărei recunoaştere continuă să rămână deficitară, în afara
cercetărilor de la Grădi ş tea Coslogeni, efectuate fără întrerupere, amintim săpăturile
întreprinse pe parcursul anilor la Murighiol, Nalbant, Mihai Bravu, Sarichioi, Tulcea - Sud,
Luncaviţa, Ştefan cel Mare, Ciulniţa etc., în tumuli din perioada de tranziţie şi din epoca
bronzului. La Chirnogeni (jud. Constanţa) s-a efectuat un sondaj într-o aşezare de tip
Coslogeni, iar observaţi i importante privind cultura în cauză au fost făcute cu prilejul
săpăturilor efectuate în aşezarea eponimă de la Babadag, şi-a definit noi caracteristici prin
cercetările întreprinse la Niculiţel-"Cornet", Jijia-"Mlăj itul Florilor", Satu Nou-"Valea lui
Voicu" , Revărsarea-"Cotu Tichileşti", Capidava, Bucu etc. Reţinem continuarea săpăturilor
şi în aşezarea eponimă de la Babadag, dar cu intensitate diferită de la o campanie la alta.
Perioada hallstattiană târzie a fost cercetată mai ales în necropolele şi aşezarea din sec. VI-V
î.Hr. de la Cilic Dere. Dar cunoaşterea epocii hallstattiene, în ansamblul ei, continuă să
rămână deficitară, ceea cc impune orientarea tinerilor cercetători şi spre studierea acesteia.
Civilizaţia geto-dacă a fost pusă în evidenţă prin mai multe cercetări . Amintim
sondajele de amploare diferită de la Pietroiu, Unirea, şi Căscioarele (jud. Călăraşi)
organizate prin colaborarea muzeelor din Călăraşi, Olteniţa, Brăila, Bucureşti şi a Institutului
Român de Tracologie, ca şi săpăturile din necropola birituală de la Stelnica-"Grădiştea
Marc", jud. Ialomiţa), prin cooperarea Institutului de Arheologie al Academiei şi a Muzeului
Judeţean Ialomiţa. La Borduşani (jud. Ialomiţa), în afara complexelor gumelniţene, au fost
cercetate mai multe morminte de tip Cernavodă I, precum şi complexe geto-dacice de tip
La Tene. Rezultate importante au fost obţinute în dava getică de la Satu Nou - "Valea lui
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Voicu" (jud. Constanţa), cercetată prin colaborarea Muzeului din Constanţa cu Institutul de
Arheologie al Academiei. De asemenea, au fost dezvoltate cercetările în aşezarea greco
indigenă de la Albeşti (jud. Covasna), cu participarea specialiştilor muzeelor din Constanţa şi
Mangalia. La Murighiol (jud. Tulcea) au fost efectuate săpături într-o aşezare getică din sec.
II-I î. Hr., precum şi în mai mulţi tumuli din aceeaşi vreme.
Săpăturile întreprinse în ultimii ani în complexele greco-elenistice de la Orgame
(Argamum) - Capul Dolojman de către specialiştii Institutului de Cercetări Eco-Muzeale din
Tulcea şi ai Institutului de Arheologie din Bucureşti au fost orientate - pe de o parte - spre
investigarea unor complexe funerare de la sfârşitul secolului al Vii-lea - secolul al VI-lea î.
Hr. , iar - pe de alta - spre punerea în valoare a unor noi complexe de locuire greco-elenistice
şi romane în cetate şi în aşezarea civilă.
De un mare interes s-a bucurat investigarea obiectivelor de epocă greacă şi romană romano-bizantină, îndeosebi la Constanţa, şi Mangalia. Pentru Constanţa, pot fi amintite
descoperirile excepţionale ale anilor 1 98 8 şi 1 989 - mormântul pictat din secolul IV d. Hr. şi
marea basilică din sec. IV-VI de pe str. Mircea cel Bătrân. Lor li se adaugă rezultatele
săpăturilor de salvare, întreprinse fără întrerupere şi în alte zone ale peninsulei tomitane,
precum şi cercetările de salvare din necropolele elenistice şi romane. La Mangalia au fost
efectuate, de asemenea, practic fără întrerupere, săpături de salvare în mai multe puncte ale
oraşului (zona Scala, poştă, str. V. Pârvan, zonele zidurilor elenistice şi romane etc). De o
importanţă aparte ni se înfăţişează mormântul cu cameră funerară şi dromos descoperit în
perimetrul unui turnul din necropola de vest callatiană (pe drumul către Albeşti), cercetat în
anii I 993-1 994; în mod operativ aici au fost întreprinse şi primele măsuri de conservare şi
protejare a obiectivului. Tot pentru Mangalia relevăm faptul că uneori s-a reuşit conservarea
cercetări lor descoperite, ca în cazul celor de la "President" .
La Adamclisi au fost finalizate în aceşti ani săpăturile în zona basilicii extramuros de la
poarta de vest. La Capidava au fost cercetate mai multe complexe romano-bizantine în
sectorul de sud-est al cetăţii, precum şi termele.
Tot în această perioadă au fost efectuate, aproape fără întrerupere, săpături în burgul
romano-bizantin de la Ovidiu şi în zona învecinată. Remarcăm şi de această dată efectuarea
practicii de către studenţii constănţeni, începând din anul 1 99 1 , pe şantierele - şcoală de la
Capidava şi Ovidiu. Alte cercetări cu rezultate importante s-au efectuat în aşezările romane
şi romano-bizantine de la Argamum, Halmyris (Murighiol), în aşezarea civilă extramuros de
la Noviodunum (Isaccea), în aşezările rurale de la Teliţa - "Amza" şi Valea Morilor - punctul
"Hogea", Sarichioi-"Sărătură", Revărsarea-"Cotul Tichileşti", toate în judeţul Tulcea, impor
tante pentru studiul vieţii rurale în Dobrogea romană şi al fenomenului romanizării autoh
tonilor. Pe linia aceloraşi preocupări pot fi amintite şi săpăturile întreprinse în aşezările
romane de la Credinţa, Castelu, Cogcalac, Fântânele, Rasova - "Pescărie" etc. - toate în
judeţul Constanţa.
Epoca medievală a fost investigată în aceşti ani în aşezările de la Somova, Murighiol,
Isaccea, Nufărul (jud. Tulcea), Bucu, Platoneşti, Ciulniţa şi Târgul de Floci (jud. Ialomiţa),
Străuleşti (jud. Călăraşi), Târguşor, Dumbrăveni şi Hârşova - "Carsium" (jud. Constanţa).
Dacă în bună parte, cercetările arheologice întreprinse coincid programelor de săpături
ale instituţiilor de profil ce activează în judeţele amintite, faptul se datorează bunei
colaborări cu Institutul de Tracologie şi apartenenţei muzeografilor şi cercetătorilor la
colectivul lărgit, neremunerat, al filialei institutului în cauză.
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2.

Manifestări ştiinţifice.
O constantă a activităţii filialei a reprezentat-o în aceşti ani organizarea unor
manifestări ştiinţifice proprii sau în colaborare cu diferite muzee, acţiuni de o înaltă ţinută şi
care au avut un ecou deosebit în lumea ştiinţifică europeană.
Dintre cele mai importante manifestări ale ultimului deceniu putem aminti:
În perioada 2 1 -23 martie 1 99 1 , s-au organizat în colaborare cu Muzeul de Istorie
Naţională şi Arheologie, colocviul ştiinţific "Epoca bronzului în sud-estul României",
precum şi şedinţa Consiliului Ştiinţific al Institutului Român de Tracologie. Între 1 3 - 1 9
octombrie 1 99 1 , Muzeul Dunării de Jos - Călăraşi, în colaborare cu Institutul Român de
Tracologie a organizat colocviul internaţional "Cercetări arheologice privind populaţiile
bronzului târziu - complexul Noua - Sabatinovka - Coslogeni".
În luna mai 1 992, Institutul Român de Tracologie şi Muzeul de Arheologie Callatis Mangalia au organizat o importantă întâlnire a Consiliului Ştiinţific al Institutului Român de
Tracologie şi a filialelor acestuia din România şi Republica Moldova alături de care au
participat specialişti tracologi din Bulgaria, Germania, Ukraina, Rusia etc. Cu acest prilej
s-au pus bazele "Comisiei internaţionale consultative pentru promovarea studiilor indo
europene şi trace", care şi-a dezvoltat şi diversificat activitatea în anii următori, contribuind
decisiv la unirea eforturilor specialiştilor tracologi din întreaga Europă, ca şi la pregătirea
manifestărilor ştiinţifice de amploare organizate în acest interval.
An de an, în luna mai, la Mangalia s-au organizat sesiuni ale Comisiei internaţionale
consultative amintite, simpozioane pe diferite teme, au fost întocmite şi promovate mai
multe programe integrate unei teme largi - "Dunărea - axă a civilizaţiilor europene" . La cea
de a IX-a sesiune organizată în luna mai, 1 998, la Mangalia, cu participarea a circa 40 de
reputaţi specialişti din mai multe ţări, au fost discutate diferite proiecte - program,
organizarea colocviilor ştiinţifice, din octombrie 1 999 şi anul 2000; totodată s-a definitivat
tematica celui de-al VIII-lea Congres Mondial de Tracologie (Sofia, 25-30 septembrie 2000).
Între 1 3 - 1 6 mai 1 993, Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa a organizat
a 27-a Sesiune Naţională de Rapoarte privind rezultatele cercetărilor arheologice. În perioada
27 septembrie - 2 octombrie a aceluiaşi an, membrii filialei din Tulcea au organizat,
împreună cu Institutul de Cercetări Eco-Muzeale, simpozionul internaţional "Prima epocă a
fierului la Gurile Dunării şi în zonele circumpontice".
În intervalul 2 1 -24 aprilie 1 994 s-a desfăşurat la Constanţa colocviul internaţional
"Arheologia Mării Negre", cu participarea unor specialişti din Bulgaria, Turcia, Grecia,
Rusia, Ukraina, Republica Moldova, Polonia, Germania, Franţa şi România.
Între 1 8-24 septembrie 1 995 Institutul de Cercetări Eco - Muzeale din Tulcea a
organizat "Al Ii-lea simpozion internaţional de arheologie funerară", cu colaborarea
instituţiilor muzeale din Brăila, Slobozia şi Călăraşi; totodată a fost organizată o semnifica
tivă expoziţie: "Morminte tumulare din epoca fierului din sud-estul României".
Tot în organizare tulceană, în intervalul 8 - 15 octombrie, s-a desfăşurat colocviul
având ca temă "Viaţa rurală în provinciile romane: viei şi villae".
Cea mai importantă manifestare ştiinţifică a anului 1 996 a fost "Al Vii-lea Congres
Mondial de Tracologie", organizat în perioada 20-26 mai la Constanţa - Mangalia I Olimp Tulcea. Cu o foarte bogată participare din ţară şi din străinătate, cu lucrările susţinute pe şase
secţiuni, cu un program extrem de complex, incluzând şedinţe de comunicări, vizite de
documentare, dezbateri, întâlniri ale Consiliului Internaţional pentru promovarea studiilor
indo-europene şi trace, manifestarea a impus implicarea şi participarea celor mai mulţi
membri ai filialei pentru reuşita ei deplină.
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În perioada 6-8 iunie s-a desfăşurat la Constanţa simpozionul internaţional "Marea
Neagră - zonă de confluenţă a civilizaţiilor". Muzeul "Dunării de Jos" din Călăraşi a
organizat în intervalul 1 -2 octombrie 1 996 simpozionul "Tipuri de aşezări neo-eneolitice şi
organizarea lor internă", iar Institutul de Cercetări Eco-Muzeale din Tulcea, în luna august,
"Al Iii-lea Simpozion Internaţional privind frontierele romane de la Dunărea de Jos".
În luna septembrie 1 997, tot în organizarea Institutului de Cercetări Eco-Muzeale din
Tulcea, s-au desfăşurat lucrările celui de-al Ii-lea Colocviu Internaţional "Ritul şi ritualul
funerar de la sfârşitul epocii bronzului până la începutul epocii romane", cu participarea unor
specialişti din Bulgaria, Ukraina, Belgia, Italia, Republica Moldova, Rusia şi România.
în perioada 20 - 24 mai s-a desfăşurat la Călăraşi (în organizarea Muzeului Dunării de
Jos, a Comisiei Naţionale de Arheologie şi a Ministerului Culturii), a 32-a sesiune naţională
de rapoarte privind rezultatele cercetărilor arheologice - campania 1 997, la care cea mai mare
parte a membrilor filialei a prezentat comunicări. Între 25 - 30 septembrie, acelaşi an,
Institutul de Cercetări Eco-Muzeale din Tulcea a organizat Colocviul internaţional privind
civilizaţia şi migraţia sciţilor în vestul Mării Negre.
În intervalul 1 7-24 octombrie 1 999, în organizarea principală a Comisiei Internaţionale
Consultative pentru promovarea studiilor indo-europene şi trace şi a Institutului Român de
Tracologie s-au desfăşurat la Mangalia lucrările simpozionului internaţional " Ccmavodă III Bolcrli.z. Ein vorgcschicht/ichcs Phănomcn zwischcn Obcnhcin und Untcrcn Donau' manifestare deosebit de complexă, la care au fost prezentate circa 40 de comunicări
ştiinţifice. Totodată, a fost organizată şi o expoziţie cu cele mai reprezentative materiale
arheologice specifice acestui fenomen cultural, descoperite în România, Bulgaria şi Grecia.
Fără îndoială, trecerea în revistă a principalelor acţiuni la care membrii filialei au fost
implicaţi sub o formă sau alta, nu poate fi completă fără a aminti că în toţi aceşti ani,
instituţiile de profil din zonă (Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, Institutul
de Cercetări Eco-Muzeale din Tulcea şi Muzeul Judeţean Ialomiţa) au organizat şi alte
manifestări proprii, îndeosebi sesiunile ştiinţifice anuale (între acestea evidenţiindu-se prin
numărul participanţilor şi valoarea dezbaterilor sesiunile "Pontica").
Complexitatea şi diversitatea manifestărilor dau o imagine, cel puţin parţială, asupra
intereselor ştiinţifice ale cercetătorilor şi instituţiilor din această parte a ţării, în care studiile
de tracologie au fost întotdeauna în prim-planul preocupărilor.
3. Valorificarea rezultatelor ştiinţifice.
Bogata activitate de cercetare se regăseşte, în mod firesc, în studiile şi lucrările publicate
în tot acest interval. Se remarcă prin ritmicitate "Pontica" ( 1 3 volume - XIX- XXXI între anii
1 986 - 1 998), "Peuce" (4 volume - IX-XIT în acelaşi interval) şi "Cultură şi civilizaţie la
Dunărea de Jos" (9 volume - III-XV între 1 986 - 1 997).
Remarcăm, de asemenea, publicarea comunicărilor prezentate, la colocviile şi simpo
zioanele amintite, mult prea numerose pentru a fi enumerate aici. Ele reprezintă, fără
îndoială, dovada preocupărilor instituţiilor organizatoare şi ale colectivelor de specialişti ca
rezultatele manifestărilor în cauză să fie valorificate în mod superior şi aduse la cunoştinţa
tuturor celor interesaţi, prin volume publicate, adesea, în limbi de circulaţie.
Aşa cum am precizat mai sus, a devenit o practică frecventă organizarea, cu prilejul
manifestărilor şi a unor expoziţii arheologice cu materiale reprezentative, fapt ce a avut
menirea de a anima discuţiile şi de a oferi o cât mai puternică bază ştiinţifică acţiunilor în
cauză.
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Membrii filialei şi instituţiile în care ei lucrează au continuat colaborarea cu specialiştii
din alte ţări, inclusiv pe unele şantiere arheologice. Remarcăm, de asemenea, atenţia acordată
dezvoltării bazei de cercetare la multe obiective arheologice tradiţionale sau mai noi, ceea ce
oferă posibilităţi superioare participării pe şantierele arheologice nu numai a specialiştilor, ci
şi a studenţilor.

MIHAI IRIMIA
(secretar ştiinţific al Filialei)
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RAPORT
de activitate al Filialei Sibiu a Institutului Român de Tracologie de
Ia înfiinţare până în prezent

Strânsa colaborare pe tărâmul cercetării arheologice, între instituţiile centrale de
specialitate şi arheologii, care şi-au desfăşurat activitatea ştiinţifică în sud-estul Transilvaniei,
are un trecut tradiţional de peste 80 ani. Campania de săpături arheologice din 1 925, efectuată
la Ariuşd de către Fr. Laszlo s-a realizat în urma îndemnului şi a sprijinului financiar al marelui
V. Pârvan. Această colaborare a fost continuată, timp de peste 40 decenii, de către profesorul
Ion Nestor şi pasionatul director al Muzeului din Sf. Gheorghe, prof. dr. Zoltăn Szekely.
Astfel, după acest trecut tradiţional, era firesc ca Institutul Român de Tracologie, imediat după
înfiinţare, să-şi extindă raza de activitate şi asupra zonei de sud-est a Transilvaniei.
În cursul anilor 80, Z. Szekely şi Zs. Szekely au participat la toate sesiunile ştiinţifice
anuale ale Institutului. În urma acestor participări, materialele prezentate au fost publicate în
revistele Symposia Thracologica şi Thraco-Dacica.
Începând cu ultimul deceniu al secolului legăturile Institutului cu zona sud
transilvăneană au devenit cu mult mai strânse şi multiple. ln cursul anului 1 990 dl. Zsolt
Szekely a devenit doctorand al Institutului şi membru colaborator.
Dacă în anii ' 80 Institutul de Tracologie era susţinut mai ales de colaboratori externi şi
doar în mică măsură de cercetători proprii, după 1 99 1 şi-a completat denumirea pentru a se
deosebi de celelalte, existente în alte ţări şi şi-a definitivat structura organizatorică.
Filiala sud-transilvăneană, cu sediul la Sibiu, al cărei teritoriu de activitate cuprinde
judeţele Harghita, Covasna, Braşov şi Sibiu, a luat fiinţă pe data de 28. 1 1 . 1 990. În primii ani
după înfiinţare filiala număra 47 de membri din Alba Iulia, Sibiu, Deva, Hunedoara, Braşov,
Sf. Gheorghe. Conducerea ei a fost asigurată de un preşedinte (prof. dr. Iuliu Paul), un
vicepreşedinte (dr. Cornel Bucur), un secretar ştiinţific (lect. Corvin Lupu) şi doi membri
(Szekely Zsolt şi Horst Klusch). Membrii filialei au participat la mai multe manifestări
ştiinţifice, organizate în ţară şi peste hotare; totodată au desfăşurat o bogată activitate de
teren - săpături arheologice la Cugir şi Sighişoara - şi publicistică. Au prezentat comunicări
la simpozioanele internaţionale de la Szolnok, Călăraşi şi la Conferinţa naţională de arheo
logie de la Piatra Neamţ.
În cursul anului 1 992, activitatea filialei Sibiu a Institutului Român de Tracologie a
urmărit ca obiective principale, cercetarea arheologică de teren şi cercetarea etnologică.
Aceste cercetări au fost valorificate prin numeroase lucrări de specialitate, precum şi prin
organizarea sau participarea la diferite manifestări ştiinţifice.
Membrii filialei sud-transilvănene, în cursul anului 1 993, şi-au continuat activitatea de
cercetare în diferite domenii. Au prezentat rapoarte privind cercetările arheologice din anul
1 992 la a XXVII-a Sesiune naţionali de rapoarte, la Constanţa. I. Andriţoiu şi Szekely Zsolt
au participat la simpozionul internaţional " The Early Hallstatt Period (1200- 700 B. C.) in
South Eastem Europe', organizat la Alba-Iulia, 1 0- 1 2 iunie 1 993. Sultana Avram a prezentat
o comunicare în cadrul simpozionului cu tema: "Rituri şi ritualuri funerare' de la Cluj
Napoca. Au fost continuate cercetările arheologice de la Sighişoara-Dea/ul Wietenberg, iar
Sultana Avram a participat la şantierul arheologic de la Orăştie-Dealul Pemilor. Membrii
filialei au beneficiat de mai multe burse în străinătate (Sultana Avram în SUA, Ioan
Andriţoiu în Germania). Anul 1 993 a fost, de asmemnea, un an al unei aprofundări a
domeniului etno-istoric şi arheologic, prin deplasări pe teren. S-au susţinut mai multe
examene şi referate pentru doctorat.
·
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În anul 1 994, Filiala sud-transilvăneană a Institutului Român de Tracologie a organizat
trei sesiuni de comunicări ştiinţifice. S-au prezentat rapoarte asupra săpăturilor efectuate în
1 993, prin colaborare sau direct, de către institut la lucrările celei de-a XXVIII-a sesiune
anuală de la Satu Mare ( 1 2- 1 5 mai). Filiala a desfăşurat o bogată activitate publicistică.
Szekely Zsolt a beneficiat de o bursă de cercetare de un an, din partea Fundaţiei Soros
''Pentru o societate deschisă'� Sub egida Institutului, după 1 27 ani, în vara anului 1 994 au
fost reluate cercetările arheologice sistematice la complexul tumular din epoca Bronzului
timpuriu, cultura Schneckenberg B - Jigodin, de la Brăduţ, jud. Covasna. Au fost predate la
tipar mai multe lucrări ştiinţifice.
În cursul anului 1 995, activitatea Filialei Sibiu a Institutului s-a desfăşurat pe mai
multe planuri. Au fost continuate cercetările arheologice de la Brăduţ, de asemenea s-a
continuat documentarea etnografică în Mărginimea Sibiului. Au fost organizate mai multe
colocvii şi întâlniri ale doctoranzilor. Astfel, în perioada 1 1 - 1 3 ianuarie 1 995 a avut loc la Sf.
Gheorghe, consfătuirea ştiinţifică privind Problematica eneoliticului târziu şi a bronzului
timpuriu în sud-estul Transilvaniei, cu participarea doctoranzilor din cadrul Institutului
Român de Tracologie. În perioada 22-23 februarie s-au desfăşurat la Alba Iulia lucrările
colocviului "Eneoliticul şi începutul epocii bronzului în centrul Transilvaniei' organizat de
Institutul Român de Tracologie în colaborare cu Muzeul Naţional al Unirii din Alba Iulia.
Din partea Institutului au participat: Petre Roman, Cristian Schuster şi Zsolt Szekely.
Întâlnirea de la Alba Iulia s-a alăturat unei serii de manifestări similare, iniţiate de Institut, în
diverse instituţii muzeale din ţară, de care au putut beneficia în primul rând doctoranzii
Institutului.
În perioada 25-26.02. 1 995 a avut loc întâlnirea doctoranzilor de la Muzeul de Istorie a
Transilvaniei din Cluj-Napoca. Au participat: Petre I. Roman, Gh. Lazarovici, V. Vasiliev,
H. Ciugudean, Zs. Szekely, C. Schuster, precum şi alţi colegi de la diferite muzee din zonă. în
finalul acestei consfătuiri s-a desprins concluzia că şi această întrunire a constituit un demers
benefic ce permite abordarea cu mai multă siguranţă a lucrărilor de doctorat.
În cursul anului 1 996, s-au petrecut unele schimbări în componenţa membrilor filialei
sud-transilvănene. Astfel, Sultana Avram s-a transferat la Universitatea "Lucian Blaga" din
Sibiu, iar Zsolt Szekely a devenit cercetător ştiinţific cu normă întreagă al filialei. De
asemenea, au fost elaborate fişele lucrărilor ştiinţifice de specialitate, apărute în publicaţiile
muzeelor din această zonă, necesare apariţiei Bulletin de Thracologie nr. 3 .
În perioada 2-5 aprilie 1 996, s-au desfăşurat lucrările simpozionului "Sud-Estul
Transilvaniei în contextul proceselor etno-culturale, din perioada mijlocie şi târzie a epocii
bronzului', prilejuit de inaugurarea Secţiei Carpaţilor Răsăriteni a Muzeului Naţional de
Istorie a Transilvaniei şi a Centrului Ecleziastic de Documentare "Mitropolit Nicolae Colan" .
Din partea Institutului au participat cu comunicări: C. Schuster, A. Comşa, O. Leviţki şi Zs.
Szekely. Cu această ocazie s-a organizat şi o expoziţie de arheologie la care filiala
Institutului a participat cu materialul descoperit la Brăduţ.
Din partea Filialei, Zs. Szekely a participat la Sesiunea anuală de rapoarte de la Brăila
(5-8 mai 1 996), unde a prezentat rezultatele cercetărilor arheologice de la Brăduţ-Biborţeni.
Filiala sud-transilvăneană a fost prezentă şi la organizarea, pregătirea şi desfăşurarea
lucrărilor celui de-al VII-iea Congres Mondial de Tracologie de la Constanţa - Mangalia Tulcea, 20-26 mai 1 996.
Zs. Szekely a continuat săpăturile arheologice la complexul tumular de la Brăduţ; a
participat la Sesiunea Anuală de comunicări ştiinţifice "Românii din sud-estul Transilvaniei istorie, cultură, civilizaţie', în perioada 1 8- 1 9 oct. 1 996, la Sf. Gheorghe - Arcuş. Au fost
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publicate sau pregătite pentru tipar opt lucrări ştiinţifice, apărute în diferite reviste de
specialitate din ţară şi străinătate.
În cursul anului 1 997 au fost elaborate fişele lucrărilor ştiinţifice de specialitate,
apărute în diferite publicaţii ale muzeelor din această zonă - Marisia, Tg. Mureş, Acta '96,
Sf. Gheorghe, Cumidava, Braşov - necesare apariţiei nr. IV al Bul/etinului de Thracologie.
Au fost prezentate rezultatele săpăturilor arheologice de la Brăduţ-Biborţeni, la
Sesiunea anuală de rapoarte de la Bucureşti, 1 2- 1 5 iunie 1 997.
Zs. Szekely a participat la lucrările Simpozionului organizat la Alba Iulia în perioada
24-28 septembrie 1 997, cu titlul: Perioada timpurie şi mijlocie a epocii bronzului în Bazinul
Carpatic. Tot Zs. Szekely a participat din partea filialei sud-transilvănene la Sesiunea
Naţională de comunicări ştiinţifice, organizată cu prilejul manifestărilor organizate la cea de
a XXV-a aniversare a deschiderii Muzeului Naţional de Istorie a României .
În cursul acestui an, Zs. Szekely şi-a finalizat teza sa de doctorat, pe care, la data de 1 8
decembrie 1 997 a şi susţinut-o. Totodată, a fost predat manuscrisul volumului "Perioada
timpurie şi începutu/ celei mijlocii a epocii bronzului în sud-estul Transilvaniei', care a
constituit cel de-al XXI-lea volum al Institutului, în cadrul seriei de Monografii, Bibliotheca
Thraco/ogica, XXI, Bucureşti 1 997.
În timpul campaniei de săpături arheologice din vara anului 1 997, au fost continuate
cercetările sistematice la complexul tumular din epoca Bronzului timpuriu. Au fost
descoperite importante vestigii din neolitic - cultura ceramicii lineare, cultura Boian, fazele
I., Bolintincanu şi II, Giuleşti -, din eneoliticul târziu - cultura Bodrogkereszrur -, Bronz
timpuriu, cultura Schneckenberg B, Jigodin şi Bronz târziu, cultura Noua.
În cursul anului 1 997, începând cu 1 iunie, Zsolt Szekely a fost avansat ca cercetător
ştiinţific principal, gradul III, în cadrul filialei sud-transilvănene a Institutului.
În anul 1 998, activitatea filialei s-a desfăşurat pe mai multe planuri. Zs. Szekely a
participat la lucrările celei de-a XXXII-a Sesiune naţională de rapoarte arheologice din
Călăraşi, 20-24 mai 1 998.
Au fost finalizate cercetările arheologice de la Brăduţ - Biborţeni, iar în cadrul
cercetărilor de teren a fost depistată o cetate din epoca Bronzului mijlociu, cultura
Wietenberg la Valea Scurtă, comuna Poian, jud. Covasna.
Valeriu Sârbu, din partea Institutului Român de Tracologie, în colaborare cu Viorica
Crişan, de la Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca au început lucrările
de cercetare şi consolidare la cetatea dacică din Valea Zânelor de la Covasna.
Zs. Szekely a participat la lucrările simpozionului internaţional "Spaţiul nord-carpatic
în Bronzul târziu', organizat în perioada 7- 1 O octombrie 1 998 la Baia Mare.
În cursul acestui an, Filiala sud-transilvăneană a Institutului a contribuit la finalizarea
Repertoriului arheologic aljudeţului Covasna, în colaborare cu Muzeul Carpaţilor Răsăriteni
din Sf. Gheorghe. Strângerea şi prelucrarea materialului pentru acest volum a fost începută
cu patru ani în urmă.
Filiala sud-transilvăneană, în cursul lunii decembrie 1 998, a organizat o expoziţie
arheologică cu tema: Cultura şi civilizaţia din Carpaţii Răsăriteni în lumina noilor cercetări
arheologice, în colaborare cu Muzeul Carpaţilor Răsăriteni, Complexul Muzeal Piatra
Neamţ, Muzeul de Istorie Braşov, Muzeul Naţional Secuiesc Sf. Gheorghe şi Universitatea
"Al. I. Cuza" Iaşi. Cu această ocazie, Zs. Szekely a redactat şi un Catalog al expoziţiei.
Odată cu inaugurarea oficială a Muzeului Carpaţilor Răsăriteni, la Sf. Gheorghe a avut
loc o sesiune ştiinţifică, la care, din partea Institutului, au participat: Petre I. Roman, Mihail
Zahariade, Valeriu Sîrbu, Zsolt Szekely, alături de numeroase personalităţi ale ştiinţei arheo
logice româneşti .
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Au fost organizate 2 lansări de carte şi 5 întâlniri cu citi_torii. Aceste manifestări au
avut un larg şi permanentecou în presa locală covăsneană. Zs. Szekely a elaborat mai multe
articole de popularizare, iar pentru noul volum din "Acta 98', anuarul ştiinţific al Muzeului
Naţional Secuiesc din Sf. Gheorghe, au fost predate 2 lucrări ştiinţifice.
În toţi aceşti ani, la Sibiu s-au organizat mai multe simpozioane în cadrul programului
"Istorie şi tradiţie în spaţiul românesc", ale căror lucrări au fost publicate în 4 volume.

Zsolt Szekely şi Sultana Avram

'
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RAPORT
de activitate al Filialeipentru Banat a Institutului Român de Tracologie de la
înfiinţare până în prezent.

Filiala pentru Banat-Timişoara a Institutului Român de Tracologie a fost constituită în
luna octombrie a anului 1 990. Activitatea propriu-zisă a debutat în anul 1 99 1 la Timişoara ca
un grup autonom de cercetare a preistoriei Banatului, începând cu epoca bronzului şi sfârşind
cu epoca La Tene. Încă de la început filiala şi-a fixat teme majore de cercetare:
- Grupul cultural Balta Sărată (epoca bronzului: Petru Rogozea).
- Probleme ale Hallstatt-ului în Banat (Marian Gumă).
- Conexiuni şi interferenţe în etapa mij locie a primei epoci a fierului între aria culturii
Basarabi şi ariile central-europene (Marian Gumă).
- Aşezări şi fortificaţii dacice din sudul Banatului (Marian Gumă).
- Cultura Basarabi în spaţiul carpato-balcanic.
- Epoca La Tene în Banat (Florin Medeleţ).
- Contribuţii la reconstituirea climei în Banat în pre- şi protoistorie (Florin Medeleţ).
De-a lungul existenţei sale, între 1 99 1 - 1 999, filiala pentru Banat a Institutului Român
de Tracologie a iniţiat programe de cercetări interdisciplinare şi colaborări de cercetare în
domeniul paleozoologiei cu Georgeta El Susi de la Muzeul Banatului Montan din Reşiţa, în
domeniul antropologiei cu Marius Munteanu de la Universitatea de Medicină şi Farmacie din
Timişoara, în domeniul cercetării micro-toponimiei bănăţene cu Rodica Sufleţel şi Viorica
Goicu de la Institutul de Cercetări Socio-Umane din Timişoara al Academiei Române.
Acestui program i se subordonează şi participarea activă a membrilor filialei la "Zilele
Academice timişene".
O direcţie principală a activităţii filialei o constituie cercetările arheologice efectuate la
mai multe situri de pe teritoriul Banatului concretizate în studii şi comunicări susţinute pe
plan local, naţional sau internaţional, precum şi într-o bogată literatură publicată cu diferite
prilejuri.
Principalele situri arheologice cercetate de membrii filialei Banat în perioada amintită
au fost: cetatea dacică de la Divici - pc malul Dunării (Marian Gumă în colaborare cu Aurel
Rustoiu şi Caius Săcărin, ultimul de la Muzeul Banatului Montan Resiţa); necropola de
incineraţie din perioada de tranziţie spre epoca fierului de la Ticvaniu Mare; Sacu
"Ţărinioară-Pelcea", jud. Caraş-Severin: aşezări preistorice aparţinând grupului cultural
Balta Sărată şi culturii Basarabi (Petru Rogozea în colaborare cu Valentin Cedică); necropola
de incineraţie de la sfârşitul epocii bronzului de la Voiteni, jud. Timiş (Florin Medeleţ, Petru
Rogozea, Adrian Mişcovici); aşezările din perioada bronzului timpuriu, Hallstatt-ului
timpuriu, epoca medievală timpurie şi necropola din epoca medievală de la Deta, jud. Timiş
(şantier arheologic de salvare: Petru Rogozea în colaborare cu AL Szentmiklosi); Ghidici,
jud. Dolj (vestigii ale culturii Gârla Marc, ale grupului Bistreţ-Işalniţa şi aspectul Vârtop al
primei epoci a fierului), în colaborare cu Marian Nica de la Institutul de Studii Socio-Umane
"C.S. Nicolăescu Plopşor" din Craiova.
Rezultatele cercetărilor arheologice de la siturile amintite au fost comunicate anual, de
către membrii filialei, în cadrul sesiunilor de rapoarte arheologice desfăşurate în diferite
oraşe ale ţării.
Ca o activitate adiacentă cercetării arheologice, dar nu mai puţin importantă pentru
cunoaşterea realităţilor în teren, a fost efectuarea de periegheze în diferite zone ale
Banatului: zonele Giroc; Sat Chinez; Sânandrei-situri din epoca La Tene (jud. Timiş) 66
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Florin Medeleţ; zonele laz-Jupa-Var (jud. Caraş Severin); Voiteni-Deta-Giera-Silagiu (jud.
Timiş), situri din epoca bronzului - Petru Rogozea.
Activitatea ştiinţifică a filialei pentru Banat a Institutului Român de Tracologie s-a
concentrat în. această perioadă şi în direcţia organizării de manifestări ştiinţifice destinate a
face cunoscute rezultatele cercetărilor arheologice sau interdisciplinare. Alături de întâlnirile
anuale ale arheologilor bănăţeni, care, ca de obicei, au prilejuit prezentarea rezultatelor
cercetărilor arheologice efectuate în Banat, filiala a organizat sau a fost coorganizator alături
de alte structuri de profil din ţară, a următoarelor manifestări ştiinţifice: Simpozionul
internaţional privind cultura Vinfa la Băile Herculane şi Timişoara 1 99 1 ; Al XIV-iea
Simpozion Naţional de Tracologie-Băile Herculane 1 992.
Nu mai puţin importantă pe planul politicii de popularizare a cercetărilor efectuate de
membrii filialei a fost organizarea unor expoziţii temporare cu teme ca: "Noi descoperiri
arheologice din Banat" (în colaborare cu Muzeul Banatului din Timişoara) şi "Remetea Mare
- vatră de civilizaţie multimilenară".
Numeroase au fost şi participările membrilor filialei la congrese şi simpozioane
internaţionale, precum şi la schimburi de experienţă cu arheologi şi istorici străini.
Menţionăm, bunăoară, participarea la Colocviul internaţional privind probleme ale epocii
bronzului în sud-estul Europei de la Szolnok; Congresul internaţional de ştiinte pre- şi
protoistorice de la Bratislava; Colocviul internaţional privind complexul cultural Noua
Sabatinovka-Coslogeni-Călăraşi ( 1 99 1 ) (Florin Medeleţ, Marian Gumă); întrunirea de lucru
a comisiei pentru sud-estul Europei din cadrul asociaţiei europene arheologice (Marian
Gumă 1 994); Al Vii-lea Congres Mondial de Tracologie, Mangalia-Constanţa-Tulcea 1 996
(Marian Gumă, Petru Rogozea); Colocviul internaţional "Cultura Basarabi în contextul
epocii fieru lui din Europa central estică" de la Drobeta Turnu Severin (Florin Medeleţ,
Marian Gumă). Un loc aparte al activităţilor internaţionale desfăşurate de membrii filialei
Banat a Institutului Român de Tracologie îl constituie participarea lui Florin Medeleţ la
colocviul româno-iugoslav cu privire la epoca La Tene în zona Porţilor de Fier.
ln cadrul schimburilor de experienţă cu institute de profil din străinătate menţionăm
participarea lui F lorin Medeleţ la o şedinţă a Institutului de arheologie din Tirana, precum şi
bursele de studii de două luni de care au beneficiat în 1 992 Petru Rogozea şi Florin Medeleţ
şi care s-au concretizat pe lângă o intensivă documentare şi în elaborarea unui protocol de
colaborare între institutul amintit şi Institutul Român de Tracologie. ln 1 996, Marian Gumă,
a participat la cursurile de vară ale Universităţii Americane din Blagoevgrad, iar un an mai
târziu Florin Medeleţ şi Petru Rogozea au avut o contribuţie activă în cadrul colocviului
româno-iugoslav despre epoca bronzului în clisura Dunării de la Drobeta-Turnu Severin.
A existat o susţinută activitate de publicare în revistele de specialitate din ţară şi
străinătate a unor studii şi articole referitoare la pre- şi protoistoria Banatului. Numeroase
alte activităţi legate de cercetări de teren, organizare şi sponsorizare a sesiunilor ştiinţifice,
valorificarea unor situri arheologice din Banat, participarea la consiliile ştiinţifice ale
Institutului Român de Tracologie şi Muzeului Banatului, activitate redacţională la Analele
Banatului, numeroasele conferinţe, alte activităţi organizatorice desfăşurate în instituţii
publice din oraşele bănăţene, toate acestea conturând o bogată activitate desfăşurată cu
pasiune şi competenţă de harnicii cercetători ai filialei Banat a Institutului Român de
Tracologie, pe parcursul unui deceniu de activitate: Georgeta El Susi, Florin Medeleţ,
Marian Gumă, Petru Rogozea, Adrian Mişcovici, Valentin Cedică.
Florin Medeleţ
(Preşedintele Filialei)
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INFORMARE

cu privire la activitatea în domeniul tracologic a membrilor Institutului de
.
· ,

Arheologie şi Etnografie din Chişinău, în anul 1 999

În conformitate cu măsurile de restructurare efectuate d e Prezidiul Academiei de Ştiinţe
a R. Moldova, s-a desfiinţat Institutul de Etnografie şi Folclor. Ca urmare a acestui demers,
două secţii cu profil etnografic - "Probleme generale ale etnografiei' şi " Secţia de studiere a
meşteşugurilor populare artistice' - au fost transferate în cadrul Institutului de Arheologie şi
Istorie Veche, fiind schimbată şi denumirea institutului în Institutul de Arheologie şi
Etnografie. Cu acest prilej s-a modificat şi componenţa numerică a Institutului, care se
prezintă astfel: 3 8 cercetători ştiinţifici, dintre care 3 doctori abilitaţi, 1 6 doctori în istorie.
Pe lângă Institut activează Muzeul de arheologie şi etnografie, care se află într-o
clădire din centrul Chişinăului, construită la sfârşitul secolului XIX după proiectul
cunoscutului arhitect A. Bemardazi. Expoziţia ocupă zece săli. Materialele obţinute graţie
cercetărilor arheologice din Moldova se referă la următoarele epoci: paleolitic şi mezolitic;
neolitic şi eneoliticul timpuriu; eneoliticul mijlociu şi tardiv; epocile bronzului şi fierului;
evul mediu. Partea etnografică a expoziţiei caracterizează cultura materială şi spirituală,
obiceiurile din Moldova în secolele XVIII-XX.
în anul 1 999 investigaţiile au cuprins 1 1 teme, care includ 24 compartimente. Astfel, ca
urmare a cercetărilor au fost pregătite 8 monografii, 2 broşuri şi mai multe articole ştiin
ţifice. Cercetătorii au editat 66 materiale cu un volum total de 1 08,4 c.a., dintre care:
Monografii

- Larina, O., Kultura lineino-/entocnoi keramiki Pruto-Dnestro vskogo rcgiona, Chişi
nău, Stratum-Plus, 2.
- Manzura, I., Cema vodl Cu/turc I, în Lolita Nikolova, The Ba/kans in Later
Prehistory, BAR, Intemational series 79 1 , Oxford, 1 999, p. 95- 1 74.
Studii monografice

- Sava, E. (în colab.), Zu den steinemen Zeptem/Stossel - Zeptem, Miniatursiiulen und
Phali der Bronzezeit Eurasiens, Archăologische Mitteilungen aus Iran und Turan, Bd. 30,
Berlin.
- Larina, O., Neue Forschungen zum Neo/ithikum Osteuropas. Ergebnisse moldauisch
deutschen Gelăndearbeiten 1996 und 1997, Praehistorische Zeitschrift, 73, B. 2, Berlin.
- Dergacev, V., Osobennosti kulturno-iston"ceskogo razvitia Karpato-Podnestro via,
Stratum - Plus, 2.
Expediţii arheologice

ln 1 999 s-au efectuat săpături arheologice în colaborare cu Institutul Român de
Tracologie, după cum urmează:
- Şantierul arheologic Trinca, resp. - O. Leviţki. Au fost efectuate lucrări în obiectivele:
a) necropolă tumulară hallstattiană târzie Trinca-Drumu/ Feteştilor. S-au săpat 4 tumuli
cu mantale din piatră. Tumulii erau înţeleniţi; afectate de arătură fiind numai poalele. Sub
mantalele de piatră s-a găsit pe nivelul orizontului antic câte o incinerare. Inventarul funerar
consta îndeosebi din ceramică, piese de podoabă, vârfuri de săgeată, ustensile ş. a. Necropola
a fost săpată complet. Tumulii aparţin, cultural-cronologic, grupului Podolian de Vest.
b) În aşezarea pluristratigrafică Trinca-Izvoru/ lui Luca au fost obţinute anumite detalii
ale profilelor şanţurilor din anii precedenţi.
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c) ln aşezarea fortificată Trinca-La Şanţ s-a încercat stabilirea perioadei când a fost
ridicat sistemul defensiv, format din val şi şanţ. Materialul ceramic, precum şi piesele
depistate la baza valului, aparţin orizontului cultural-cronologic Cucuteni-Tripolie.
- Şantierul arheologic Giurgiu/eşti, condus de V. Haheu. Cercetările au fost efectuate în
obiectivele Cetate şi Stâna lui Ion. Materialele recuperate în obiectivul Cetate i-au permis
autorului să dateze obiectivul în secolul XV. În obiectivul Stâna lui Ion au fost atestate două
nivele de cultură traco-getice (sec. VII-VI î.e.n.) şi Sântana de Mureş-Cemeahov.
- Şantierul arheologic Rudi-La Şanţuri, condus de M. Tcaciuc. Au fost continuate
cercetările monumentului.
Cercetătorii Institutului au efectuat deplasări în străinătate: Rusia, România, Germania;
au prezentat comunicări şi rapoarte ştiinţifice la diverse foruri internaţionale (4) şi naţionale
(9). Au continuat colaborarea cu instituţiile de profil din afara R. Moldova (îndeosebi
România).
ln anul 1 999 doi cercetători ai Institutului (A. Gorodenco şi A. Hâncu-Tentiuc) au
susţinut tezele de doctorat. În Institut îşi fac studiile 7 doctoranzi.
Activitatea institutului a fost îndreptată spre elucidarea problemelor legate de epocile
străvechi ale istoriei naţionale; studierea problemelor generale ale etnografiei; cercetarea
meşteşugurilor popular-artistice.

L. Bogataia
Secretarul ştiinţific
al Institutului de Arheologie şi
Etnografie A.S.M.
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RAPORT
privind activitatea Catedrei de Arheologie şi Istorie Antică şi a Laboratorului
"Tracologie" ale Universităţii de Stat din R. Moldova, în 1 999
Activitatea Catedrei de Arheologie şi Istorie Antică şi a Laboratorului "Tracologie" a
avut drept obiective principale cercetarea arheologică de teren în conformitate cu planul de
săpături, valorificarea acesteia prin lucrări de specialitate, precum şi prin participarea la
manifestări ştiinţifice de profil.
1. Cercetări arheologice

Colaboratorii instituţiilor sus-numite şi-au concentrat eforturile în cercetarea a patru
monumente arheologice
sprijinului

situate pe

teritoriul Republicii

financiar acordat de Institutul Român

Moldova

de Tracologie,

şi
au

Ukraina.

Graţie

fost continuate

investigaţiile arheologice la cetăţile getice din a doua jumătate a mileniului I a. Chr.
Butuceni şi de la Potârca din Codrii Orheiului.
La Butuceni, investigaţiile au avut drept scop studierea incintei fortificate în sectorul
de vest descoperindu-se vestigiile unei locuinţe de suprafaţă şi un bogat şi variat material
arheologic. În partea de est a promontoriului a fost identificată o a doua incintă, care pe
latura de vest şi sud a fost apărată de o construcţie defensivă cu o lungime totală de I 005 m,
pe latura de nord-est de un val cu şanţ adiacent, iar pe laturile de nord şi est de versanţii
abrupţi ai promontoriului.
Ca urmare a cercetărilor arheologice din sectorul de nord-vest al cetăţii Potârca a fost
descoperit un sortiment bogat de ceramică, reprezentat de vase getice, amfore greceşti, cât şi
de factură bastamică. Din categoria ceramicii bastamice poate fi menţionată, mai ales cea
grosieră, identificată pentru prima dată în incinta cetăţii Potârca.
Săpăturile arheologice de la Satu Nou/Novosel'skoe şi CartaVOrlovka au fost posibile
datorită acordului tripartit între România - Institutul Român de Tracologie, Moldova Universitatea de Stat şi Ukraina - Institutul de Arheologie al Academiei de Ştiinţe a
Ukrainei. La Satu-Nou/Novosel' skoe au fost evidenţiate complexe din epoca hallstattină
timpurie - Belozerska, Prebabadag şi Babadag, secolele IV-ID şi II-I a. Chr., cât şi din
perioada romană. De asemenea, au fost sesizate urmele unei necropole hallstattiene timpurii
afectate de construcţiile contemporane.
La CartaVOrlovka au continuat investigaţiile în aşezarea civilă. Aici au fost descoperite
mai multe materiale din cultura Babadag I, Chişinău-Corlăteni, Basarabi - Şoldăneşti,
civilizaţia geto-dacică şi daco-romană.
2. Participări la întruniri ştiinţifice internaţionale

Pe parcursul anului

1 999 colaboratorii Catedrei şi Laboratorului "Tracologie" au

participat la congrese şi simpozioane internaţionale: Congresul III al arheologilor germani
(Heidelberg, Germania, - I. Niculiţă, A. Zanoci); Simpozionul Internaţional " Colaborări şi

investigaţii arheologice în regiunea Odessa" (Odessa. Ukraina, - I. Niculiţă); Simpozionul
Internaţional "30 Jahre modeme Forschung in Stillfried' (Stillfried, Austria, - A. Zanoci).
3. Lucrări publicate

1 . Arnăut, T., Necropola getică de la Giurgiu/eşti, Studia in honorem Ion Niculiţă,
Chişinău, 1 999.
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2. Bănaru, V., Unele aspecte ale raporturilor greco-indigene în baza ceramicii de
import din cadrul complexelor funerare din afara coloniilor nord- vest-pontice, Studia in
honorem Ion Niculiţă, Chişinău, 1 999.
3. Hâncu, I., Semnificaţia etno-culturală a vaselor de lut folosite în evul mediu
timpuriu de către populaţia din spaţiul pruto-nistrean, Revista de istorie a Moldovei, nr. 1 -2,
Chişinău, 1 999.
4. Niculiţă, I., Raskopki Nimedunajskoj arheologi�eskoj ekspedicii v 1997 -1998,
Ohrana i issledovanj'a pamjatnikov arheologii v Odcsskoj oblasti, Odessa, 1 999.
5. Niculiţă, I., Cercetarea arheologică a cetAţii traco-getice Trebujeni - Potârca din
preajma Orheiului Vechi în anii 1996 - 1998, Orheiul Vechi, Buletin istorico-arheologic,
Chişinău, 1 999.
6. Niculiţă, I., Mateev, S., Potârcă, E., Săpăturile arheologice de la cetatea getică
Potârca din anul 1998, Symposia Professorum, Seria Istorie, ULIM, Chişinău, 1 999.
7. Popa, A., Cu privire la tipul de construcţii de piatră cu două sau mai multe încăperi
alăturate din aria culturii Sântana de Mureş - Cemjahov, Studia in honorem Ion Niculiţă,
Chişinău, 1 999.
8. Popa, A., Steinbauten der Sântana de Mureş - Cemjahov -Kultur, Die Sântana de
Mureş-Cemjaho v - Kultur. Akten des Intemationalen Kolloquiums in Caputh, Bonn, 1 999.
9. Popa, A., Nomadische Statgni.nder, Archăologie in Deutschland, 3, Stuttgart, 1 999.
1 O. Popa, A., Tentiuc, I., Unele consideraţii privind Jăca1Yele rupestre din Moldova de
est în secolele IV-XIII, Monumenta Romaniae Vaticana, Moldova 99
Sărbătoarea
bimileniului creştin, Bucureşti, 1 999.
1 1 . Popa, A., Cu privire la particularităţile aşezărilor cu construcţii de piatră din aria
culturii Sântana de Mureş - Cemjahov, Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din
Moldova, Seria "Ştiinţe socio-umane", Chişinău, 1 999.
1 2. Popa, A., Vlasenco, N., Noi aşezări de tip Sântana de Mureş - Cemjahov din
Republica Moldova, Hierasus, Revista Muzeului Judeţean Botoşani, nr. 1 2, 1 999.
1 3. Popa, A., Sticla de geam din perioada romană târzie în Basarabia, Tyragetia, VIII,
1 999.
14. Postică, Gh., Hâncu, I„ Tentiuc , I., Aşezarea din sec. IX-XI de la Giurgiuleşti şi
unele consideraţii privind siturile medievale timpurii din zona Jacurilor dunărene, Studia in
honorem Ion Niculiţă, Chişinău, 1 999.
1 5. Potlog, V., Războaiele daco-romane în relatările lui Dimitrie Cantemir, Symposia
Professorum, Seria Istorie, ULIM, Chişinău, 1 999.
1 6. Zanoci, A., Fortificaţiile hallstattiene timpurii din spaţiul extracarpatic, Studia in
honorem Ion Niculiţă, Chişinău, 1 999.
-

Dr. Aurel Zanoci
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