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În cadrul LIMES Forum, Ștefania Dogărel a
susținut o prezentare cu titlul "ISTER Best
Practices Awards", iar în perioada 17-
18.12.2021 a susținut o prezentare cu titlul
Proiectul "ISTER – o încercare de valorificare
sustenabilă a drumurilor romane" în cadrul
conferinţei naţionale PHILOHISTORIS, ediţia a
6-a, cu scopul de popularizarea subiectului, dar
şi de a promova concursul ISTER Best
practices awards şi de a încuraja participarea
în cadrul acestor evenimente.

Proiectul ISTER își continuă cursul. În lunile
octombrie şi noiembrie au avut loc mai multe
„excursii de lucru”, în cadrul cărora s-au efectuat
măsurători de teren în zonele cu potențiale
drumuri romane, unde acestea au şi fost
identificate. 
Tot în cadrul proiectului a fost lansat “ISTER
International Best Practices Awards” Ceremonia
de premiere ISTER IBP Awards va avea loc în
februarie 2022, în cadrul celui de-al doilea atelier
transnațional de valorificare şi capitalizare (CBW)
din Stuttgart, Germania. 
În 15 decembrie a avut loc atelierul online
organizat (de către MNIT şi URBASOFIA, partener
în proiect) intitulat “Potenţialul Patrimoniului
Cultural Roman pentru dezvoltarea integrată a
teritoriului”. 
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PHARMATRANS
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Articol:
Ana-Maria Gruia, ”Project presentation:
PHARMATRANS. ALL THINGS APOTHECARY
IN 16TH-20TH-CENTURY TRANSYLVANIA.
THE HISTORY OF PHARMACY COLLECTION
IN CLUJ-NAPOCA.” 
Prezentări la conferințe:
Ana-Maria Gruia, “From bezoar and
cantharidis to deer antler. Medicines of
animal origin in the History of Pharmacy
Collection in Cluj-Napoca”, la conferința
intitulată “Health, disease and healing in old
Cluj (The history of health care until the end of
the 19   century)”, organizată online de către
Erdélyi Múzeum-Egyesület, 1-2 octombrie 2021.
Ioana Cova, “Cum devin obiectele arheologice
bunuri culturale muzeale: cazul unei colecții de
sticlă arheologică farmaceutică” , la conferința
internațională a doctoranzilor în istorie, ediția
XVI, intitlată ”Vechi și nou în cercetarea istorică:
surse, metode, interpretări”, organizată online de
către Şcoala Doctorală „Istorie. Civilizaţie.
Cultură”, UBB Cluj, 12-13 noiembrie 2021.

S-a încheiat primul an al proiectul de cercetare
PHARMATRANS. Farmaciile secolelor XVI-XX
din Transilvania. Colecția de Istorie a Farmaciei
din Cluj-Napoca (PN-III-P4-ID-PCE-2020-1562).
Pe durata acestui an s-a fotografiat întreaga
Colecție de Istorie a Farmaciei a MNIT, s-a
stabilit structura catalogului exhaustiv al colecției
în 6 volume (care va fi publicat în 2023), membrii
echipei au vizitat numeroase muzee de istoria
farmaciei din Europa Centrală și de Est (din 5
țări, vizite documentate în postări pe blog:
https://pharmatrans.mnit.ro/jurnal/), au fost
curățate/conservate/restaurate peste 200 de
piese din colecția de istorie a farmaciei, s-a
redactat un articol pentru Acta Musei
Napocensis II. Historia și s-au susținut două
prezentări la conferințe internaționale și s-a
inițiat redactarea catalogului (cercetare piese,
transcriere și traducere documente, prelucrarea
lotului semnificativ de carte veche).
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Zei și muritori din Egiptul antic 
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Proiect finanțat din Granturile SEE 2014-2021,
prin Programul RO-CULTURA
Contract:
nr. RO-CULTURA-A1-2/2020/31.01.2020
Perioada de desfășurare a proiectului: februarie
2020 - iunie 2022
Valoarea contractului: 
615.547,61 LEI (128.719,10 EURO).
Management: Felix Marcu, George Cupcea,
Victoria Barabas
Implementare: Eugenia Beu-Dachin, Irina
Nemeti, Diana Bindea, Ioana Cova, Sabin
Grapini, Monica Bodea, Sanda Man.
Obiectivul general: punerea în valoare a colecției
egiptene prin realizarea unei expoziții inovative,
cu obiecte conservate și restaurate.
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Investigații imagistice la USAMV
 

Pentru realizarea obiectivului general al
proiectului au fost planificate și finalizate mai
multe activități: investigații CT și raze X ale
mumiilor umane și animale, la USAMV Cluj-
Napoca; scanarea 3D a mumiei umane;
deplasarea membrilor proiectului la Budapesta,
pentru formare profesională (Muzeul de Arte
Frumoase); organizarea Colocviului Internațional
“Gods and Mortals of Ancient Egypt”; restaurarea
pieselor din colecție; pregătirea expoziției;
pregătirea filmului documentar al proiectului;
pregătirea catalogului științific al expoziției.
Piesă cu piesă, ne apropiem de principalul
obiectiv al Proiectului ”Zei și muritori din Egiptul
antic”, adică realizarea unei expoziții inovative
care să pună în valoare una dintre cele mai
îndrăgite colecții din patrimoniul MNIT – Colecția
de piese egiptene. Vom începe prezentarea
celor mai importante dintre artefactele colecției,
pe măsură ce sunt pregătite pentru a fi expuse.
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În septembrie, MNIT a vernisat un nou proiect
expozițional important: Istoriile Clujului, expoziție
deschisă publicului la etajul I al MNIT.
Clujul nu are o singură istorie, ci mai multe.Am
ales să vorbim despre câteva dintre istoriile
acestui oraș prin acest proiect. Expoziția
reprezintă o prezentare sintetică și clară, în care
rezumăm ceea ce se știe și punctăm ceea ce nu
se știe despre Cluj. Am pregătit și câteva noutăți,
artefacte descoperite în timpul celor mai recente
cercetări arheologice din centru, sau din loturi
nepublicate până acum.
Această incursiune în trecutul Clujul, din neolitic
până astăzi, este ilustrată cu bunuri din colecția
muzeului, iar temele prezentate sunt alese în
funcție de acest patrimoniu.
Curatori: Ana-Maria Gruia, Cristian Roman
Expoziția este deschisă în continuare pentru
vizitare.

DETALIIDETALII

ISTORIILE CLUJULUI LIMES
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Expoziția LIMES, vernisată în luna septembrie
2020, este expusă în continuare la Muzeul
Național de Istorie a Transilvaniei, în sălile de
expoziții temporare de la etajul al II-lea.
Expoziția este una fără precedent în România și
reprezintă o inițiativă de popularizare a
Programului Național LIMES. Piesele expuse în
cadrul expoziției provin din situri care fac parte
din frontierele romane de pe teritoriul României,
de pe un areal extins, din cele mai importante
situri arheologice romane din fosta Dacie și de
pe teritoriul Dobrogei și au fost împrumutate cu
generozitate de către un număr impresionant de
13 muzee partenere.

2020-2021 2020-2021
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Cu ocazia Zilelor Culturale Maghiare din Cluj,
ediția a 12-a, în perioada 12-29 august la Turnul
Croitorilor am organizat expoziția temporară
Portrete: autori clasici ai literaturii maghiare
în colecțiile Muzeului Național de Istorie a
Transilvaniei, realizată în parteneriat cu
Serviciul Public pentru Administrarea Obiectivelor
Culturale din Cluj-Napoca (prin coordonarea
Biroului Programe Culturale și pentru Tineret),
precum și cu Departamentul de Literatură
Maghiară din cadrul Universității Babeș-Bolyai.
Expoziția a prezentat treisprezece exponenți de
seamă ai literaturii maghiare din perioada
cuprinsă între secolul al XVII-lea și începutul
secolului al XIX-lea, aparținând barocului (Miklós
Zrínyi și István Gyöngyösi), iluminismului și
clasicismului ( Mihály CsokonaiVitéz, Benedek
Virág, János Batsányi, Ferenc Kazinczy sau
Dániel Berzsenyi). 

Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei a
participat cu 63 de piese din colecțiile sale la
organizarea expoziției de bază a Muzeului Militar
Național Cluj-Napoca – „Mareșal Constantin
Prezan”, o filială a Muzeul Militar Național „Regele
Ferdinand I” inaugurată în 1 august 2021 la sediul
Diviziei 4 „Gemina” din Cluj-Napoca. Artefactele
Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei constau
în arme și alte elemente legate de viața militară a
comunităților intracarpatice din preistorie până în
epoca modernă fiind integrate în partea de istorie
militară a noii expoziții.

PORTRETE: AUTORI CLASICI
AI LITERATURII MAGHIARE
ÎN COLECȚIILE MNIT
12-29 august 2021

63 DE PIESE PENTRU
EXPOZIȚIA DE BAZĂ A
MUZEULUI MILITAR DIN
CLUJ-NAPOCA
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În perioada 7 iulie – 1 august pe instalația MNIT   
"Instalația 10x10"  de pe Bulevardul Eroilor, a
fost expusă istoria a 20 de ani de TIFF în
imaginile lui Nicu Cherciu, cel care a fost alături
de festival de când s-a născut și până a crescut
mare. După cum spun organizatorii, vedete,
spectatori, momente unice cu film sau muzică
rămân suspendate în timp mulțumită talentului cu
care Nicu Cherciu, unul dintre veteranii echipei
TIFF, le-a surprins.

Începând cu 21.12, la exact 32 de ani de la
Revoluție, MNIT vă oferă, alături de Primăria
Municipiului Cluj-Napoca, de Institutul Revoluției
Române din Decembrie 1989 și de Asociația pentru
Adevărul Revoluției Cluj-Napoca ”Expoziția de
fotografie dedicată eroilor și martirilor din
Decembrie 1989” de pe Instalația 10x10 (Blvd.
Eroilor). Este o retrospectivă cronologică a celor
mai importante momente din acea perioadă, în
fotografii cu mare impact vizual, din Cluj-Napoca,
Timișoara și București.
Fotografiile din Cluj aparținlui Răzvan Rotta și lui
Radu Mureșan, ia rcele din Bucureștiși Timișoara
sunt din arhiva AGERPRES. Le mulțumim tuturor
pentru că ni le-au pus la dispoziție. 

TIFF MOMENTS
BY NICU CHERCIU

7 iulie- 1 august 2021

EXPOZIȚIA DE FOTOGRAFIE
DEDICATĂ EROILOR ȘI
MARTIRILOR DIN DECEMBRIE
1989
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Din decembrie, MNIT este mai și mai aproape de
tine. Prin parteneriatul cu Iulius Mall, MNIT îți
oferă în fiecare lună activități și expoziții în incinta
mall-ului și în Iulius Parc.
Primul proiect: ”CLUJ CHRISTMAS (HI)STORY”.
O ISTORIE A CRĂCIUNULUI LA CLUJ.
Crăciunul a adus împreună Muzeul Național de
Istorie a Transilvaniei și Muzeul Etnografic al
Transilvaniei, rezultând proiectul ”Cluj Christmas
(Hi)Story. O istorie a Crăciunului la Cluj”,proiect
care încearcă să recupereze o parte din istoria
acestei sărbători, pentru bucuria tuturor clujenilor.
Expoziția poate fi văzută până în 15 ianuarie
2022. 
Proiect expozițional sprijinit de IKONIK. 

La MNIT, arta se împletește încă odată cu istoria.
O nouă expoziție de artă, vernisată în 22
decembrie, vă așteaptă toată luna ianuarie la
etajul 1 al MNIT. 
”Expoziția *d i a l o g* prezintă o serie de
cincisprezece personaje, care fac parte dintr-o
poveste actuală privind taina fricii şi a morţii.
Acești paznici sunt niște reprezentări simbolice,
care au un rol extrem de important în paza marii
taine a fiinţării, trecerii şi revenirii în burta mamei
Geea.
Prin ruperea din propriul trup a pumnului de ţărână
înnobilat prin emoţie şi frământările existenței, azi,
oamenii sunt numere și cifre, în statistica Marii
Grădini cu seminţia înfricoşată de alterabilitate.”
 Gavril Zmicală, artist
Artiști: Fabian & ZMIC (Fabian Arpad și Gavril
Zmicală).

”CLUJ CHRISTMAS
(HI)STORY”. O ISTORIE A
CRĂCIUNULUI LA CLUJ

decembrie 2021-ianuarie 2022

DIALOG 
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TEZAURE ARHEOLOGICE
ROMÂNEŞTI – RĂDĂCINI DACICE ŞI
ROMANE, LA MUZEUL NAŢIONAL DE
ARHEOLOGIE DIN MADRID
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 Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei
participă cu un bun cultural la expoziția
internațională „Le Mystère Mithra: Plongée au
coeurd’un culte romain” organizată la Muzeul
regal din Mariemont, în perioada 20 noiembrie
2021 - 17 aprilie 2022. Expoziția urmează să fie
itinerată la Muzeul Saint Raymond - Muzeul de
Arheologie din Toulouse în perioada 14 mai - 30
octombrie 2022, iar în cursul anului 2023 la
Muzeul de Arheologie din Frankfurt.
Proiectul vizează realizarea unei expoziții
itinerante dedicate unuia dintre cele mai
fascinante culte ale antichității, cultul zeului
Mithras. 
Muzeul nostru întregește imaginea cultului
mithraic în provinciile Imperiului Roman,
expunând o piesă remarcabilă, un relief care
reprezintă scena mitică a uciderii taurului de către
Mithras. Nu se cunoaște cu exactitate locul de
descoperire al reliefului ci doar faptul că provine
din Transilvania ceea ce îl localizează în zona
central-nordică a provinciei Dacia. Mithras
Taurochtonos ocupă centrul scenei: călare pe
taur, zeul îl înjunghie cu un pumnal. De o parte și
de alta sunt reprezentați Cautes și Cautopates iar
deasupra acestora, în bust, Luna și Sol.

LE MYSTÈRE MITHRA: PLONGÉE AU
COEUR D’UN CULTE ROMAIN” LA
MUZEUL REGAL DIN MARIEMONT
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În perioada 1 octombrie 2021 – 27 februarie 2022,
la sediul Muzeului Național de Arheologie din
Madrid este deschisă expoziția Tezaure
arheologice româneşti – rădăcini dacice și romane
la care Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei
participă cu nu mai puțin de 54 de artefacte din
patrimoniul său. 
Vizitatorii vor putea admira piese de factură
dacică, inclusiv o sabie curbă (falx), de la
Sarmizegetusa Regia, inventarul atelierului de
orfevrărie din așezarea dacică de la Pecica, vase
romane din lut și bronz descoperite la Micăsasa și
Zlatna, statuete romane din bronz și bronz aurit ce
provin din siturile arheologice de la Ulpia Traiana
Sarmizegetusa și Ilișua, o plachetă votivă de bronz
de la Gherla, un relief de calcar de la Gilău și, în
sfârșit, dar nu în ultimul rând piese de argint și
argint aurit de la Valea lui Mihai, precum și, deja,
celebrul tezaur compus din piese de aur de la
„Polus” ce datează din perioada Evului Mediu
timpuriu.
Organizată de Muzeul Național de Istorie a
României cu ocazia aniversării a 140 de ani de la
stabilirea relațiilor diplomatice între România și
Regatul Spaniei, expoziția reunește piese din 40
de muzee din țara noastră. 
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SONORO
 
 
 
 

44. EVENIMENTE. EVENIMENTE
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Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei a
găzduit, pentru prima dată, unul dintre cele 4
recitaluri de la Cluj aleFestivalului SoNoRo XVI
● Dreamtigers ● CLUJ.SoNoRo este unul dintre
cele mai importante fenomene muzicale culte
ale României, iar la MNIT a avut loc un recital cu
program surpriză, pentru invitați speciali, dar și
pentru cei care au achiziționat abonamente
SoNoRo. În cadrul recitalului, au participat nume
mari ale muzicii clasice internaționale. 
Cei care au participat la acest recital-surpriză,
au petrecut alte seri minunate de concerte
SoNoRo la Cluj. 
Le mulțumim partenerilor noștri de la Rotary
Club Cluj-Napoca VISIO pentru sprijin. 
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ARHEOLOGIE URBANĂ PE STR.
GAÁL GÁBOR, HERMANN OBERTH
ȘI EMMANUEL DE MARTONNE
În secolul al XIX-lea și la începutul celui următor,
Clujul a traversat o etapă de remodelare urbană,
care a marcat aspectul centrului istoric, lăsând în
seama arheologiei redescoperirea unor elemente
ale tramei stradale și loturilor de la finalul evului
mediu și din epoca modernă. Aceasta a fost
principala miză a lucrărilor de supraveghere și
cercetare arheologică preventivă derulate în iulie-
octombrie 2021 de către un colectiv al MNIT, pe str.
Gaál Gábor, Hermann Oberth și Emmanuel de
Martonne. Întregul proiect de arheologie urbană
reprezintă consecința directă a reamenajărilor
derulate în zona faimoasei străzi Farkas
(Lupilor/Mihail Kogălniceanu). Elemente interesante
a oferit str. Gaál Gábor (Főiskola/Colegiului), unde
a fost surprins gardul care delimita lotul vechii case
parohiale reformate (Kogălniceanu 23) și care a
confirmat traseul de odinioară al străzii, prezent pe
hărți din secolele XVIII–XIX. Spectaculoasă a fost și
o fântână de mari dimensiuni cu material arheologic
bogat. Construită după 1600 și abandonată în jur
de 1750, se afla în perioada de utilizare pe lotul
vechii curți parohiale și nu în mijlocul drumului, cum
apare astăzi.

TÂRGU OCNA 
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Aceasta este Biserica ”Sfinții Împărați Constantin
și Elena” din Târgu Ocna, cu cimitirul
înconjurător. 
În 4 octombrie am început o nouă campanie
arheologică, ce-a de-a șasea de la Târgu Ocna.
Acțiunea continuă căutările pentru recuperarea și
identificarea rămăşiţelor pământeşti ale
deţinuţilor politici decedaţi în penitenciar.
Organizatorii campaniei:
Asociația Foștilor Deținuți Politici și Victime ale
Dictaturii din România (AFDPR), împreună cu
Fundația Doina Cornea și Muzeul Național de
Istorie a Transilvaniei din Cluj (MNIT), în
colaborare cu Secția Parchetelor Militare din
cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de
Casație și Justiție.

ARHEOLOGIE PREVENTIVĂ
 

https://www.mnit.ro/arheologia/
https://www.mnit.ro/arheologia/
https://www.facebook.com/mnitcluj
https://www.instagram.com/mnitcluj/
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CERCETAREA ARHEOLOGICĂ
PREVENTIVĂ DE LA ICLOD
(JUD. CLUJ) – AFI TRUCKS
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ARHEOLOGIE PREVENTIVĂ
 

DEJ, CENTRUL ISTORIC.
PARCUL MIC.

Cercetarea arheologică preventivă din centrul
istoric al orașului Dej, a pus în lumină mărturii
privind viața orașului în punctul cel mai important
al acestuia, în spațiul din jurul bisericii
protestante. Au fost identificate ruinele (fundațiile
de piatră) a trei clădiri construite peste ruinele
mai vechi, ale unor construcții de lemn. O
evaluare preliminară a materialului arheologic
înregistrat sugerează că ruinele identificate pot fi
datate în intervalul de timp dintre începutul
secolului XVI și jumătatea secolului XIX. Foarte
probabil într-una dintre clădirile cu baza de piatră
a funcționat la un moment dat, mai precis, de la
jumătatea secolului XVIII și până în anii patruzeci
ai secolului XIX, primăria a orașului.

Zona supusă cercetării arheologice preventive se
află pe teritoriul actual al comunei Iclod (Nagyiklód
/ Grossikladen), jud. Cluj, la limita intravilanelor
comunei Iclod și a satului Livada (Dengeleg), de-a
lungul DN1C/E576, care trece la sud-est de
aceasta. Suprafața cercetată de noi se află parțial
în zona de protecție a sitului de  la Iclod –
Pământul Vlădicii și parțial în afara acesteia, spre
nord-est. S-a decapat mecanic şi a fost cercetată
întreaga suprafaţă de cca. 0,5 ha.
În urma cercetării preventive s-au descoperit 71 de
complexe arheologice: gropi (46), morminte (14) și
șanțuri (11) datând din epoca neolitică, ce-a de-a
doua epocă a fierului și perioada
modernă/contemporană. Descoperirile făcute
evidențiază ceea ce cercetările arheologice din
vecinătate au confirmat deja: zona a fost intens
ocupată de-a lungul timpului, descoperindu-se atât
complexe funerare cât şi elemente de habitat.
Foto: suprafața după decaparea mecanică;
artefactele de epocă neolitica.
Paul Pupeză (resp. șantier), Szabolcs Nagy,
Malvinka Urák

https://www.mnit.ro/arheologia/
https://www.mnit.ro/arheologia/
https://www.facebook.com/mnitcluj
https://www.instagram.com/mnitcluj/
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ARHEOLOGIE SISTEMATICĂ
 

ȘANTIERUL ARHEOLOGIC
BISERICA REFORMATĂ TURDA
NOUĂ (TURDA, JUD. CLUJ)
Cercetările arheologice sistematice la biserica
reformată de la Turda Nouă, mun. Turda, s-a
desfășurat în cadrul proiectului: Cercetări
interdisciplinare la 10 biserici reformate din
Transilvania (2019-2020), în parteneriat cu
Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca și
Asociația Pósta Béla, Cluj-Napoca. Între anii 2019-
2020 a fost au fost întreprinse săpături arheologice
sistematice pentru stabilirea etapelor de construcție
premergătoare reabilitării monumentului. 
În cele 16 secțiuni decopertate au ieșit la iveală
urmele unei capele laterale nordice și fundația și
elevația unei construcții anexe, construite ulterior la
colțul nord-vestic al sacristiei actuale. Cercetarea a
demonstrat că nava bisericii actuale era mai lungă
spre vest, fiind demolată cu ocazia construirii
turnului actual. În interiorul bisericii a fost
descoperită fundația și elevația arcului de triumf al
perioada gotică, scara care despărțea nava de cor
și fundația unui amvon. Totodată, secţiunile
deschise în interiorul bisericii au dovedit existența
unei biserici anterioare perioadei gotice târzii.
Conform izvoarelor scrise și a celor arheologice
(datarea cu C14 a M30) putem afirma că biserica
descoperită se datează în cea de-a doua jumătate
a secolului al XIII-lea. Cercetarea din anul 2021 a
demonstrat că zidul de incintă a bisericii a avut mai
multe etape de construcție/reînnoire și că în partea
sudică au existat cămări de depozitare, care apar
frecvent în izvoare.

ȘANTIERUL ARHEOLOGIC
POTAISSA (TURDA, JUD. CLUJ)

 Cercetările arheologice sistematice la
Potaissa, în castrul legiunii V Macedonica și în
așezarea civilă aferentă se desfășoară
neîntrerupt din 1971 până în prezent. Colectivul
de cercetare este fomat din specialiști de la
Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca, Muzeul
Național de Istorie a Transilvaniei, Universitatea
de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie G.
E. Palade Târgu Mureș și Muzeul de Istorie
Turda. Între anii 2017-2021 a fost cercetat un
edificiu de tip domus, o casă din așezarea civilă
(canabae) apărută lângă castrul legiunii. În cursul
campaniei din anul 2021 cercetările au contribuit
la completarea planimetriei acestei clădiri,
aducând noi informații.

https://www.mnit.ro/arheologia/
https://www.mnit.ro/arheologia/
https://www.facebook.com/mnitcluj
https://www.instagram.com/mnitcluj/
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ARHEOLOGIE SISTEMATICĂ
 

Anul acesta au fost reluate cercetările
sistematice în cetatea dacică de la Luncani –
Piatra Roşie, în centrul demersului arheologic
aflându-se una dintre construcţiile documentate
încă din 1949. Atunci, echipa condusă de
Constantin Daicoviciu a identificat un edificiu cu
baze de piatră, compus din două încăperi, una
rectangulară, a doua absidală. Edificiul a atras
atenţia atât prin planimetria aparte, cât şi prin
artefactele descoperite în perimetrul său:
fragmentele unor discuri de fier cu reprezentări
zoomorfe (atunci s-a crezut că ele provin de la o
singură piesă, un scut de paradă).
Reluarea săpăturilor s-a soldat cu o descoperire
remarcabilă: încăperile amintite anterior sunt, de
fapt, partea centrală a unui edificiu rotund, cu
diametrul de aproximativ 20 metri. Circumferința
sa este marcată prin piese și bucăți de calcar,
atât local, cât și adus din cariera de la Măgura
Călanului.
Astfel, se poate vorbi despre o nouă construcție
monumentală cu plan circular în aria cetăților
dacice din Munții Orăștiei.

CETATEA DACICĂ DE LA
LUNCANI – PIATRA ROŞIE
  

GRĂDIŞTEA DE MUNTE –
SARMIZEGETUSA REGIA

Cercetările arheologice sistematice de la
Sarmizegetusa Regia s-au desfăşurat în partea
centrală a aşezării. În sanctuar au fost extinse
săpăturile din anii anteriori de pe terasa a IX-a,
unde au fost descoperite vestigiile unui templu cu
arhitectură monumentală, resturile unui edificiu
incendiat şi o alee realizată din dale de calcar,
andezit şi gresie.
Totodată, au fost cercetate noi segmente ale
drumului ceremonial care permitea accesul
dinspre fortificaţie spre zona sacră. Între
rezultatele importante se numără documentarea
particularităţilor constructive ale drumului pavat
cu dale de calcar şi a diferitelor afectări ale sale,
atât antice, cât şi moderne. 

https://www.cetati-dacice.ro/
https://www.facebook.com/mnitcluj
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ARHEOLOGIE SISTEMATICĂ
 

Situl arheologic Covasna - Cetatea Zânelor
este situat la periferia oraşului Covasna, pe
Dealul Cetăţii. Cercetările arheologice s-au
concentrat în ultimele campanii în zona
bastionului şi a zidului de pe Terasa a II-a. Aici
s-au descoperit două edificii (I și II) orientate
aproximativ E-V ce aveau acoperişul susţinut de
trei rânduri de stâlpi din lemn. Până în anul 2021
nici unul dintre aceste două edificii nu a fost
conturat în întregime, astfel că funcționalitatea lor
nu a putut fi stabilită cu exactitate. 
Campania din anul 2021 a urmărit identificarea
limitei vestice a Edificiului II, singura care nu
fusese identificată anterior. Cercetarea nu s-a
încheiat, dar din informațiile obținute până acum
Edificiul II pare a avea trei rânduri de stâlpi, câte
10 pe șir, excepție făcând șirul central, cu 11
stâlpi. S-a găsit în special fragmente ceramice
dacice dar și obiecte din argint, bronz, fier, sticlă
sau piatră. De asemenea cantitatea de oase
animale descoperite a fost una deosebită.    

2021

SITUL ARHEOLOGIC COVASNA 
 CETATEA ZÂNELOR  

https://www.mnit.ro/arheologia/
https://www.instagram.com/mnitcluj/
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Colegii secției de Restaurare și Investigații au
participat la SalonulNațional de Restaurare,
MuzeulOlteniei, Craiova11-14 oct 2021, cu o
piesă care a făcut senzație în presa națională. 
În urmă cu doi au avut loc descoperirile din
cripta de la Biserica Reformată din Huedin,
unde coordonator de lucrări arheologice a fost
dr. Csók Zsolt. Acolo au fost descoperite niște
haine de copil datând din secolul 17: botoșei de
mătase, bonetă, perniță, dar și un dolman din
brocart.
Dolmanul de copil găsit atunci în criptă a fost
restaurat de colega noastră, Mihaela Chetrari,
iar munca ei a fost apreciată în cadrul
SALONUL NAȚIONAL DE RESTAURARE
CRAIOVA 2021, ediția a XVI-a, cu Premiul de
Excelență. 

PREMIUL DE EXCELENȚĂ 
LA SALONUL NAȚIONAL DE RESTAURARE CRAIOVA 

https://www.facebook.com/page/462632683763558/search/?q=premiu%20restaurare
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https://www.instagram.com/mnitcluj/
https://www.facebook.com/mnitcluj
https://www.youtube.com/channel/UCitbYUaSPWKyQUfcQWgUtkg
https://www.mnit.ro/
https://www.mnit.ro/
https://www.mnit.ro/
https://www.mnit.ro/
https://www.facebook.com/mihaela.chetrari?__cft__%5b0%5d=AZXgSTaFJbO1yutIekWv_P9CECIZNP9-pgcmuCULYwH9WKEW6ww_JFYD7LYzS96yHyBtVsR71lHVqRp8ldIE2AiPR0MJNllJZtmZ9545YcV8PFgwYK8F9LWXTmETjnNnp4PLsTBd3w68vOpAEBLs1ZJd1yQbA7zF-2U9Fd8gMyhqzEkeDL-C-ElClG4UN35niUU&__tn__=-%5dK-R
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În iulie workshop-urile EducaTIFF - Film
Education, au fost găzduite de MNIT, pentru că
istoria cinematografiei europene e și ea tot o
istorie. 
Am susținut educația prin film și am explicat, la
rândul nostru, ”filmul” istoriei dacilor și romanilor
pe teritoriul României, prin expozițiile noastre. 

EDUCATIFF – WORKSHOP 

iulie 2021

Echipa ISTER a avut o participare în cadrul
#EURegionsWeek, unde s-a ocupat de workshop-
ul “Cultural heritage, cohesion policies and
wellbeing: a virtuous circle”, care a avut loc în data
de 13 octombrie și la care au participat experți din
cadrul HERIWELL Consortium and ESPON EGTC  
(https://www.espon.eu/HERIWELL), URBASOFIA
(https://urbasofia.eu/en/home/) și Cultural Heritage
in Action:

WORKSHOP CULTURAL
HERITAGE, COHESION
POLICIES AND WELL BEING:
A VIRTUOUS CIRCLE
13 octombrie 2021

(http://www.culturalheritageinaction.eu/culture/proj
ect).

https://www.facebook.com/page/462632683763558/search/?q=tiff
https://www.facebook.com/mnitcluj
https://www.instagram.com/mnitcluj/
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Colocviul organizat de MNIT în perioada 7-9
decembrie se află la cea de-a IX-a ediție, care
anul acesta s-a desfășurat la Casa Libertății
Religioase. Colocviul reunește anual specialiștii
din domeniul frontierelor romane din România:
membrii Comisiei Naționale LIMES, reprezentanți
din cadrul Institutului Național al Patrimoniului,
reprezentanți ai autorităților, alți specialiști din
cadrul instituțiilor implicate în Programul Național
LIMES. 
Conferința face parte din Programul Național
LIMES și prezintă ultimele rezultate ale
cercetărilor din cadrul acestui program.
Evenimentul este cu atât mai important cu cât a 
 implicat și prezența lui Barry Gamble, consultant
în întocmirea dosarului UNESCO legat de Limesul
dacic, dosar care se va depune la UNESCO la
începutul anului 2023. 

LIMES FORUM IX

La simpozionul organizat de Consiliul Județean
Hunedoara, au participat din partea MNIT dr.
Răzvan Mateescu, responsabil științific al
cercetărilor arheologice de la Cetățile Dacice, care
a prezentat noile cercetări și proiecte realizate la
Grădiștea Muncelului (Sarmizegetusa), Costești și
Piatra Roșie, dar și managerul MNIT, dr. Felix
Marcu, care a participat și în calitate de președinte
al Comisiei LIMES. El a prezentat Programul
Național LIMES, de interes pentru Hunedoara,
deoarece pe Lista Indicativă Națională urmează
să fie propuse pentru înscrierea în UNESCO alte
13 situri din județul Hunedoara, care aparțin
Limes-ului. 
Județul Hunedoara este cel mai bogat județ cu
situri UNESCO sau care urmează să fie înscrise
în UNESCO.

SIMPOZION ORGANIZAT
DE CONSILIUL
JUDEȚEAN HUNEDOARA
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SESIUNEA ȘTIINȚIFICĂ ANUALĂ “UNITATE, CONTINUITATE
ȘI INDEPENDENȚĂ ÎN ISTORIA POPORULUI ROMAN. 103
ANI DE LA MAREA UNIRE (1918-2021)”, MuzeuNațional al
Unirii, Alba Iulia, 25-26 noiembrie.
Obiectivul principal al campaniei anului 2021 l-a
reprezentat continuarea cercetării în suprafață în
interiorul Clădirii romane II - o construcție de mari
dimensiuni, al cărui zid perimetral de sud-vest a fost
descoperit încă din 2008 într-o secțiune paralelă
(SXVIII/07) cu suprafața aflată acum în curs de
cercetare și situată la vest de aceasta. În interiorul
acestei clădiri s-au conturat deocamdată două încăperi
(denumite W1 și W2), care au fost încălzite cu instalații
de hypocaust (sistem de încălzire romană prin podea și
pereți). Stâlpii uneia dintre ele, de formă cilindrică, au
fost descoperiți în interiorul camerei W1, instalația
respectivă fiind sub forma unui canal. Urmele de arsură
din cealaltă încăpere, împreună cu fragmente din
cărămizile care se fixau între zidul propriu-zis și stratul
de tencuială care acoperea pereții acesteia
prefigurează celălalt hypocaust care o încălzea. 
Artefactele de epocă romană: vas ceramic fragmentar
cu reprezentarea capului unui copil; lămpi ceramice
fragmentare, un fragment de antefix cu reprezentarea
Medusei Gorgona. Viorica Rusu-Bolindeț - coautor.

DETALII

PRAETORIUM CONSULARIS DE LA
APULUM

77. CONFERINȚE NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE/. CONFERINȚE NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE/
SIMPOZIOANE/WORKSHOP-URISIMPOZIOANE/WORKSHOP-URI

  

Pentru  mai  mul te  informa ț i i :     h t tps ://www.mni t . ro/

Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei a participat
în această perioadă, în cadrul proiectului ISTER, la un
”transnational capitalization workshop”, organizat
la Alba Iulia de către partenerii noștri locali. Ne-am
cunoscut față-n față, am pus proiectul la cale și am
identificat următorii pași de urmat pentru ne a atinge
obiectivul principal: conectarea rutelor romane din
provinciile romane dunărene.

WORKSHOP- PRIMUL ATELIER
TRANSNAŢIONAL DE
VALORIFICARE

https://www.facebook.com/page/462632683763558/search/?q=transnational%20capitalization%20workshop%E2%80%9D
https://www.facebook.com/mnitcluj
https://www.instagram.com/mnitcluj/
https://www.facebook.com/mnitcluj
https://www.youtube.com/channel/UCitbYUaSPWKyQUfcQWgUtkg
https://www.mnit.ro/arheologia/
https://www.mnit.ro/
https://www.mnit.ro/
https://www.mnit.ro/
https://www.mnit.ro/
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Semnalăm apariția publicației din seria „Frontiers
of the Roman Empire” dedicată frontierelor
romane ale Daciei, unde autorii sunt, alături de
David J. Breeze, arheologii Muzeului Național de
Istorie a Transilvaniei, Felix Marcu și George
Cupcea. 
Formatul pdf este disponibil gratuit pentru
download la link-ul atașat, iar formatul tipărit va fi
disponibil până la sfâșitul anului:
https://limesromania.ro

FRONTIERS 
OF THE ROMAN EMPIRE

A apărut numarul 10 al buletinului Limes,
publicație de popularizare a frontierelorImperiului
Roman înRomâniași de diseminare a
rezultatelorProgramuluiNațional LIMES.

BULETINUL LIMES,
NUMĂRUL 10

David J. Breeze, Felix Marcu, George Cupcea

https://limesromania.ro/ro/articole/publicatii/
https://www.facebook.com/mnitcluj
https://www.instagram.com/mnitcluj/
https://www.facebook.com/mnitcluj
https://www.youtube.com/channel/UCitbYUaSPWKyQUfcQWgUtkg
https://limesromania.ro/ro/articole/publicatii/
https://www.mnit.ro/
https://www.mnit.ro/
https://www.mnit.ro/
https://www.mnit.ro/
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Lucrarea de față reprezintă teza de doctorat a
autorului susținută în 2018 la Institutul de
Arheologie „Vasile Pârvan” al Academiei Române
și condusă de C.Ș. I Dr. Valeriu Sîrbu. Volumul își
propune să abordeze o tematică interesantă cu
scopul indentificării posibilelor rute comerciale și
căi de comunicație folosite de populația geto-
dacică din spațiul intra-Carpatic, precum și modul
în care relaționau și interacționau comunitățile
dacice pe plan local, anume relația dintre centrele
de producție și cele din zonele periferice, atât
consumatoare, cât și producătoare de alte
mărfuri. 

TRANSPORT IN DACIA. COMMERCIAL ROUTES IN THE INTRA-
CARPATHIAN SPACE FROM THE MIDDLE OF THE SECOND CENTURY BC
UNTIL THE ROMAN CONQUEST

Cristian Dima 

Lucrarea de faţă nu se limitează doar la studiul
economic propriu-zis, la studiul comerţului
practicat în lumea geto-dacică (pornind de la
resursele naturale şi de la balansul dintre cerere
şi ofertă) şi la cel al drumurilor şi al mijoacelor de
transport (pornind de la descoperirile arheologice
şi de la izvoarele scrise şi iconografice ale
Antichităţii), ci oferă o viziune mult mai generoasă
asupra lumii geto-dace dinaintea cuceririi romane.
Valenţe proprii unui studiu economic se împletesc
cu cele ale unui studiu demografic, dar şi cu o
inspirată analiză de geografie istorică şi de peisaj
cultural.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10227915745947167&set=a.1465060114625
https://www.facebook.com/mnitcluj
https://www.instagram.com/mnitcluj/
https://www.facebook.com/mnitcluj
https://www.youtube.com/channel/UCitbYUaSPWKyQUfcQWgUtkg
https://www.mnit.ro/
https://www.mnit.ro/
https://www.mnit.ro/
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CLUJ PUZZLE 365 DE ISTORII
Ca o dezvoltare a expoziției temporare „Istoriile
Clujului”, muzeul a început un proiect online care
se numește ”Cluj Puzzle în 365 de istorii”. Proiectul
cuprinde povești despre Cluj, unde încercăm să
adunăm cele mai relevante și mai frumoase ”piese”
legate de orașul Cluj. În demersurile de
documentare și de realizare a expoziției ”Istoriile
Clujului”, s-au adunat multe povești despre Cluj, pe
care merită să le spunem și care nu și-au găsit
locul în expoziție. 
În postările noastre de pe paginile de Facebook și
de Instagram, am încercat, în primul rând, să
spunem poveștile pieselor noastre și să le ilustrăm
cu imagini ale obiectelor și cu fotografii din colecția
MNIT, iar pentru alte povești am încercat să legăm
parteneriate cu instituțiile clujene care dețin imagini
ale vechiului Cluj, respectiv cu Biblioteca Centrală
Universitară Lucian Blaga, Cluj-Napoca și cu
Biblioteca Județeană Octavian Goga, Cluj-Napoca. 
Poveste cu poveste, piesă cu piesă, conturăm
identitatea ta, a noastră, a clujenilor. 
Urmărește paginile de Facebook și de Instagram
ale MNIT.

https://www.facebook.com/hashtag/clujpuzzle%C3%AEn365deistorii
https://www.facebook.com/mnitcluj
https://www.instagram.com/mnitcluj/
https://www.youtube.com/channel/UCitbYUaSPWKyQUfcQWgUtkg
https://www.mnit.ro/
https://www.mnit.ro/
https://www.mnit.ro/
https://www.mnit.ro/
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DESCHIDEREA 
LAPIDARULUI MEDIEVAL

 

DESCHIDEREA EXPOZIȚIEI 
ZMEA

”ZEI ȘI MURITORI DIN
EGIPTUL ANTIC”

https://www.facebook.com/mnitcluj
https://www.instagram.com/mnitcluj/
https://www.facebook.com/mnitcluj
https://www.youtube.com/channel/UCitbYUaSPWKyQUfcQWgUtkg
https://www.mnit.ro/
https://www.mnit.ro/
https://www.mnit.ro/
https://www.mnit.ro/

