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Notă: Toate datele se referă la perioada 2005-2009 
 
A. Grupul de cercetare 
 
Numele grupului de 
cercetare  

CATEDRA DE ISTORIE ANTICĂ ŞI  ARHEOLOGIE 

Persoana de contact (nume, 
prenume, grad didactic) 

Conf.dr. Gelu Florea 

Domeniul ştiinţific Istorie, Arheologie 
Adresa paginii web a 
grupului 

http://hiphi.ubbcluj.ro/catedre/istorie_antica_si_arheologie.html  

Adresa e-mail a persoanei de 
contact 

gelufl@yahoo.com  

 
 
B. Programul de cercetare al grupului, rezultate preconizate în următorii  2-3 ani   
(maximum 1 pagina, în manieră cât mai accesibilă) 
 
Obiectivele ştiinţifice ale membrilor catedrei sunt consolidate de o veche tradiţie care a cristalizat 

direcţiile de cercetare şi metodologia de multe decenii. Constanţa preocupărilor este completată 

de permanenta înnoire metodologică pe care o promovează cercetarea arheologică a şcolii 

clujene. Ele se inserează în domeniul istoriei antice şi arheologiei Daciei din a doua epocă a 

fierului şi, respectiv din epoca romană. Membrii catedrei şi grupul de lucru pe care-l formează 

aceştia reprezintă una dintre cele mai valoroase unităţi de cercetare de profil din ţară, şi este un 

reper pe plan internaţional. Gradul de vizibilitate al catedrei în peisajul istoriografiei şi 

arheologiei europene este unul dintre cele mai importante din UBB (publicaţii, participări la 

manifestări ştiinţifice, contribuţii la proiecte internaţionale, conferinţe susţinute în străinătate – v. 

fişele individual ataşate). 

Cercetarea fundamentală este ilustrată de activitatea de teren (săpăturile arheologice 

propriuzise) care îmbogăţeşte cu fiecare campanie cu rezultate inedite cunoştinţele primare 
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despre siturile investigate. Prin însuşi caracterul cercetării arheologice gradul de noutate al 

acestor date istorice este absolut. 

Membrii catedrei conduc cercetările, sau participă la campaniile care investighează câteva dintre 

cele mai importante şantiere arheologice din România: Cetăţile dacice din Munţii Orăştiei – 

monumente înscrise pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO (prof.dr. I. Glodariu, conf.dr. Gelu 

Florea, lect.dr. Liliana Suciu); Ulpia Traiana Sarmizegetusa – capitala provinciei Dacia (prof.dr. 

Ioan Piso, conf.dr. Al. Diaconescu); castrul legionar de la Potaissa (prof.dr. M. Bărbulescu, 

lect.dr. Sorin Nemeti, lect.dr. Fl. Fodorean), castrul de la Căşeiu (conf.dr. Dan Isac); complexul 

roman Porolissum (lect.dr. Bajusz Istvan), castrul de la Vărădia (lect.dr. E. Nemeth), diverse 

santiere preistorice (lect.dr. Zsolt Molnar).  

Aceste santiere arheologice sistematice se află de decenii în atenţia membrilor catedrei, 

constituind un patrimoniu ştiinţific prestigios şi emblematic pentru UBB. 

Cealaltă latură a cercetării în care s-au ilustrat membrii catedrei prin contribuţii ştiinţifice 

remarcabile este epigrafia şi numismatica greco-romană (prof.dr. I. Piso, prof.dr. M. Bărbulescu, 

conf.dr. R. Ardevan, conf.dr. Al.Diaconescu, conf.dr. D. Isac, lect.dr. L. Ruscu, lect.dr. S. Nemeti 

etc.).  

 

Temele de cercetare pentru următorii ani: urmează specificul acestor preocupări.  

- Civilizaţia epocii bronzului pe teritoriul Transilvaniei  

- Arheologia celei de-a doua epoci a fierului în Dacia: Civilizaţia dacică în regiunea 

capitalei regatului (arhitectură, artă, urbanism, viaţă cotidiană) 

- Istoria militară a Daciei romane  

- Viaţa urbană a Daciei romane 

- Epigrafia şi numismatica Daciei romane 

Toate aceste teme au fost pe deplin ilustrate de-alungul anilor de contribuţii ştiinţifice 

remarcabile,: sinteze, monografii, studii publicate în periodice de specialitate, apărute în 

ţară şi în străinătate (v. fişele individuale ataşate dosarului). 

 

Catedra organizează anual colocvii naţionale, pe teme circumscrise acestor programe de 

cercetare, în scopul de a consolida dialogul ştiinţific şi de a disemina rezultatele cercetărilor.  
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C. Membrii grupului   
(Membrii grupului pot fi din catedre/facultăţi diferite; o persoană poate face parte dintr-un singur 
grup, conform opţiunii proprii) 
 
Numele şi prenumele, grad did.  Facultatea, Catedra Semnătura 
Numele şi prenumele, grad did.  Facultatea, Catedra  
Prof.dr. Ioan Piso  Facultatea de Istorie şi 

Filosofie, Catedra de Istorie 
Antică şi Arheologie 

 

Prof.dr.Mihai Barbulescu Facultatea de Istorie şi 
Filosofie, Catedra de Istorie 
Antică şi Arheologie 

 

Conf.dr. Dan Isac Facultatea de Istorie şi 
Filosofie, Catedra de Istorie 
Antică şi Arheologie 

 

Conf.dr.Gelu Florea Facultatea de Istorie şi 
Filosofie, Catedra de Istorie 
Antică şi Arheologie 

 

Conf.dr.Radu Ardevan  Facultatea de Istorie şi 
Filosofie, Catedra de Istorie 
Antică şi Arheologie 

 

Conf.dr.Alexandru Diaconescu Facultatea de Istorie şi 
Filosofie, Catedra de Istorie 
Antică şi Arheologie 

 

Lect.dr.Florin Fodorean Facultatea de Istorie şi 
Filosofie, Catedra de Istorie 
Antică şi Arheologie 

 

Lect.dr.Ligia Ruscu Facultatea de Istorie şi 
Filosofie, Catedra de Istorie 
Antică şi Arheologie 

 

Lect.dr.Sorin Nemeti Facultatea de Istorie şi 
Filosofie, Catedra de Istorie 
Antică şi Arheologie 

 

Lect.dr. Liliana Suciu Facultatea de Istorie şi 
Filosofie, Catedra de Istorie 
Antică şi Arheologie 

 

Lect.dr. Bajusz Istvan Facultatea de Istorie şi 
Filosofie, Catedra de Istorie 
Antică şi Arheologie 

 

Lect.dr. Eduard Nemeth Facultatea de Istorie şi 
Filosofie, Catedra de Istorie 
Antică şi Arheologie 

 

 

 
D. Se ataşează dosarul individual pentru fiecare membru al grupului 

 

Data:        Semnătura 
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