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CERCUL DE ISTORIE VECHE ȘI ARHEOLOGIE  
ÎN ANUL UNIVERSITAR 2012-2013 

 
 

 
Activitatea ştiinţifică a Cercului de Istorie 

Veche şi Arheologie (C.I.V.A.) a cunoscut în anul 
universitar 2012-2013 cel mai important moment din 
cei peste 20 de ani de existenţă: publicarea volumului 
Două decenii de arheologie studenţească la Alba Iulia. 
Volum jubiliar (coord. Florin Ciulavu, Ioan Oprea) – 
expresia a două decenii de muncă şi cercetare depuse 
de generaţiile de tineri arheologi formate la 
Universitatea din Alba Iulia. 

Prima şedinţă din noul an a vizat 
întâmpinarea noilor studenţi şi familiarizarea lor cu activităţile C.I.V.A. În 
următoarele întâlniri, pe lângă activităţile deja consacrate – comunicări despre 
cercetări aflate în curs, prezentări de carte şi recenzii, discutarea şantierelor şi a 
excursiilor de studiu –, tema urmărită constant a fost cea privitoare la elaborarea 
volumului jubiliar, care încununează acţiunile C.I.V.A. desfăşurate în perioada anilor 
1992-2012. 

Volumul dedicat C.I.V.A. (Fig. 1) s-a constituit ca o adevărată „carte de 
identitate” a cercului studenţesc de arheologie. Pe lângă o bogată cronică 
informativă şi ilustrată, la care se mai adaugă C.I.V.A. through a stranger’s point af 
view (Rumyana Yordanova/Bulgaria), cuprinde o Prefaţă semnată de lect. univ. dr. 
Cristian Ioan Popa (Între student şi profesor. Sau cum poţi iubi arheologia), un 
frumos cuvânt de amintire (Periegheză sentimentală) redactat de dr. Cătălin Rişcuţa, 
şapte articole de specialitate şi două prezentări de carte. Toţi autorii au fost ori sunt 
membri activi ai C.I.V.A.. Un episod extrem de emoţionant l-a constituit prezenţa a 
aproape 100 de persoane la lansarea volumului, în data de 14 martie 2013, între 
care s-au aflat membri C.I.V.A. din toate generaţiile de studenţi succedate la 
Facultatea de Istorie şi Filologie, din 1992 până în 2012. Mulţi dintre ei sunt astăzi 
nume de marcă ale arheologiei româneşti (Fig. 2). 

Activitatea ştiinţifică a fost completată de participarea studenţilor la sesiuni 
de comunicări organizate de muzeele din Sebeş şi Deva, la care s-au adăugat burse 
de studiu şi practică Erasmus, obţinute de doi membri, în Polonia şi Slovenia. Pe 
şantierele arheologice naţionale şi internaţionale de la Casimcea (jud. Tulcea), Alba 
Iulia-Lumea Nouă, castrul Apulum, Partoş, canabele legiunii XIII Gemina, Hăpria şi 
Săcueni (jud. Bihor), au participat peste 20 de membri ai C.I.V.A., care au avut 
posibilitatea să ia contact şi să înţeleagă specificul unor şantiere, să înregistreze 
descoperiri inedite şi să-şi îmbunătăţească cunoştinţele tehnice. 
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Acţiunile educative au constat şi din organizarea unor excursii de studiu şi 
cercetare la puncte arheologice de interes naţional, de la cele neolitice până la cele 
medievale, precum Hârşova, Cernavodă, Argamum (Orgame), Histria, 
Sarmizegetusa Regia, Costeşti (Fig. 3), Blidaru, Porolissum, Călugăreni, Piatra Craivii, 
Ardeu, Noviodunum, Salsovia, Capidava, bazilica paleocreştină de la Niculiţel, 
Cigmău, Germisara ş.a. 

Mulţumim şi cu acest prilej tuturor membrilor C.I.V.A. care şi-au exprimat în 
permanenţă interesul pentru studiu, cercetare şi activităţi organizatorice în cadrul 
O.N.G.-ului. Bogata noastră activitate se datorează şi coordonatorului Cercului, lect. 
univ. dr. Cristian Ioan Popa, căruia îi mulţumim şi aici pentru sprijinul constant 
acordat ideilor şi demersurilor noastre. 
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Fig. 1. Coperta volumului jubiliar. 
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Fig. 2. Lansarea volumului Două decenii de arheologie studenţească la Alba Iulia.   

 

 
Fig. 3. Excursie la cetatea dacică de la Costeşti-Cetăţuie. 

 
 


