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CRONICA 

 

ȘANTIERUL ARHEOLOGIC ALBA-IULIA – LUMEA NOUĂ 

(2017) 

 

 

Finalul anului universitar 2016-2017 a culminat, pentru studenții de 

la specializarea Istorie, din cadrul Departamentului de Istorie, Arheologie și 

Muzeologie (DIAM), cu posibilitatea punerii în practică a noțiunilor 

dobândite la cursuri și la seminariile tematice pe parcursul anilor de studiu, 

prin participarea pe șantierul arheologic sistematic la Alba Iulia – Lumea 

Nouă. Reluarea cercetărilor sistematice în 2012, a permis transformarea 

acestui important sit preistoric din Valea Mureşului mijlociu în şantier-

şcoală pentru studenţii Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. 

Particularitatea legată de colaborarea studenților din diferiți ani de studiu 

este dată de distribuirea responsabilităților de cercetare, printr-un sistem de 

rotație, în care fiecare student are ocazia să învețe metodele și tehnicile de 

cercetare şi înregistrare a datelor obligatorii pe un șantier arheologic. 

Activitatea s-a realizat sub îndrumarea conf. univ. dr. Mihai Gligor, 

membru al Departamentului de Istorie, Arheologie și Muzeologie, Ancuța 

Bobînă și Alina Bințințan, doctorande în cadrul Școlii Doctorale de Istorie a 

Universității. 

Așezarea de la Alba-Iulia – Lumea Nouă a fost descoperită 

întâmplător în anul 1942 ca urmare a unor lucrări de tip edilitar. 

Investigațiile arheologice, cu precădere din ultimele două decenii, au scos la 

lumină o serie de descoperiri inedite din punctul de vedere al practicilor 

mortuare, individualizând situl de la Lumea Nouă în planul descoperirilor 

funerare pe plan european. 

Cercetarea sistematică din acest an s-a realizat în perioada 18 iulie-

11 august, interval în care au participat studenți din anul I (Claudiu Hancheș, 

Raul Ungur) anul II (Alexandra Bacinschi, Bogdan Pâclișan, Iulia Nuc, Sorina 

Pop), doctoranzi (Alina Bințințan, Ancuța Bobînă, Bogdan Bobînă) și dr. Călin 

Șuteu. Prin intermediul unei colaborări dintre Universitate și ONG-ul 

Grampus Heritage & Training Limited, acestora li s-au alăturat un număr de 

opt voluntari, studenţi la specializarea Arheologie în universităţi din Marea 

Britanie. 
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Imagini din timpul șantierului Alba Iulia – Lumea Nouă, 2017. 

 

Alegerea suprafeței de cercetat s-a bazat pe investigațiile non-

invazive sub forma unor prospecții magnetometrice, realizate în anul 2016 

în zona B a sitului de către dr. Carsten Mischka de la Institut für Ur- und 

Frühgeschichte, Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg. 

Au fost trasate două secțiuni (A și B) pe direcția est-vest, având 

dimensiunile de 6x3 m, cu un martor stratrigrafic de 1 metru între ele. 

Pentru înregistrarea optimă a informațiilor arheologice, s-a realizat un 
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caroiaj intern de 1x1 m, delimitând suprafața fiecărei secțiuni în 18 carouri 

notate generic de la A la F, respectiv de la 1 la 3. În urma îndepărtării 

manuale a stratului vegetal (aproximativ 20 cm), în ambele secțiuni s-a 

descoperit material amestecat. Următorul strat a putut fi atribuit culturii 

Vinča, prin prisma materialelor arheologice identificate, ceramica pictată de 

factură Lumea Nouă apărând sporadic în cadrul unor complexe închise.  

În urma săpăturilor, au fost înregistrate nouă complexe, șapte dintre 

acestea în suprafața A, iar alte două complexe, având dimensiuni 

considerabile, în suprafața B. Dimensiunile și funcționalitatea lor este 

diferită, o podină din lut cu nivele succesive de refacere, diferite complexe 

apar sub forma unor gropi prezentând urme de reutilizare, cel mai probabil 

pentru depozitarea gunoiului menajer. Unul dintre complexele adâncite 

conţine o cantitate considerabilă de material ceramic, o primă ipoteză 

sugerând o locuință de tip bordei. 

Descoperirile reprezentate de material ceramic, utilaj litic și IMDA, se 

află în curs de prelucrare, restaurare și documentare la Laboratorul de 

conservare și restaurare ceramică al Universității „1 Decembrie 1918”, acest 

lucru realizându-se cu implicarea studenților, masteranzilor și a 

doctoranzilor. Ca şi în anii precendenţi, artefactele reprezentative vor fi 

incluse în cadrul expoziției arheologice aflată în spațiul expozițional de la 

Palatului Apor. 

 

Bogdan Pâclișan, Raul Ungur 

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba-Iulia 
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