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ACTIVITATEA CERCULUI DE ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE 

"ION BERCIU" 
(ANUL UNIVERSITAR 1998-1999) 

In anul universitar 1998-1999 Cercul dc Istorie Veche si Arheologie "Ion Berciu" şi-a 

continuat activitatea, devenită deja tradiţională - excursii, periegheze, prelucrarea primară (spălarea �i 
desenarea) a materialelor arheologice provenite din săpături le campaniei anului 1998, amenajarea 
unor noi spaţii destinate depozitării materialelor arheologice, iar pe plan administrativ s-a Încercat 
transformarea Cercului de Istorie Veche şi Arheologie Într-o asocialie studenţească de profil, cu satut 
juridic, demers care, din păcate, nu s-a putut concretiza din lipsa fondurilor financiare necesare, 

Pe parcursul acestui an universitar au avut loc 13 şedinţe de lucru În cadrul cărora au fost 
prezentate lucrări ce au abordat probleme legate de diferite epoci istorice, rezultate ale cercetărilor de 
teren cfectuate În cadrul Cercului sau individual, unele fiind însoţite de materiale (video, dia, foto), 
recenzii de ca.te precum şi o lansare de carte, Castml roman de la Apulum, a cercetatorului dr. Vasile 
Moga, 

Membrii cercului au participat la o scrie de sesiuni şi colocvii studenţeşti: Alba Iulia, Oradea, 
Cluj, De menţionat implicarea membrilor În organizarea celei de-a VI-a ediţii a Sesiunii Cercurilor 
Studenţeşti (Alba Iulia, noiembrie 199R) şi redactarea celui de al patrulea numar al Buletinului 
Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti, editat de Catedra de Istorie a Universitălii "1 Decembrie 1918" din 
Alba Iulia şi În amenajarea În salile de la subsolul Universităţii a unei expoziţii de fotografii, "De la 
silex ... Ia Kodak!", alături de materiale arheologice din diferite epoci, 

in pofida problemelor grave de ordin financiar cu care s-a confruntat Universitatea (ca 
dealtfel toate instituţiile de Învătamânt şi cultură), în vara anului 1999 s-au desfăşurat o seric de 
cercetări �i sapături arheologice sub egida "Centrului de Cercetări Pre- şi Protoistorice" şi a Catedrei 
de Istoric-Arheologic, 

Astfel, sunt de amintit următoarele activităţi de cercetare (perieghezc, şanticre, etc) În cadrul 
cărora au participat şi membrii cercului "Ion 8erciu": 

1. Cercetări pcrieghetice În Podişul Seca�elor, în perioada 12-23 iulie 1999. 10 studenţi au 
efectuat periegheze în zona centrală (Roşia de Sec aş) a Podişului Secaşelor, sub coordonarea asist. 
univ, Marius-Mihai Ciută, 

2, Cercetări periegheticc pc Valea Geoagiului (jud, Hunedoara), în perioada 19-30 iulie 1999. 
7 studenţi au efectuat cercetări perieghetice în zona Balşa-Mada, sub coordonarea prcp. univ, Cristian 
l. Popa. 

3, Şantierul arheologic de la Şcuşa-La Oli'area Morii, în perioada, 6-15 august. 5 studenţi au 
participat la săpături le arheologice, sub coordonarea asist. univ, Marius-Mihai Ciută, 

4, Şantierul arheologic de la Limba-Bordane, În perioada 16 august-20 septembrie 1999, 6 
studenli şi 2 masteranzi au participat la săpăturilc arheologice, sub coordonarea praf. univ, Iuliu Paul 
şi asist. univ, Marius-Mihai Ciuta, 

5, Proiectul arheologic "APVLVM 1999", 7 studenţi şi I masterand au participat la activitătile 
desfăşurate În cadrul proiectului, ocazionat de şantierul internaţional arheologic de la Alba Iulia -
Par/aş - Calonia Aurelia Apulellsis, unde au luat cunoştinţă cu cele mai noi tehnici şi mijloace 
(aparaturi) de cercetare şi prospectare aplicate în arheologic, Alături de colegii lor de la Universităţile 
din Londra (Birbeck College), Berlin (Humboldt Universitiit) şi Cluj-Napoca (Universitatea "Babeş
Bolyai"), studenţii albaiulieni au luat parte la săpături, la conferinţele şi aplicaţiile practice 
demonstrate, la excursiile documentare efectuate, legând relaţii profesionale şi prietenii durabile, 
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6. În perioada 15 iulie-22 August, 4 studenti ai cercului au participat la săpaturile arheologice 
desfăşurate În cadrul şantierului de la Racoşul de Jos, sub Îndrumarea d-Iui dr. Florea Costea de la 
Muzeul de Istorie din Braşov . 

• 

7. In perioada 10-24 septembrie, 7 studenti şi un masterand, membrii ai cercului, au participat 
la lucrările din cadrul şantierului arheologic de la Miceşti-La Cigaşe, sub coordonarea d-Iui cercetător 
Adrian lJrsuţiu de la Institutul de Arheologie şi Istoria Artei din Cluj-Napoca. 

1998 

), Lucrări susţinute la sesiuni studenţeşti naţionale: 

A, Alb. Iulia, 19-21 noiembrie 1998, Sesiun<'a Naţională a Cercurilor Ştiinţifice 
Studenţeşti: 

1. Oana Caragiu, Particularităţi ale amp!asamenluilli aşezări/or neo-eneolitÎce de pe Valea 

Mureşului. 

2. Dan Anghd, Implicaiii social-economice ale prelllcriirii ceramicii in neolitic. 

3. Marius Breazu, Aspecte privind tehnologia de conleelionare şi decorare a eeramicii 
pictate apar(inând grupului culiural "LulI/ea NOIIă ". 

4. Mihai Gligor, Câteva considera(ii Cll privire la aşezările aparţinând culturii Petreşti din 
valea Mureşului Mujloeil.l. 

5. Adrian Gligor, Viala spirituală a col1lunitălilor culturii COlaleni din bazinul mijlociu al 
Mureşului. 
6. Madălina Mărgincan, Costel Cioancă, Câteva consideralii asupra statuetelor din lut ars 
descoperite În necro[J()la de la Cârna. 

Lucian Savonea, Obiecle de cupru şi hmnz din colec(ia Muzeul"i din Sebeş. 
7. Gabriel Rustoiu, Un depozit de bronzlIri, inedit, descoperit la Cl/gir (jud. Alba). 

1999 

R. Oradea, martie 1999, Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti 

1. Bogdan Ştefan. Partiml"ritii(i ale aşez"rilor CIIlturii Wietenberg dil! valea .Hureşlliui 
lvlijlociu. 

C. Cluj-Napoca, mai 1999, Sesiunea de Comuniciiri Ştiinţifice Studenţeşti 

2. Dan Anghel, Experiment privind realizarea unei arderi reducătoare. 


