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Petre C. Gherghe 

La ceas aniversar 
 

 Împlinirea frumoasei vârste de 70 de ani de via  i 45 de ani de activitate 
dedica i cercet rii tiin ifice a catedrei universitare, reprezint  pentru cei ce l-au 
cunoscut pe profesorul Petre Gherghe (colegi, prieteni, colaboratori, studen i) un 
prilej de bucurie pentru a-l omagia prin mesajele, aprecierile i amintirile oferite, în 
scris, redac iei acestui volum care a v zut lumina tiparului sub egida Muzeului 
Jude ean Gorj „Alexandru tefulescu” din Târgu-Jiu. Aceast  oportunitate nu este 
întâmpl toare i are în vedere faptul c  so ii Gherghe Petre i Otilia, dup  
absolvirea studiilor universitare s-au angajat ca muzeografi la muzeul din Târgu-Jiu 
care î i avea sediul pe strada Tudor Vladimirescu, nr. 75 i au lucrat, aici, timp de 
13 ani (1968-1981), activitate care pe lâng  multe altele* , s-a finalizat dup  o 
asidu  documentare local  i na ional  – cu organizarea expozi iei permanente în 
noul sediu al muzeului din Strada Geneva, nr. 8 (fosta Prefectur  a jude ului Gorj). 
Expozi ia a fost vernisat  oficial pe data de 6 mai 1981. 

 Îmi face pl cere s  precizez i faptul c  dup  plecarea so ilor Gherghe la 
Craiova, în anul 1981, rela iile cu colegii de la Muzeul Jude ean Gorj „Alexandru 

tefulescu” au r mas i sunt de prietenie i colaborare atât în domeniul muzeologiei 
câr i al cercet rii tiin ifice. 

 Prezent m în continuare, momente din via a i activitatea profesorului Petre 
Gherghe. 

 S-a  n scut la data de 1 ianuarie 1947, în localitatea Buice ti, jude ul 
Mehedin i. Clasele primare le face în satul natal, clasele V-VII în comuna 
Butoie ti, jude ul Mehedin i, iar liceul la Fila i, jude ul Dolj. 

 Studiile superioare le urmeaz  la Universitatea „Babe -Bolyai” din Cluj-
Napoca, frecventând cursurile facult ii de Istorie-Filozofie, specialitatea Istorie. 

Stagii de perfec ionare profesional  

- 1975 – Curs de specializare a muzeografilor în domeniul „s p turi 
arheologice”, durata 45 de zile; Atestat nr. 3276/16 octombrie 1975. 

* Am în vedere faptul c  so ii Gherghe pe lâng  cercetarea de specialitate în domeniul istoriei, au 
efectuat i cercet ri de teren în domeniul etnografiei care s-au finalizat cu achizi ii de construc ii 
reprezentative din punct de vedere arhitectural pentru Gorj (dup  principii muzeografice de 
conservare i restaurare) a primei case în Muzeul Arhitecturii Populare de la Cutrti oara sub 
îndrumarea de specialitate a doamnei Otilia Gherghe. 
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-1981 – Program de preg tire profesional  a muzeografilor arheologi desf urat 
sub form  de curs i finalizat printr-o lucrare personal ; durat  total  2 ani; 
Certificat de absolvire nr. 0005180/25.02.1981. 

-1984 – Schimburi interacademice de scurt  durat , pe probleme de Arheologie 
Latène (Polonia), între Academia de tiin e Sociale i Politice din România i 
Academia de tiin e din Polonia. 

- 1986 – 1990 Program de perfec ionare profesional ; Adeverin  nr. 
145/26.IV.1990. 

Titlul academic: Doctor în istorie (1995) cu teza Contribu ie la 
cunoa terea civiliza iei geto-dacice din Oltenia sus inut  la Institutul 
Na ional de Tracologie, Bucure ti – conduc tor tiin ific prof. univ. dr. 
docent Dumitru Berciu. 
 
Ruta profesional : 

- Muzeograf, apoi muzeograf principal la Muzeul Jude ean Gorj, Tg. Jiu (pân  
în 1981)1. 

- Arheolog, apoi arheolog principal la Academia Român  – Centrul de tiin e 
Sociale i Politice, azi Institutul de Cercet ri Socio-Umane „C.S. Nicol escu 
Plop or”, Craiova (pân  în 1988). 

- Director la Complexul Muzeal Jude ean Dolj, Craiova (1988-1990). 

- Consilier i inspector de specialitate la Inspectoratul pentru Cultur  i Art  al 
Jude ului Dolj (1990-1991). 

- Lector universitar (1991), conferen iar univ. dr. (1998), profesor univ. dr. 
(2001) la Facultatea de Istorie-Filosofie-Geografie, Universitatea din Craiova 
(str. Al. I. Cuza, nr. 13). 

- Secretar tiin ific i prodecan (2000-2012). 

Activitatea didactic  

- Titular al cursurilor de Licen : Istoria veche a României, Introducere în 
Arheologie, Preistorie general , Muzeologie general  (la specializ rile Istorie 
i Istorie o limb  str in ), Istoria societ ii omene ti (la specializarea 

Sociologie, 2005-2008) i al cursurilor de  Master: Dacia i Imperiul Roman, 
Arheologie roman  i, Muzeologie (la specializarea Cercetarea i conservarea 
m rturiilor istorice), M rturii arheologice i izvoare greco-romane referitoare  
la spa iul carpato-danubian (la specializarea Receptarea antichit ii greco-

1 Vezi Anexa 1 
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romane în cultura greco-roman  - Facultatea de Litere). 

- Responsabil practic  arheologic  i de muzeu pentru studen ii din anul I sau 
II, (specializ rile Istorie i Istorie – Lb. str in ), în perioada 1996 -2013. 
 
- În anul 2013 a condus un grup de studen i de la specializarea Istorie în vizit  
de documentare la Roma, ca r spuns la invita ia primit  de la Accademia di 
Romania (director Prof. univ. dr. Mihai B rbulescu, membru corespondent al 
Academiei Române). 
 

Preocup ri academice i de cercetare tiin ific  

- 12 c r i ( autor, coautor, colaborator) i o carte edi ie îngrijit . 

1. Istoria ilustrat  a Craiovei, Editura „Dova”, Craiova, 1996, (colaborator). 

2. A ez ri i cet i geto-dacice din Oltenia, cu Cuvânt de început (p. 11-14) 
semnat de prof. univ. dr. doc. Dumitru Berciu, Editura Universitaria, Craiova, 
1997, (Petre Gherghe). 

3. Monumentele Craiovei, Editura Helios, Craiova, 1998, tip rit  în acela i an 
i în limbile francez , englez  i german  (coautor) tip rit , în acela i an, i în 

limbile francez , englez  i german . 

4. Repertoriul informa iilor i descoperirilor arheologice din Oltenia. Epoca 
Latène, Editura Universitararia, Craiova, 2001 ( Petre Gherghe). 

5.Dic ionarul istoric al localit ilor din jude ul Dolj, vol.I ,II, III, Editura 
Alma, Craiova, 2004 (colaborator). 

6. Facultatea de Stiin e Socio-Umane (2000-2008). Monografie, Editura 
Universitaria, Craiova, 2008 (coautor). 

7. Istoria veche a României, Edi ia a II-a, Editura Universitaria, Craiova, 2009 
(Petre Gherghe). 

8. Facultatea de tiin e Sociale (2000-2010). Monografie,  Editura 
Universitaria, Craiova, 2010 (coautor). 

9. Istoria Craiovei. M rturii arheologice i numismatice (Petre Gherghe, L. 
Amon), Editura Universitaria, Craiova, 2010. 

10. Opai ele romane i romano-bizantine descoperite în teritoriul Sucidavei 
(Petre Gherghe, Mirela Cojoc), Editura Universitaria, Craiova, 2011. 

11. Repertoriul informa iilor i descopeririilor arheologice din jude ul 
Mehedin i (Petre C. Gherghe, Romeo A. Popa), Editura Sitech, Craiova, 2013. 
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12. A ezarea i necropola geto-dacic  de la Spahii-Câmpul Spahiului, jud. 
Gorj, Editura M iastra, Tg. Jiu, 2015 (Petre Gherghe). 

* 

13. Lucian Ro u, Începuturile artei pe teritoriul României, Editura Sitech, 
Craiova, 2014 (edi ie post-mortem îngrijit  i cu text În loc de Prefa  de Petre 
Gherghe). 

6 cursuri universitare 

1. Preistorie general , Reprografia Universit ii din Craiova, Craiova, 1994. 

2. Introducere în Arheologie, Reprografia Universit ii din Craiova, Craiova, 
2000 i o alt  edi ie, Craiova 2008. 

3. Istoria veche a României, vol. I, Reprografia Universit ii din Craiova, 
Craiova, 2003. 

4. Muzeologie general , 2008 (mss). 

5. Istoria veche a României, vol. II, Reprografia Universit ii din Craiova, 
Craiova, 2010. 

6. Istoria veche a României, vol. II, Tipografia Mirror, Craiova, 2012. 

Participant la 272 de sesiuni tiin ifice, simpozioane, colocvii, congrese 
na ionale i interna ionale. 
Circa 160 de studii i articole ap rute în publica ii de specialitate 
(locale, na ionale i interna ionale), volume colective, pres  (vezi Anexa 
2 pentru jude ul Gorj), reviste culturale i de popularizare2. 

1. Petre Gherghe, Centrul ceramic de la tef ne ti – Gorj, în „ Revista 
muzeelor i monumentelor”, nr. 3, Consiliul Culturii, Direc ia Muzee, 
Bucure ti, 1977, p. 9-14.  

2. Otilia Gherghe, Petre Gherghe, Tezaurul de la Bumbe ti-Jiu în „ Revista 
muzeelor”, nr. 2, Consiliul Culturii, Direc ia Muzee, Bucure ti, 1977, p.9 i 
urm.  

3. Petre Gherghe, Câteva date despre cercet rile arheologice din necropola i 
a ezarea geto-dacic  de la Turburea, jud. Gorj, în „ Revista muzeelor i 
monumentelor!, nr. 10, Consiliul Culturii Direc ia Muzee,Bucure ti, 1977, p. 
58-61. 

2 Prezentare selectiv  
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4. Petre Gherghe, O statuet  de bronz a zei ei Minerva, în „Revista muzeelor i 
monumentelor”, nr. 1, de Consiliul Culturii, Direc ia Muzee, Bucure ti, 1978, 
p. 72 i urm.  

5. Petre Gherghe, Raport preliminar asupra cercet rilor arheologice din 
a ezarea i necropola geto-dacic  de la Turburea-Spahii, în „ Litua. Studii i 
comunic ri”, 1, Tg. Jiu, 1978, p.15-31. 

6. C. Peolescu, Petre Gherghe, Gh. Calotoiu, A ezarea roman  de la S celu-
Gorj, în „Litua. Studii i cercet ri”, 1, Tg. Jiu, 1978, p. 32-35. 

7. Petre Gherghe, Cercet rile arheologice de salvare efectuate în necropola i 
a ezarea geto-dacic  de la Turburea, jude ul Gorj, în „Litua. Studii i 
cercet ri”, 1, Tg. Jiu, 1978, p. 15-32. 

8. L. Petculescu, Petre Gherghe, Coiful roman de la Bumbe ti-Jiu, în „ Studii i 
cercet ri de istorie veche i arheologie”, tom 30, Institutul de Arheologie 
Bucure ti, 1979, p. 603 i urm.  

9. Petre Gherghe, Gh. Calotoiu, S p turile din a ezarea geto-dacic  la Socu-
B rb te ti, în „Materiale i cercet ri arheologice”, Consiliul Culturii 
Bucure ti în colaborare cu Academia de tiin e Sociale i Politice, Oradea, 
1979, p. 91-99. 

10. Petre Gherghe, A ezarea daco-getic  de la Socu-B rb te ti, în „Materiale 
i cercet ri arheologice” a XIV-a sesiune anual  de rapoarte, Consiliul 

Culturii Bucure ti în colaborare cu Academia de tiin e Sociale i Politice, 
Tulcea, 1980, p. 186-190. 

11. Petre Gherghe (coautor), A XIV-a sesiune anual  de rapoarte privind 
rezultatele cercet rilor arheologice din anul 1979, în „ Revista de Istorie”, 6, 
33, Editura Academiei RSR, Bucure ti, 1980, p. 1195-1199. 

12. Petre Gherghe, Descoperiri arheologice din prima vârst  a fierului în 
jude ul Gorj, în „Contribu ii istorice, filologice, sociologice, ecologice”, 6, 
Centrul de cercetare al Academiei de tiin e Sociale i Politice, Craiova, 1981, 
p.7. 

13. Alexandru Oancea, Petre Gherghe, Depozitul de bronzuri de la Dr gu e ti, 
jud. Gorj, în „Studii i cercet ri de istorie veche i arheologie”, 32, 2, Institutul 
de Arheologie Bucure ti, 1981, p. 265-269. 

14. Petre Gherghe, C. Petolescu, t. Olteanu, P. Diaconu, A XV-a sesiune de 
rapoarte privind cercet rile arheologice din România, în „Revista de istorie”, 
8, 34, Academia Român  ,1981, p. 1561-1566. 

15. Petre Gherghe, O nou  a ezare Co ofeni descoperit  la Vîr , jude ul Gorj, 
în „Oltenia. Studii i comunic ri”, Muzeul Olteniei Craiova, 1982, vol. IV, p. 
39-46. 
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16. Petre Gherghe, Dou  topoare de aram  neolitice descoperite în jude ul 
Gorj, în „Studii i cercet ri de istorie veche i arheologie”, I, tom, 33, Institutul 
de Arheologie Bucure ti, 1982, p. 131. 

17. Elena Udri te, Otilia Gherghe, Petre Gherghe, Gh. Calotoiu, Muzeul 
Gorjului, Expozi ia permanent  a sec iei de istorie, în „Litua. Studii i 
cercet ri”, II, Muzeul jude ean Gorj, Tg. Jiu, 1982, p. 3-31. 

18. Petre Gherghe, Contribu ii la cunoa terea a ez rilor i fortica iilor geto-
dacice din jude ul Gorj, în „ Noi Tracii”, Roma, Buletin European, anul XII, nr. 
109, decembrie, 1983, p. 1-3. 

19. Elena Udri te, Otilia Gherghe, Petre Gherghe, Gh. Calotoiu, Muzeul 
Jude ean Gorj – expozi ia de baz  a sec iei de Istorie, în „Revista muzeelor i 
monumentelor”, nr. 5, Bucure ti, 1983, p. 9-26. 

20. Petre Gherghe, Cercet ri i descoperiri arheologice cu privire la civiliza ia 
geto-dacic  pe teritoriul jude ului Gorj, în „Arhivele Olteniei”, serie nou , 2, 
Academia Român , Centrul de tiin e Sociale, Craiova, 1983, p. 49-73. 

21. Petre Gherghe, O important  descoperire arheologic  la Cernele-Craiova, 
în „Symposia Thracologica”, I, Institutul Român de Tracologie Bucure ti, 
Centrul de tiin e Sociale Craiova, 1983, p. 47.  

22. Petre Gherghe, A ezarea i necropola geto-dacic  de la Turburea-Spahii, în 
„Noi Tracii”, Roma, Buletin European, anul XII, nr. 109, decembrie, 1983, p. 
1-3. 

23. Ion Chicideanu, Petre Gherghe, Cercet rile arheologice de la C lug reni, 
jude ul Gorj, în „Materiale i cercet ri arheologice”, Academia de tiin e 
Sociale i Politice, Bucur ti, 1983, p. 103-107. 

24. Petre Gherghe, Al VI-lea simpozion na ional de tracologie dedicat Marii 
Uniri, în „Thraco-Dacica”, tom 5, nr. 1-2, Institutul Român de Tracologie, 
Bucure ti, 1984, p.208-211. 

25. Petre Gherghe, M rturii ale prezen ei scordiscilor i tracilor dud-dun reni 
pe teritoriul Olteniei, în „ Symposia thracologica”, 2, Institutul român de 
Tracologie Bucure ti, Drobeta Turnu-Severin, 1984, p. 29-30. 

26. Petre Gherghe,  Necropola geto-dacic  de la Cernele-Craiova, în „Thraco-
Dacica”, V, 1-2, Academia de tiin e Sociale i Politice i Institutul Român de 
Tracologie, Bucure ti, 1984, p. 167-170. 

27. Petre Gherghe, M rturii ale prezen ei scordiscilor i tracilor sud-dun reni 
pe teritoriul Olteniei în secolele II-I î.Hr., în „Analele Universit ii din 
Craiova”, Seria tiin e Sociale i Economice, nr. 14/15, Craiova, 1984, p. 69-
75. 
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28. Petre Gherghe, A ezarea i necropola geto-dacic  din Turburea, satul 
Spahii, Gorj, în „Documente recent descoperite i informa ii arheologice”, 
Academia de tiin e Sociale i Politice, Bucure ti, 1984, p. 26-36. 

29. Petre Gherghe, Dovezi ale continuit ii dacice în a ezarea roman  de la 
S celu, în „Arhivele Olteniei”, serie nou , 4, Academia Român , Centrul de 

tiin e Sociale, Craiova, 1985, p. 47-57. 

30. Petre Gherghe, Continuitatea daco-roman  reflectat  în descoperirile de la 
S celu, jud. Gorj, în „Symposia Tracologica”, 4, Institutul român de Tracologie 
Bucure ti, Oradea, 1986, p. 66. 

31. Petre Gherghe, Noi descoperiri arheologice la Socu-B rb te ti, jude ul 
Gorj, în „Arhivele Olteniei”, serie nou , Academia de tiin e Sociale i 
Politice, Centrul de tiin e Sociale, Craiova, 5, 1986, p. 77-88. 

32. Petre Gherghe, Noi descoperiri arheologice la Socu-B rb te ti, jude ul 
Gorj, în „Symposia Thracologica”, 4, Institutul Român de Thracologie 
Bucure ti, Oradea, 1986, p. 66 . 

33. Petre Gherghe, Descoperiri arheologice din epoca geto-dacic  la Socu-
B rb te ti, jude ul Gorj, în „Arhivele Olteniei”, Serie nou , 5, Bucure ti, 1986, 
p. 77-88. 

34. Petre Gherghe, Repertorierea informa iilor i descoperirilor arheologice 
pentru epoca geto-dacic  din jude ul Gorj, în „Litua. Studii i cercet ri”, III, 
Muzeul Jude ean Gorj „Alexandru tefulescu”,Tg. Jiu, 1986, p. 89-116. 

35. Petre Gherghe, Unelte de piatr  aflate în colec ia Muzeului jude ean Gorj 
din Tg. Jiu, în „Studii i cercet ri de istorie veche i arheologie”, Institutul de 
Arheologie Bucure ti, 2, 38, Bucure ti, 1987, p. 159-165. 

36. V. Ciuca, Petre Gherghe, M. Nica, Rezultatele preliminare ale cercet rilor 
arheologice de la Dobre ti, jude ul Dolj, în „Oltenia. Studii i comunic ri”, 
Muzeul Olteniei, Sec ia de Istorie V-VI, Craiova, 1987, p. 7-16. 

37. Petre Gherghe, Noi descoperiri arheologice în împrejmuirile ora ului 
Craiova i contribu ia acestora la cunoa terea civiliza iei geto-dacice din 
bazinul inferior al Jiului, în „Symposia Thracologica”, Institutul Român de 
Tracologie Bucure ti, 5, Miercurea Ciuc, 1987, p. 68. 

38. Petre Gherghe, Câteva date despre cetatea geto-dacic  de la Stoina, jude ul 
Gorj, în „Thraco-Dacia”, VIII, 1-2, Academia de tiin e Sociale i Politice i 
Institutul Român de Tracologie, Bucure ti, 1987, p. 139-143. 

39. D. Berciu, M. Iosifaru, S. Purice, Petre Gherghe, Descoperiri i însemn ri 
de la Buridava Dacica, VI, în „Thraco-Dacica”, Institutul Român de Tracologie 
Bucure ti, IX, 1-2, 1988, p. 171-179. 
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40. Petre Gherghe, A ez ri i cet i geto-dacice din bazinul Jiului, rezumat în 
„Symposia Thracologica”, de Institutul Român de Tracologie Bucure ti, 7, 
Tulcea, 1989, p. 297. 

41. Petre Gherghe, A ezarea geto-dacic  de la Cernele-Craiova, în „Arhivele 
Olteniei”, serie nou , Academia de tiin e Sociale i Politice, Centrul de tiin e 
Sociale din Craiova, 6, Bucure ti, 1989, p. 42-53. 

42. Petre Gherghe, Locuirea geto-dacic  pe teritoriul jude ului Dolj, în 
„Oltenia. Studii i comunic ri”, Muzeul Olteniei, Sec ia de Istorie, VII-VIII, 
Craiova, 1989, p. 7-14. 

43. D. Berciu, M. Iosifaru, S. Purice, Petre Gherghe, Descoperiri i însemn ri 
de la Buridava-Dacica, VII, în „Thraco-Dacica”, VII, 1-2, Academia de tiin e 
Sociale i Politice, Institutul Român de Tracologie Bucure ti, 1989, p. 205-214. 

44. Petre Gherghe, M rturii arheologice privind civiliza ia geto-dacic  
descoperit  la Cernele-Craiova, în „Symposia Thracologica”, de Institutul 
Român de Tracologie Bucure ti, 8, Satu Mare, Carei, 1990, p. 170. 

45. Petre Gherghe, Gh. Calotoiu, A ezarea dacic  de la Socu-B rb te ti, 
jude ul Gorj, în „Materiale i cercet ri arheologice. A XVII-a Sesiune anual  
de rapoarte, Ploie ti, 1983 (Partea I), Bucure ti, 1992, p. 153-160. 

46. Anita Lidia, Petre Gherghe, Huic  Ilie, L ceanu Ion, Alex. Ionescu, Mare  
incan, B ile S celu, în „Litua”, V, Tg. Jiu, 1992, p. 145-186. 

47.Vlad Zirra, N. Conovici, G. Trohani, P. Gherghe, P. Alexandrescu G. Ga , 
V. Vlad Zirra, La station gétique fortifiée de „Cetatea Jidovilor” (Co ofenii din 
Dos, dép. De Dolj) în „Dacia”. Nouvelle Série, Academia Român , tome 
XXXVII, Bucarest, 1993, p. 97-157. 

48. O. Toropu, Petre Gherghe, antierul arheologic Sucidava-Celei (Corabia), 
jude ul Olt, în „Cronica cercet rilor arheologice”, Campania 1993, a XXVIII-a 
Sesiune na ional  de rapoarte arheologice, Ministerul Culturii Bucure ti, Satu 
Mare, 12-15 mai 1994. 

49. O. Toropu, Petre Gherghe, Sucidava-Celei, jude ul Olt, în „Cronica 
cercet rilor arheologice”, Campania 1994, a XXIX-a Sesiune na ional  de 
rapoarte arheologice, Ministerul Culturii Bucure ti, Cluj-Napoca, 11-14 mai 
1995, p. 85-87. 

50. Petre Gherghe, O important  descoperire arheologic  la Cernele-Craiova, 
în „Oltenia”, Edi ia III, serie nou , I, Arhivele Statului, Filiala Craiova, 1996, p. 
32-35.  

51. O. Toropu, Petre Gherghe, Rezultatele cercet rilor arheologice de la 
Sucidava-Celei, „Cronica cercet rilor arheologice”, Campania 1995, a XXX-a 
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Sesiune na ional  de rapoarte arheologice, Ministerul Culturii Bucure ti, 
Br ila, 2-5 mai 1996. 

52. O. Toropu, Petre Gherghe, Fl. Bîciu, antierul arheologic Sucidava-Celei. 
Campaniile 1991-1994, în „Analele Universit ii din Craiova”, Serie nou , I, 
Craiova, 1996, p. 5-8. 

53. Petre Gherghe, Scrierea la geto-daci, cu rferire special  la Oltenia, în 
„Analele Universit ii din Craiova”, Serie nou , nr. 1, 1996, p. 19-25. 

54. O. Toropu, Petre Gherghe, Un important centru paleocre tin din nordul 
Dun rii: Sucidava-Celei (Corabia-jude ul Olt), în „Mitropolia Olteniei”, 
Craiova, 1996, p. 31-56. 

55. Petre Gherghe, O important  descoperire arheologic  la Cernele-Craiova, 
în „Oltenia”, serie nou , nr. 1, seria a III-a, 1996, p. 32-35. 

56. O. Toropu, Petre Gherghe, Antichit i paleocre tine descoperite la 
Sucidava-Celei (Corabia-jude ul Olt) în „Oltenia. Studii. Documente. 
Culegeri.”, Arhivele Na ionale Filiala Dolj, Craiova, seria aIII-a, an I, 1997, p. 
13-23. 

57. Petre Gherghe, Evolu ia bazei tehnico-materiale a Universit ii din 
Craiova, în perioada 1947-1997, în „Analele Universit ii din Craiova”, serie 
nou , Istorie, nr. 2, Craiova, 1997. 

58. Petre Gherghe, (recenzie) Metalurgia bronzului la daci (sec. II î. Chr-sec. I 
d. Chr.). Tehnici, o eliere i produse din bronz, Bucure ti, 1996, în „Analele 
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(1998 i în prezent).      - Membru în colegiul de redac ie al revistei „Analele 
Universit ii Spiru Haret", din Bucure ti, Seria Istorie (2007-2013) etc. 

Apartenen a profesional  

- Membru al Filialei de Tracologie Craiova, a Institutului Na ional de 
Tracologie, Bucure ti, (1986 i în prezent). 

- Secretar al Filialei de Tracologie Craiova, a Institutului Na ional de 
Tracologie, Bucure ti, (1986-1989). 

- Membru fondator al „Societ ii Arheologice Române", Bucure ti, (2000 i 
în prezent). 

- Societatea de Istorie din Oltenia „Izvoarele”, Craiova (membru fondator i 
în prezent). 

- Societatea prietenii tiin ei „Gh. i eica”, Craiova (membru fondator i 
eful Sec iei de Arheologie). 

- Membru în Comisia Na ional  de Arheologie din cadrul Ministerului 
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Culturii i Cultelor, (2000-2008). 

Recunoa teri profesionale: 

1. Activitatea didactic  desf urat  la catedr  i cercetarea tiin ific  efectuat  
pe antierele arheologice din jude ele Gorj, Olt, Vâlcea, Mehedin i i Dolj se 
reg se te în lucr ri precum volumele monografice Facultatea de tiin e Socio-
Umane (2000-2008), Craiova, 2008; Facultatea de tiin e Sociale, 2000-2010, 
ambele ap rute sub egida Ministerului Educa iei, Cercet rii i Tineretului, 
Universitatea din Craiova, Editura Universitaria, Craiova, 2008 i Craiova 
2010. Acestora se al tur  lucr rile biografice semnate de reputa i arheologi i 
istorici: Sever Dumitra cu, Arheologia Român  la sfâr it i început de mileniu. 
101 arheologii, Oradea, 1995; C. Avram, Al. Stuparu, Pavel Cucu, Alina 
Enache, Interferen e spirituale oltene, Craiova, 1999; xxx, Personalit i din 
Oltenia. Dic ionar, Craiova, 1999; xxx, Dic ionarul enciclopedic al jude ului 
Mehedin i, Editura Prier, Drobeta – Tr. Severin, 2003; în enciclopedii care 
con in biografii de ale unor personalit i din diverse domenii: Toni Dâr u, 
Personalit i române i faptele lor, 1950-2000, Ia i, 2003), Who is who în 
România, Enciclopedie i platform  online cu biografiile personalit ilor, Edi ia 
a 7-a, 2012. 

2. Rezultatele cercet rilor tiin ifice se g sesc men ionate în bibliografia mai 
multe lucr ri de specialitate, unele editate sub egida Academiei Române sau de 
c tre edituri de prestigiu acreditate CNCSIS de Ministerul Educa iei i 
Cercet rii, în, lucr ri de licen , diserta ie, teze de doctorat, etc. 

3. A f cut parte din comisii de examen de Licen , Diserta ie, grade didactice 
(Definitivat, Gradul II i Gradul I pentru profesorii de istorie din înv mântul 
preuniversitar) i comisii de doctorat în calitate de referent în centrele 
universitare din Ia i, Bucure ti, Târgovi te, Sibiu, Craiova; din comisii de 
concurs pentru ocuparea posturilor didactice la nivel de facultate, din comisii 
de concurs constituite, la nivelul inspectoratelor colare ale jude elor Gorj, 
Mehedin i i Olt pentru ocuparea func iei de Inspector colar, specialitatea 
Istorie, etc. 

4. De asemenea, a fost membru în Comisia Na ional  de Arheologie din cadrul 
Ministerului culturii, timp de dou  legislaturi în perioada 2000-2007. 

5. Tot ca o recunoa tere a activit ii profesionale în perioada 2002-2014 i-au 
fost decernate de c tre institu ii publice sau academice 23 diplome ( de 
participare, de onoare, de merit, jubiliare i de excelen )3. 

6. i tot ca o recunoa tere a acestei activit i Prim ria Municipiului Drobeta-
Turnu Severin, Consiliul Local Drobeta-Turnu Severin, în colaborare cu Casa 

3 Vezi Anexa 3. 
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Municipal  de Cultur  i Consiliul Jude ean Mehedin i i-au acordat într-un 
cadru festiv, cu ocazia „Galei premiilor de excelen  – Severin 2014”, trofeul 
„Premiul de excelen ”, datat 5 decembrie 2014. 

 
Granturi/contracte 

- Membru în colectivul de cercetare al grantului nr. 5 din 2003, referitor la 
Dic ionarul istoric al localit ilor din Oltenia, jude ul Dolj, ob inut de Institutul 
de cercet ri socio-umane „C.S.Nicol escu Plop or” Craiova (filial  a 
Academiei Române); 

- Responsabil grant nr. 92105/2008-2011 cu tema Refacerea conexiunilor 
aplicabile continuit ii istorice, etnice, de grup i de familie într-o zon  cu 
discontinuitate de memorie i tergere de identitate (cu referire special  la  
zona Por ile de Fier)– RECONEX, ob inut de IPA Bucure ti. 

 

 

ANEXA 1 

Preocup ri muzeografice i arheologice 

 

     Debutul în cercetarea tiin ific  a fost f cut în anii de studen ie prin 
sus inerea în cadrul cercurilor tiin ifice studen e ti a unor teme referitoare la 
istoria na ional . 

     Preocup rile pentru cercetarea arheologic  au ap rut tot în aceast  perioad , 
iar participarea efectiv  pe un antier arheologic a fost pentru prima dat  în 
satul natal, Buice ti, jud. Mehedin i unde responsabil de antier a fost prof. 
univ. dr. Lucian Ro u. 

     În anii urm tori (1966-1967), a participat la cercet rile arheologice 
întreprinse pe raza comunei Cire u, jud. Mehedin i, responsabil de antier 
prof.  Lucian Ro u, la Or ova, responsabil de antier cercet tor tiin ific E. 
Bujor de la Institutul de Arheologie din Bucure ti i Ostrovul imian, 
responsabil antier. prof. L. Ro u. 

     Fiind pasionat de cercetarea arheologic , dup  terminarea facult ii s-a 
angajat la Muzeul Jude ean Gorj din Tg. Jiu unde am avut posibilitatea s  
continui aceste investiga ii. 

     Între anii 1969-1978 a f cut parte din colectivul tiin ific al antierului 
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arheologic de la Bumbe ti-Jiu, condus de E. Bujor, iar în anul 1979 a fost 
numit, de Comisia Na ional  de Arheologie, responsabilul tiin ific al acestui 
antier unde a efectuat, în colaborare cu colegii de la Muzeul Jude ean Gorj din 

Tg. Jiu, cercet ri arheologice în a ezarea civil  roman . 

     Pentru epoca geto-dacic , primul antier de care a r spuns, a fost cel de la 
Turburea-Spahii, jude ul Gorj unde în anul 1974 am efectuat o s p tur  de 
salvare, indetificând o necropol  cu 29 de morminte concentrate i o a ezare, 
ambele din secolele II-I a. Chr., singurele de acest gen cunoscute pân  acum în 
Oltenia. 

    În anul 1975, a absolvit cursul de perfec ionare a muzeografilor cu 
specialitatea „Arheologie” organizat de Centrul special de perfec ionare a 
cadrelor de pe lâng  Ministerul Culturii i a participat pe  antiere coal : 
Capidava-responsabil de antier prof. Radu Florescu, Adamclisi-responsabil de 
antier prof. Ion Barnea i Sarmizegetusa Regia-responsabil de antier prof. 

univ. dr. H. Daicovici. 

     În continuare, a condus i efectuat timp de doi ani (1976-1977) cercet ri 
arheologice în cetatea geto-dacic  de la Vâr -Tele ti, punctul „Cioaca cu 
bani”. Ca rezultat al perieghezelor efectuate în zon , a fost identificat pe dealul 
„Ciocul lui Meil ”, de pe raza aceluia i sat, o a ezare apar inând culturii 
Co ofeni, a ezare s pat  de subsemnatul în vara anului 1978. 

     Alte puncte de interes arheologic descoperite cu ocazia perieghezelor i 
cercetate sub îndrumarea mea, în calitate de responsabil de antier au fost: o 
a ezare din epoca bronzului, cultura Glina III, pe raza comunei Turburea, sat 
Sipot, în anul 1975, i Oga ul Stroii, aceea i comun , în 1976; cetatea dacic  
fortificat  cu val de p mânt de pe „Dealul Cet ii”-ora ul icleni în anul 1975; 
a ezarea din epoca bronzului, cultura Glina III, de pe raza comunei Turceni, 
satul Turcenii de Jos, în anul 1976 i, apoi, din anul 1978 pân  în 1988 
a ezarea geto-dacic  din perimetrul comunei B rb te ti, sat Socu unde a fost 
identificat  o întins  a ezare, iar în imediata apropiere a acesteia am descoperit 
i cercetat, împreun  cu colegii de la muzeu (Gh. Calotoiu i Elena B r gan-

doar doi ani), dealul folosit de popula ia a ez rii pentru refugiu i ap rare. Aici 
a fost identificat  în anul 1979, pentru prima dat  în jude ul Gorj, ceramic  
geto-dacic  pictat . 

     În colaborare cu Institutul de Arheologie din Bucure ti, reprezentat de dr. 
C-tin Petolescu în calitate de responsabil de antier a participat începând cu 
anul 1976, ca membru în colectivul tiin ific, iar din 1983 în calitate de 
responsabil de antier, la cercet rile arheologice efectuate în a ezare i 
necropola roman  de la S celu (Punctele „Turi a”, „Gruia” i „La Buha”), 
sta iune cu ape t m duitoare cunoscute i apreciate din vremea dacilor i 
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atestate documentar înc  din vremea romanilor, cercet ri care au continuat sub 
conducerea mea, cu o mic  întrerupere, pân  în anul 2000. 

     De asemenea, în anul 1978 s-a num rat printre membrii colectivului de 
cercetare de la cetatea geto-dacic  de la Polovragi condus de arheologul 
Floricel Marinescu de la Muzeul Militar Central din Bucure ti. 

     În prim vara anului 1980, a fost cooptat în colectivul tiin ific format din I. 
Chicideanu, Venera R dulescu i Gh. Calotoiu condus de arheologul dr. Radu 
Popa, care a avut ca scop cercetarea de suprafa  a zonei ocupate de 
depresiunile Novaci i Tismana-Gorj în vedrea depist rii de noi obiective 
arheologice apar inând, în special, secolelor XII-XIV. 

     Aceast , perieghez  s-a finalizat cu descoperirea de noi obiective de interes 
arheologic i s-a finalizat cu deschiderea a dou  noi antiere pentru perioada 
mai sus amintit : Polata-Bârse ti i Pade -C lug reni în jud. Gorj. La ultimul 
dintre acestea, (Pade -C lug reni) a participat al turi de arheologul I. 
Chicideanu de la Institutul de Arheologie din Bucure ti i a avut satisfac ia s  
constate în acela i sit mai multe nivele de locuire (dou  a ez ri din epocile 
bronzului i Hallstatt suprapuse de o alta din secolele XII-XIII). 

     Rezultatele acestor investiga ii, periegheze i cercet ri arheologice au fost 
valorificate tiin ific prin articole în reviste de specialitate i prin comunic ri 
tiin ifice la sesiunile de rapoarte arheologice organizate pe plan na ional. 

     Totodat , obiectele descoperite au fost valorificate muzeistic în expozi ii 
temporare organizate la sediul muzeului din Târgul Jiu, iar la sfâr itul anului 
1980 acestea i-au g sit locul în expozi ia permanent  a Sec iei de Istorie a 
Muzeului Jude ean Gorj, prilejuit  de mutarea acestuia într-o cl dire mult mai 
mare i central  (fosta Prefectur  a jude ului Gorj), inaugurat  pe 6 mai 1981. 

     A fost preocupat în acela i timp, ca rezultatele cercet rilor arheologice s  
fie popularizate la nivel de jude  dar i pe plan na ional prin intermediul 
conferin elor, expunerilor, articolelor în presa local  i repetatelor interven ii la 
radio Craiova, radio Bucure ti,  la TVR, „Teleunivesitatea Craiova”, TV 
Oltenia, Terra Sat. 

     Mai precizez c  activitatea desf urat  în perioada cât a fost la muzeul din 
Tg. Jiu (1968-1981), nu s-a limitat numai la cercetare i valorificare tiin ific . 
A avut în vedere i îndrumarea de specialitate în jude . Astfel, a participat 
al turi de colegi, la organizarea de noi colec ii sau puncte muzeale, în 
diferite comune ale jude ului Gorj. În acest sens, pot aminti expozi iile 
permanente cu profil de muzeu comunal sau colec ie muzeal , organizate în 
localit ile Arcani, Lele ti, Runcu, Gro erea, Turburea, Siacu, B rb te ti, 
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Stoina .a., contribuind astfel la p strarea i valorificarea obiectelor de interes 
local, la cultivarea respectului pentru cultura i civiliza ia înainta ilor no tri.  

     Din anul 1981, când a venit la Craiova, a ocupat postul de arheolog i apoi 
de arheolog principal la Centrul de tiin e Sociale Craiova (în prezent 
Institutul de Cercet ri Socio-Umane „C.S. Nicol escu Plop or” al Academiei 
Române), unde a lucrat pân  în anul 1988. 

     În ace ti ani de puternic  emula ie tiin ific  a intensificat munca de 
cercetare arheologic  pe teren i ca urmare pe lâng  antierele arheologice din 
Gorj, a deschis în anul 1981 noi antiere în jude ul Dolj, unul dintre acestea 
fiind cel de la Cernele-Craiova, unde a descoperit prima necropol  geto-
dacic  concentrar , de secol IV-III î. Chr. din Oltenia, o a ezare geto-dacic  cu 
dou  nivele de locuire, care cronologic apar in secolelor IV-III i II-I î. Chr., 
suprapuse de alte dou  nivele mai recente atribuite cronologic secolelor VI d. 
Chr. i XIII-XIV d. Chr. Cercet rile în a ezare au continuat pân  în 1989, când 
au fost sistate din lips  de fonduri.  

     Din anul 1982 pân  în 1990 a f cut parte din colectivul de arheologi 
compus din Nicolae Conovici, George Trohani i Vlad V. Zirra condus de 
reputatul cercet tor tiin ific dr. Vlad Zirra, colectiv care a efectuat cercet ri 
arheologice în a ezarea fortificat  geto-dacic  din Co ofenii din Dos, jud. 
Dolj. Rezultatele investiga iilor au fost publicate sub form  de studiu 
monografic. 

     În anul 1985 a deschis un nou antier arheologic pe raza jude ului Dolj, în 
localitatea Dobre ti-C ciul te ti, ocazie cu care am identificat, în puncte 
diferite, o a ezare neolitic , una hallstattian  i alta dacic . 

     În paralel cu celelalte antiere, în anul 1986 am reluat cercet rile 
arheologice în jude ul Gorj, de data aceasta pe raza comunei Stoina, cercet ri 
care au continuat pân  în anul 1988, ocazie cu care s-au stabilit sistemul de 
fortificare al cet ii dacice, cronologia, s-au identificat locuin e i s-a recuperat 
un interesant material ceramic. 

     În anii 1987-1988 s-a num rat printre membrii colectivului de specialitate 
condus de profesorul D. Berciu, care efectua cercet ri pe cunoscutul antier de 
la Buridava-Ocni a, jud. Vâlcea. 

     Din anul 1991 i pân  în 1995 a f cut parte din colectivul tiin ific al 
antierului arheologic de la Sucidava-Celei, jud. Olt, antier- coal  al 

facult ii noastre. Din anul 1996 (dup  decesul fostului ef de antier prof. 
univ. dr. Octavian Toropu) a preluat conducerea antierului, inclusiv 
îndrumarea activit ii de practic  arheologic  a studen ilor de la specialitatea  
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Istorie i Istorie o limb  str in  i am cooptat, ca membru permanent în 
colectivul de cercetare pe conf. univ. dr. Lucian Amon, care din anul 2015 
(dup  pensionarea mea) a preluat conducerea cercet rilor.  

     Având în vedere importan a tiin ific  a acestui antier arheologic, în 
perioada cât a condus cercet rile, din grupul de speciali ti au f cut parte Florea 
Bîciu, Mirela Cojoc, Marius Bîciu de la Muzeul de Arheologie i Etnografie 
din Corabia i, pentru perioade diferite de timp, arheologi i cercet tori de 
renume din România: C.C Petolescu, Liviu Petculescu, Marin Nica, Mircea 
Negru, Onoriu Stoica Cristina Mitar, Paul Matiu,  tefan Vasili  etc. dar i din 
str in tate de la universit ile spaniole de la Madrid i Leon Miguel Garcia 
Figuerola, Blanca Ester Fernandez Freile i M. Txomin del Pazo. 

     În prezent, face parte din colectivul tiin ific de la Sucidava i se num r  
printre membrii grupului de cercetare al unuia dintre cele mai importante 
antiere arheologice din Oltenia, respectiv Romula-Re ca, jud. Olt, responabil 
tiin ific fiind conf. univ. dr. Mircea Negru.  

 

 

ANEXA 2 

Articole ap rute în presa gorjean  în perioada 1969-1980 

- Noi exponate istorice la Muzeul Jude ean, în „Gazeta Gorjului”, Anul II, Nr. 46 
(94), 18 octombrie, 1969, p. 6. 

- Un emo ionant omagiu la casa muzeu a Ecaterinei Teodoroiu, în „Gazeta 
Gorjului”, Anul VI, Nr. 702, 16 ianuarie 1973, p. 2. 

- O important  descoperire arheologic  la castrul roman de la Bumbe ti-Jiu, în 
„Gazeta Gorjului”, Anul VI, Nr. 821, 3 iunie 1973, p. 2. 

- Descoperire arheologic , în „Gazeta Gorjului”, Anul VII, Nr. 1136, p. 6. 

- Consemn ri arheologice, în „Coloana”, Supliment politic i social-cultural editat 
de „Gazeta Gorjului”, Decembrie, 1975, p. 11. 

- S celu-str veche a ezare roman  (în colaborare Gh. Calotoiu), în „Gazeta 
Gorjului”, Anul IX, Nr. 1222, 7 august 1976, p. 8. 

- Cercet ri arheologice. Cetatea dacic  de la Vîr  (în colaborare cu Elena Marin), 
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în „Gazeta Gorjului”, Anul IX, Nr. 1231, 9 octombrie 1976, p. 6. 

- Burebista-întemeietorul primului stat centralizat i independent geto-dac,în 
„Coloana”, Supliment politic i social-cultural editat de „Gazeta Gorjului”, iunie, 
1978, p. 8. 

- Un nou punct arheologic,în „Coloana”, Supliment politic i social-cultural editat 
de „Gazeta Gorjului”, iunie, 1978, p. 8. 

- A ezarea dacic  de la Socu, în „Coloana”, Supliment politici i social-cultural 
editat de „Gazeta Gorjului”, februarie, 1979, p. 27. 

- Complexul arheologic de la Bumbe ti-Jiu, în „Gorjul turistic”, Foaie volant  
editat  de Oficiul jude ean de turism Gorj, august, 1979, p. 2. 

- 2050 de ani de la Constituirea primului stat centralizat i independent. Dovezi 
arheologice ale permanen ei geto-dacilor în jude ul Gorj, în „Gazeta Gorjului”, 
Anul XIII, Nr. 1406, 16 februarie 1980, p. 6. 

- 2050 de ani de la Constituirea primului stat centralizat i independent. Turburea-
Spahii, vatr  de cultur  material  i spiritual  geto-dac , în „Gazeta Gorjului”, 
Anul XIII, Nr. 1407, 23 februarie 1980, p. 7 

- 2050 de ani de la constituirea primului stat centralizat i independent. Vestigii de 
fortifica ii geto-dace în jude ul Gorj, în „Gazeta Gorjului”, Anul XIII, Nr. 1408, 1 
martie 1980, p.7. 

- 2050 de ani de la constituirea primului stat centralizat i independent. Cetatea 
dacic  cu zid din piatr  de la Polovragi, în „Gazeta Gorjului”, Anul XIII, Nr. 
1413, 5 aprilie 1980, p.6. 

- 2050 de ani de la constituira primului stat centralizat i independent. Vestigiile 
romane de la C tune, în „Gazeta Gorjului”, Anul XIII, Nr. 1419, 17 mai, 1980, p. 
6. 

-2050. Primul stat dac centralizat i independent. Podoabe i monede geto-dacice 
descoperite în Gorj, în „Gazeta Gorjului”, Anul XIII, Nr. 1424, 28 iunie 1980, p.7. 
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ANEXA 3 

 

- Diplom  de onoare „50” . Prim ria Consiliului Local Corabia, Muzeul de 
Arheologie i Etnografie Corabia, 2001. 

- Diplom  de onoare „50”. Prim ria Municipiului Caracal, Muzeul 
Romana iului Caracal, 2001. 

- Diplom  de onoare. Societatea de tiin e Istorice din România, Filiala Dolj, 
2002. 

- Diplom . Funda ia cultural  „Doina i Ion Aldea Teodorovici”, Pite ti-
România, 2004. 

- Diplom  de onoare. Consiliul Jude ean Gorj, Prefectura jude ului Gorj, 
Muzeul Jude ean Gorj „Alexandru tefulescu”, 2005. 

- Diplom  de onoare. Arhivele Na ionale. Direc ia Jude ean  Dolj, 2006. 
- Diplom  de participare. Universitatea din Craiova, Colectivul de 

Sociologie, Institutul Social Oltenia, 2006. 
- Diplom  de onoare. Universitatea din Craiova, Facultatea de tiin e Socio-

Umane, Catedra de Istorie, 2008. 
- Diplom . Ministerul Educa iei, Cercet rii i Tineretului, Prim ria Butoie ti, 

Consiliul Local Butoie ti, Inspectoratul colar Jude ean Mehedin i, coala 
cu clasele I-VIII „C.R. Motru”, Butoie ti, 2008. 

- Diplom  de excelen . Consiliul Jude ean Gorj 2009. 
- Diplom . România. Asocia ia Na ional  „Cultul Eroilor”. Bucure ti, 

Consiliul Director Central, 2009. 
- Diplom  de onoare. Universitatea din Craiova. Facultatea de tiin e 

Sociale, Catedra de Istorie, 2009. 
- Diplom  de merit. Universitatea din Craiova. Facultatea de tiin e Socio-

Umane, 2009. 
- Diplom . Universitatea din Craiova, Facultatea de tiin e Sociale, Sec ia 

Rela ii Interna ionale i tiin e Europene, 2010. 
- Diplom  de onoare. Ministerul Culturii i Patrimoniului Na ional. Direc ia 

Jude ean  pentru Cultur  i Patrimoniu na ional, Vâlcea, 2010. 
- Diplom  de excelen . România. Asocia ia Na ional  „Cultul Eroilor”, 

Consiliul Jude ean Vâlcea, 2010. 
- Diplom  jubiliar . România. Asocia ia Na ional  „Cultul Eroilor”, 2010. 
- Diplom  de onoare. Arhiepiscopia Râmnicului, 2010. 
- Diplom  de onoare. Centrul de Studii al Rela iilor Interna ionale, Biblioteca 

Jude ean  „Alexandru i Aristia Aman”, 2010. 
- Diplom  de merit. Universitatea din Craiova, Facultatea de tiin e Sociale, 

2010. 
- Diplom . Asocia ia Na ional  Cultul Eroilor „Regina Maria”, Filiala Vâlcea 

i Prim ria Municipiului Râmnicu-Vâlcea, 2013. 
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- Diplom  onorific . Universitatea din Craiova. Facultatea de Drept i tiin e 
Administrative, Promo ia de studen i 2013. 

- Diplom  de excelen . Muzeul Jude ean Gorj „Alexandru tefulescu”, Tg. 
Jiu, 2014. 

i acum în încheiere v  urez, s  ne tr i i mul i ani Domnule Profesor, al turi 
de cei dragi i s  r mâne i la fel de activ pe t râmul cercet rii tiin ifice! 

 

Dr. Dumitru Hortopan 

Director al Muzeului Jude ean Gorj „Alexandru tefulescu”  

Târgu-Jiu 
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Fotografii

 
Student. 

 

 
1974 Muzeograf la Muzeul Jude ean Gorj, Tg-Jiu,  

strada Tudor Vladimirescu, nr. 75. 
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1976 Sesiune de comunic ri tiin ifice „Centenarul Constantin Brâncu i”, 

organizat  la casa de Cultur  a Sindicatelor, Tg-Jiu (de la dreapta la stânga: Ion 
Mocioi – vice pre edinte Comitetul pentru Cultur  i Art  Tg-Jiu – Gorj, arhitect 

Mago  i Elena Udri te – director Muzeul Jude ean Gorj, Tg-Jiu). 

 
1976. Vernisajul expozi iei „Centenarul Constantin Brâncu i”. În prim plan 

colegii de la muzeu: Domnica Bajmat r , Otilia Gherghe, Gheorghe Calotoiu i 
Ion L ceanu. 
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1980. Perieghez  organizat  în depresiunile Novaci i Tismana, condus  de dr. 

Radu Popa. Din colectiv: Venera R dulescu, Gheorghe Calotoiu, Ion 
Chicideanu i Petre Gherghe. 

 

 
 

 



40

 
 

1981. Inaugurarea expozi iei permanente de istorie în noul sediu al Muzeului 
Jude ean Gorj, de pe strada Grivi ei, Nr. 8 (actualmente Geneva, nr. 8): Otilia 

Gherghe i Petre Gherghe (6 mai 1981). 
 

 
1987 Profesorul universitar doctor docent Dumitru Berciu i Petre Gherghe la 

cetatea geto-dacic  de la Ocni a – Buridava, jude ul Vâlcea. 
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1989 Petre Gherghe director, Complexul Muzeal jude ean Dolj, Craiova. 

 

 
1989 Sesiunea tiin ific  de numismatic  i arheologie organizat  de Complexul 

Muzeal Jude ean Dolj în „Sala Oglinzilor” de la Muzeul de Art  din Craiova. 
Deschiderea festiv : Petre Gherghe – director Complexul muzeal  jude ean Dolj, dr. 

Constantin Preda – pre edinte Societatea Numismatic  Român , dr. Gheorghe 
Poenaru-Bordea – vicepre edinte Societatea Numismatic  Român , profesor Onoriu 

Stoica – pre edinte Societatea Numismatic , Filiala Craiova. 
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1989. Aspect din timpul desf ur rii sesiunii de comunic ri tiin ifice la Sec ia de 

Istorie a Muzeului Olteniei. În prim plan: Gheorghe Popilian i Petre Gherghe. 

 

 
1997. S celu, jude ul Gorj. Studen ii de la Specializarea Istorie sub îndrumarea 

profesorului Petre Gherghe. 

 



43

 
2000. Sucidava – Corabia, jude ul Olt. Aspecte de pe antierul arheologic unde 

studen ii de la Istorie efectueaz  practica arheologic  sub îndrumarea profesorului 
Petre Gherghe. 

 

 
2008. Studen i efectuând m sur tori în hypocaustul descoperit în cl direa central  

din cetate. 
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2011. O parte din membrii colectivului de specialitate al antierului arheologic 
Sucidava, de la stânga la dreapta. Conf. Univ. dr. Lucian Amon (Craiova), drd. 
tefan Vasili  (Bucure ti), pro. Univ. dr. Petre Gherghe (Craiova) , prof. univ. dr 

Constantin Petolescu (Universitatea Bucure ti), prof. O. Stoica (Societatea 
Numismatic  Român  – Filiala Craiova). 

 
2016. Grup de studen i la intrarea în incinta cet ii romano-bizantine. 
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2002. Desa. Studen ii de la Istorie sub îndrumarea de specialitate a profesorului 

Petre Gherghe, efectuând cercet ri arheologice în tumulul cu morminte hallstattiene. 

 
2007. Romula, Comuna Dobrosloveni, jude ul Olt,  studen i (în plan secund) i 

muncitori în timpul cercet rilor arheologice efectuate în cel mai mare ora  de epoc  
roman  din Oltenia. 
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2007. Colectivul  de cercetare (de la stânga la dreapta): conf. Univ. dr. Lucian 

Amon (Craiova), conferen iar universitar. Dr. Mircea Negru - ef antier arheologie 
(Bucure ti), prof. univ. dr. Petre Gherghe (Craiova) i prof. Mihai George (Muzeul 

Romana iului din Caracal). 

 
2003. Craiova. Al turi de reputa ii dasc li: prof. univ.dr. Corneliu Mihail Lungu i 

prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu de la Universitatea din „B nie”. 
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2004. Universitatea din Craiova – „Sala Albastr ”. Ceremonia de absolvire a 

studen ilor, promo ia 2004: prof. univ. dr. Vladimir Osiac – decan, prof. univ. dr. 
Petre Gherghe i prof. univ. dr. Dinic  Ciobotea. 

 
2007. Universitatea din Craiova – „Sala Albastr ”. Festivitatea de deschidere a 
anului universitar 2007/2008, la Facultatea de Istorie-Filozofie-Geografie. De la 

dreapta la stânga: conf. Univ. dr. Nicolae M t saru, prof. univ. dr. Dumitru 
Otovescu, prof. univ. dr. Petre Gherghe, prof. univ. dr. Ion P troiu, prof. univ. dr. 

Viorica Tomescu i prof. univ. dr. Aurel Pi urc . 
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Profesorul Petre Gherghe la 70 de ani 

 În prima zi a acestui an profesorul Petre Gherghe a împlinit 70 de ani. 
Mehedin ean prin na tere, clujean prin studiile superioare i oltean prin orizontul 
cercet rilor sale,  destinul l-a purtat prin muzeografie (la Târgu Jiu, apoi director al 
Complexului Muzeal Jude ean Dolj din Craiova), prin cercetarea tiin ific  (la 
Centrul Academiei Române din Craiova), chemat pe urm  la universitatea 
craiovean ,  ca profesor la Facultatea de Istorie, Filozofie i Geografie, ulterior la 
Departamentul  de Istorie i Rela ii Interna ionale al Facult ii de Drept i tiin e Sociale. 
Numitorul comun al acestor structuri institu ionale diverse prin care a trecut era 
cercetarea arheologic  i înv mântul de arheologie, slujite de Petre Gherghe  cu 
devotament vreme de peste patru decenii. Sunt deceniile în care colegii bucure teni 
au fost, treptat,  parc  mai pu in interesa i decât înainte de antichit ile oltene, 
decenii în care câ iva remarcabili arheologi i istorici olteni ne-au p r sit prea 
repede.   

 Petre Gherghe s-a consacrat în dou  direc ii fundamentale: arheologia i 
istoria epocii geto-dace, apoi arheologia i istoria epocii romane. A întreprins 
cercet ri arheologice în a ez rile i necropolele geto-dacice de la Turburea, Socu-
B rb te ti, Dobre ti, Cernele-Craiova, Stoina, Buridava, Co ofenii din Dos. Din 
acela i domeniu i-a sus inut doctoratul (1995), cu teza Contribu ie la cunoa terea 
civiliza iei geto-dacice din Oltenia (sub conducerea profesorului Dumitru Berciu). 
A lucrat i a condus  antiere arheologice în importantele a ez ri romane de la 
Romula, Sucidava-Celei, Corabia, jude ul Olt, S celu i Bumbe ti-Jiu, jude ul Gorj, 
Desa, jude ul Dolj. A fost interesat i de alte descoperiri din perioada roman , de la 
B l ne ti, Maghere ti, Barza etc. Activitatea sa arheologic  pentru cele dou  etape 
esen iale ale istoriei noastre vechi  acoper  în bun  m sur  jude ele Gorj, Dolj, Olt, 
Vâlcea i Mehedin i.  Rezultatele le-a comunicat prin zeci de rapoarte arheologice, 
articole i studii în reviste de specialitate din România  („Studii i cercet ri de 
istorie veche i arheologie", „Dacia. Revue d’archéologie et d’histoire ancienne”, 
„Revista muzeelor i monumentelor", „Materiale i cercet ri arheologice", „Thraco-
Dacica", „Oltenia. Studii i comunic ri", „Litua. Studii i cercet ri", „Arhivele 
Olteniei", „Symposia Thracologica", „Analele Universit ii din Craiova", 
„Drobeta",”Pontica”, „Cronica Cercet rilor arheologice” etc.) ori în actele unor 
congrese interna ionale. A fost i este membru în colegiile redac ionale ale unora 
din revistele pomenite. A publicat i descoperiri din preistorie (cum ar fi cele de la  
Turceni, Dr gu e ti, Vâr ).  De asemenea, a participat la cercet rile arheologice din 
alte regiuni ale României, la Adamclisi, Capidava i Sarmizegetusa dacic , pe când 
acestea erau conduse de Ion Barnea, Radu Florescu, respectiv Hadrian Daicoviciu. 



49

 Profesorul Petre Gherghe a fost prezent la peste 270 de sesiuni tiin ifice, 
colocvii, simpozioane i congrese na ionale, precum i la întrunirile interna ionale 
de la Bucure ti (The 16th International Congress of Antique Bronzes), Zal u i 
Cluj-Napoca (2nd International Study Congress on Antique Lighting), Durres (The 
25th Congress of Rei Cretariae Romanae Fautores), Xanten (Sixteenth Roman 
Military Equipment Conference), Drobeta-Turnu Severin (International 
Colloquium. The Iron Gates Region during the Second Iron Age). 

 Din c r ile sale men ionez aici A ez ri i cet i geto-dacice din Oltenia 
(1997), Repertoriul informa iilor i descoperirilor arheologice din Oltenia. Epoca 
Latène (2001), A ezarea i necropola  geto-dacic  de la Spahii-Câmpul Spahiului, 
jude ul Gorj  (2015),  iar din cele publicate în colaborare - Dic ionarul istoric al 
localit ilor din jude ul Dolj (2004), Istoria Craiovei. M rturii arheologice i 
numismatice (2010), Opai ele romane i romano-bizantine descoperite în teritoriul 
Sucidavei (2011), Repertoriul informa iilor i descoperirilor arheologice din jude ul 
Mehedin i (2013). 

 A scris interesante pagini despre cei care l-au precedat în cercetarea antichit ilor 
din Oltenia, C. S. Nicolaescu-Plop or, Dumitru Tudor i Gheorghe Popilian Lucian 
Ro u. Petre Gherghe a în eles – ceea ce prea pu ini cercet tori arheologi o fac – c  
este necesar  apropierea disciplinei noastre de publicul larg. Acestui public i se 
adreseaz  Istoria ilustrat  a Craiovei (1996), ori Monumentele Craiovei (1998, cu 
edi ii i în francez , englez  i german ), ca i paginile despre antichitate pe care le-a 
semnat în  monografiile ori culegerile de studii dedicate istoriei ora elor Filia i, 
Calafat, Corabia, Piemontul B l ci ei. În acela i spirit, în „Mitropolia Olteniei”, 
Craiova, i „Episcopia Slatinei i Romana ilor”, Slatina, a prezentat monumentele 
paleocre tine de la Sucidava.  

 La catedr , profesorului Petre Gherghe i s-au încredin at cursuri magistrale i 
cursuri speciale la nivel licen  (Istoria veche a României, Introducere în 
Arheologie, Preistorie general , Muzeologie general ), cursuri la nivel masterat 
(Dacia i Imperiul Roman, Arheologie roman , M rturii arheologice i izvoare 
greco-romane referitoare  la spa iul carpato-danubian). Multe din ele au fost 
tip rite i retip rite de Universitatea din Craiova. Activitatea didactic  a cuprins i 
îndrumarea a zeci de lucr ri de licen  i masterat, precum i lucr rile practice pe 
antierele arheologice. În 2013 a condus grupul de studen i în arheologie craioveni 

în  vizita de documentare de la Roma, la invita ia Accademiei di Romania, c reia i-
au dat curs ulterior i Facult ile din Bucure ti, Cluj i Ia i, dar pe care au ignorat-o 
alte facult i de profil din România. 

 A tiut c  trebuie uneori s  accep i responsabilit i administrative  în folosul 
altora, al colegilor de breasl  ori al studen ilor, chiar dac  acestea î i frâneaz  
temporar preocup rile tiin ifice personale, fie la Inspectoratul pentru Cultur  i 
Art  al Jude ului Dolj, fie la Facultate, ca secretar tiin ific i apoi prodecan, fie ca 
membru al Comisiei Na ionale de Arheologie. Ne-am întâlnit în repetate rânduri la 
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colocvii na ionale ori ne-am reg sit în asemenea structuri administrative, i-am 
apreciat discre ia, echilibrul i ajutorul prietenesc.  

 Acum, când Petre Gherghe a împlinit 70 de ani, m  al tur prietenilor i 
colegilor s i, dorindu-i s n tate i spor în continuare la proiectele sale. La mul i 
ani! 

Prof. univ. dr. Mihai B rbulescu, 
Universitatea „Babe -Bolyai” Cluj-Napoca 

     Membru corespondent al Academiei Române 
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Profesorul Petre Gherghe – un model de elegan  profesional  i 
disciplin  universitar  

 

N scut în jude ul Mehedin i, definitivându- i studiile în cadrul Universit ii 
Babe  Bolyai, Facultatea de Istorie-Filosofie, specializarea Istorie, Petre Gherghe a 
devenit un reper incontestabil în domeniul arheologiei i al istoriei spa iului 
carpato-dun rean. Teza sa de doctorat Contribu ie la cunoa terea civiliza iei geto-
dacice din Oltenia - sus inut  la Institutul Na ional de Tracologie din Bucure ti - 
reprezint  un plus considerabil adus cercet rii arheologice de pe teritoriul Daciei 
preromane.  

Parcursul domnului profesor Petre Gherghe este unul cu adev rat deosebit, 
amprenta sa reg sindu-se puternic pe fiecare treapt  a carierei profesionale: Muzeul 
Jude ean Gorj, Târgu Jiu, unde a fost muzeograf pân  în 1981; Institutul de 
Cercet ri Socio-Umane C.S. Nicolaescu Plop or, unde a fost arheolog principal, 
Complexul Muzeal Dolj al c rui director a fost între 1988-1990; Facultatea de 
Istorie, Filosofie, Geografie din cadrul Universit ii din Craiova unde a ajuns la 
gradul didactic de profesor universitar i a ocupat func iile de secretar tiin ific i 
prodecan în perioada 2000-2012.  

Profesorul Petre Gherghe a avut o remarcabil  activitate didactic , 
precedat  de o creatoare activitate de muzeograf, de cercet tor tiin ific i apoi de 
cadru didactic universitar. De asemenea, este incontestabil  contribu ia marcant  
adus  de domnul Petre Gherghe ca responsabil tiin ific al antierului arheologic-
coal  de la Sucidava pân  în anul 2014, i în continuare ca membru în colectivul 
tiin ific, antier ce a fost introdus în anul 2013 pentru a fi introdus pe lista 

Patrimoniului UNESCO, devenind astfel primul obiectiv din Olt i al doilea din 
Oltenia, dup  m n stirea Horezu, inclus pe lista monumentelor din patrimoniu 
mondial.  

F r  aportul tiin ific al domnului profesor Petre Gherghe în domeniul 
epocii dacice, romane i romano-bizantine, cercetarea arheologic  i istoria 
Olteniei ar fi fost, evident, cu mult mai s race.  Stau m rturie volumele precum 
Istoria ilustrat  a Craiovei (coautor), A ez ri i cet i geto-dacice din Oltenia, 
Repertoriul informa iilor i descoperirilor arheologice din Oltenia. Epoca Latène, 
Istoria Craiovei. M rturii arheologice i numismatice (coautor), Opai ele romane 
i romano-bizantine descoperite pe teritoriul Sucidavei (coautor), A ezarea i 

necropola geto-dacic  de la Spahii-Câmpul Spahiului, jude ul Gorj etc., i cele 160 
de studii i articole ap rute în publica ii de specialitate, volume colective, pres  i 
reviste culturale. A  aminti dintre acestea Prezen a romano-bizantin  în Dacia, cu 
referire special  la Oltenia, în volumul „Per Teresa. Obiettivo Romania. Studii e 
ricerche in ricordo di Teresa Ferro”, Noi date în leg tur  cu podul lui Constantin 
cel mare de la Sucidava, în „Pontica”, Desa – Un sit arheologic mai pu in 
cunoscut, în „Analele Universit ii din Craiova. Seria Istorie”, A bronze statuete 
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discovered at Orodel, Dolj County, în volumul colectiv „The Antique Bronzes. 
Typology, Chronology, Authenticity”, Podoabe, piese vestimentare si alte 
manifest ri de art  geto-dacic  descoperite în Oltenia, în „Analele Universit ii 
din Craiova”, Repertoriul descoperirilor i informa iilor arheologice pentru epoca 
getodacic  din jud. Mehedin i, în „Drobeta”, Scrierea la geto-daci, cu referire 
special  la Oltenia, în „Analele Universit ii din Craiova” etc.  

În comunitatea academic  din Craiova – i nu numai -, activitatea 
profesorului Petre Gherghe a conturat imaginea unui intelectual erudit, elegant i 
profund, care a avut înalta tiin  a transform rii orelor de curs în adev rate 
dezbateri tiin ifice, iar orele de practic  arheologic  în momente de neuitat pentru 
cei ce doreau s  studieze istoria neamului românesc. 

Se pot scrie atât de multe referitor la activitatea tiin ific  a dl. Petre 
Gherghe, dar ceea ce vreau s  subliniez este faptul c , f r  cea mai mic  îndoial , 
cunoa terea i în elegerea identit ii prezente a poporului român ar fi fost 
exponen ial mai firave i neclare f r  cercetarea i contribu ia profesional  
impecabile a distinsului coleg i prieten Petre Gherghe.  

 

Prof. univ. dr. Vladimir Osiac 

Craiova  
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Profesorul Petre Gherghe la 70 de ani 
 

Distinsul nostru coleg a v zut lumina chiar în prima zi a anului 1947 în satul 
Buice ti (com. Butoie ti, jud. Mehedin i), pe lâng  care î i scurge apele râul Motru, 
anticul Mutrius daco-roman. 

Dup  coala primar  la Buice ti i „ciclul II” la Butoie ti, a urmat liceul la 
Filia i, pe care l-a absolvit în anul 1964. Petre Gherghe a mo tenit din neam o atrac ie 
special  pentru frumos i ar fi  fost un talentat cultivator al artelor plastice. A preferat 
îns  istoria, cu specializarea arheologie; astfel i-a finalizat studiile superioare la 
Universitatea din Cluj, în anul 1974.  

Debutul profesional l-a f cut ca muzeograf (ulterior promovat muzeograf 
principal) la Muzeul Jude ean Gorj (1968-1981). De activitatea sa din acest timp se 
leag  primele cercet ri din a ez rile geto-dacice de la Socu-B rb te ti, tef ne ti i 
Turburea (toate în jud. Gorj), soldate cu public ri de rapoarte i alte contribu ii 
ulterioare. Tot aici, la Târgu-Jiu, l-am cunoscut în anul 1975, când, împreun  am 
pornit s  descoperim tainele a ez rii daco-romane de la S celu; colectivului nostru 
li s-au al turat Gheorghe Calotoiu i mai apoi Vasile Marinoiu. Aici am beneficiat 
de îndrum rile în teren ale înv torului Titu D nescu, gra ie c rora ne-am putut 
orienta cercet rile i stabili în linii mari topografia a ez rii. 

Dorin a perfec ion rii tiin ifice l-a chemat pe Petre Gherghe spre centrul 
tiin ific i universitar de la Craiova, unde a fost angajat ca arheolog (ulterior 

arheolog principal) la Centrul de tiin e Sociale i Politice (acum Institutul de 
Cercet ri Socio-Umane „C.S. Nicol escu-Plop or" al Academiei Române) (1981-
1988). 

Calit ile sale de organizator, al turi de calit ile umane i colegiale, l-au 
recomandat într-un moment dificil ca director al Complexului Muzeal Jude ean 
Dolj, Craiova (1988-1990), apoi consilier i inspector de specialitate la 
Inspectoratul pentru Cultur  i Art  al Jude ului Dolj (1990-1991). 

În acest interval de timp a avut posibilitatea s  se dedice deplin acivit ii de 
cercetare. A continuat s  efectueze cercet ri pe teritoriul jude ului Gorj (la cetatea 
dacic  de la Stoina), precum i în jud. Dolj (ncropola geto-dacic  de la Cernele-
Craiova i sta iunea getic  fortificat  de „Cetatea Jidovilor" de la Co ofenii din 
Dos). De asemenea, a fost cooptat ca membru în colectivul antierului Buridava 
dacic  din jude ul Vâlcea. 

În anul 1990, profesorul Octavian Toropu, preocupat de reorganizarea 
catedrei de istorie a Facult ii de Istorie, Filosofie i Geografie a Universit ii din 
Craiova, l-a chemat pe Petre Gherghe s  preia, cu titlul de lector, cursul de 
arheologie preistoric . În anul 1995 a devenit doctor în istorie (1995) cu teza 
Contribu ie la cunoa terea civiliza iei geto-dacice din Oltenia, sus inut  la 
Institutul Na ional de Tracologie din Bucure ti, sub conducerea tiin ific  a prof. 
univ. dr. Doc. Dumitru Berciu. Dup  câ iva ani a fost promovat conferen iar 
universitar (1998), apoi profesor universitar (2001). Aici, din nou, a fost solicitat 
pentru sarcini administrative: secretar tiin ific al Facult ii de Istorie, Filosofie i 
Geografie (2000-2008), apoi prodecan (2008-2012).  



54

În tot acest timp, nu a neglijat activitatea de teren. Astfel, a intrat membru în 
colectivul tiin ific al antierului arheologic- coal  de la Sucidava (Corabia, jud. 
Olt), unde, de un sfert de veac î i fac practica arheologic  studen ii Universit ii 
din Craiova; din 1996 pân  în anul 2014 a fost responsabilul tiin ific al aceluia i 
antier. De asemenea, a fost responsabilul tiin ific al antierului arheologic de la 

Desa, jud. Dolj (2001-2013). Din 2007 este membru în colectivul tiin ific al 
antierului arheologic de la Romula (com. Dobrosloveni, sat Re ca, jud. Olt). 

Al turi de activitatea de teren, pe multe antiere arheologice, cercet torul Petre 
Gherghe s-a preocupat de publicarea materialelor arheologice – cele rezultate din 
propriile s p turi sau altele aflate în patrimoniul unor muzee din Oltenia (din s p turi 
mai vechi  sau din descoperiri izolate). Cele mai importante rezultate ale acestor 
cercet ri au ajuns la cuno tin a lumii savante prin comunic ri prezentate la sesiunile 
na ionale anuale de rapoarte arheologice, sesiunile unor muzee sau chiar manifest ri 
tiin ifice interna ionale (The Acta ofthe 16th International Congres of Antique 

Bronzes - The Antique Bronzes. Typology, Chronology, organized by the 
Roumanian National History Museum, Bucharest, May 26-31, 2003; Roman 
Lapms discovered in Sucidava, „2nd International Study Congress on Antique 
Lighting", Abstracts, organizat la Zal u-Cluj-Napoca, 13-18 mai 2006; Roman 
amphorae found at Sucidava, Dacia, „The 25th Congress R.C.R.F.", Abstracts, pp 
12-13, organizat în Albania, la Dures, 24 sept.-1 oct. 2006; A small deposition of 
roman weapons discovered at Desa, Dolj County, România, XVI Romec, 2007, 
Xanten The Roman Military Equipment Conference. Arch ologischer Park / 
Regional Museum Xanten, Abstract, p. 10-11, organizat în Germania la Xanten, 
13-16 iunie 2007; La nécropole et l’etablissement geto/dace de Turburea-Spahii, 
dép. De Gorj (IieIer s.av.j.-C.) International Colloquim, The Iron Gates Region 
during the Second Iron Age: Settlements, Necropolises, Treasurses, Drobeta-Tr. 
Severin, June 12-15, 2008, organizat sub egida Mehedin i County Council, Drobeta 
Tr. Severin, „Iron Gates” Museum, International Union of the Pre-and Photohistoric 
Sciences 30th Commision (IUPPS), Museum of Br ila)   

Rodul acesei prodigioase activit i este de asemenea concretizat printr-un mare 
num r (circa 160) de contribu ii, ap rute în diverse publica ii academice (Arhivele 
Olteniei, Analele Universit ii din Craiova, Dacia, Studii i cercet ri de istorie veche 
i arheologie, Thraco-Dacica) sau publica ii ale unor muzee (Drobeta, Litua, Oltenia). 

De asemenea, este autor sau coautor a nu mai pu in de 12 c r i, precum i al mai 
multor cursuri universitare (preistorie general , introducere în arheologie, istoria 
veche a României). Rezultatele cercet rilor tiin ifice le g sim men ionate sau 
citate în bibliografia multor lucr ri de specialitate (editate sub egida Academiei 
Române sau de c tre edituri de prestigiu acreditate CNCSIS de Ministerul 
Educa iei i Cercet rii), în lucr ri de licen  i teze de doctorat etc. 

A fost de asemenea activ ca memru în colectivele de redac ie ale unor 
publica ii: membru în Colegiul de redac ie al revistei „Litua. Studii i cercet ri" de 
la apari ie (1978) pân  în 1980 (anuarul Muzeului jude ean Gorj „Alexandru 

tefulescu", Tg. Jiu); membru în Colegiul de redac ie al revistei „Symposia 
Thracologica", nr. 1, ap rut  la Craiova, 1983 (publica ie editat  de Institutul 
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Na ional de Tracologie din Bucure ti); membru în Colegiul de redac ie al revistei 
„Oltenia. Studii i comunic ri", vol. VII-VIII, Craiova, 1989 (anuarul Muzeului 
Olteniei, Sec ia de Istorie, Craiova); referent i membru în colegiul de redac ie al 
revistei „Drobeta” (seria Istorie); secretar general de redac ie, secretar de redac ie 
i membru în colegiul de redac ie al revistei „Analele Universit ii din Craiova", 

seria Istorie (1996-2012); membru în colegiul de redac ie al revistei „Oltenia. 
Studii. Documente. Culegeri" (director fondator C.S. Nicolaescu-Plop or, 1923) de 
la reapari ie (1998 i în prezent); membru în colegiul de redac ie al revistei 
„Analele Universit ii Spiru Haret", din Bucure ti, Seria Istorie (din 2007 pân  în 
prezent). 

Profesorul Petre Gherghe a fost activ în diferite asocia ii tiin ice i culturale 
din metropola Olteniei: membru al Filialei de Tracologie Craiova Institutului 
Na ional de Tracologie (1986 i în continuare); secretar al Filialei de Tracologie 
Craiova a Institutului Na ional de Tracologie, Bucure ti (1986-1989); membru 
fondator al Societ ii Arheologice Române, Bucure ti (2000 i în prezent); 
Societatea de Istorie din Oltenia „Izvoarele”, Craiova (membru fondator i în 
prezent); Societatea prietenii tiin ei „Gh. i eica”, Craiova (membru fondator i 
eful Sec iei de Arheologie); membru în Comisia Na ional  de Arheologie din 

cadrul Ministerului Culturii i Cultelor (2000-2007). De asemenea, a fost membru 
în colectivul de cercetare al grantului nr. 5 din 2003, referitor la Dic ionarul istoric 
al localit ilor din Oltenia, jude ul Dolj, ob inut de Institutul de cercet ri socio-
umane „C.S.Nicol escu Plop or” Craiova; precum i responsabil al grantului nr. 
92105/2008-2011 cu tema Refacerea conexiunilor aplicabile continuit ii istorice, 
etnice, de grup i de familie într-o zon  cu discontinuitate de memorie i tergere 
de identitate (cu referire special  la zona Por ile de Fier)– RECONEX, ob inut de 
IPA Bucure ti. 

Ca o recunoa tere a activit ii profesionale în perioada 2002-2014 i-au fost 
decernate de c tre institu ii publice sau academice 23 diplome (de participare, de 
onoare, de merit, jubiliare i de excelen ). 

Prin opera sa tiin ific , profesorul Petre Gherghe se înscrie în pleiada 
personalit ilor  importante ale tiin ei i culturii din Oltenia. Aceast  prodigioas  
activitate a fost posibil  prin d ruirea sa în serviciul muzei istoriei, dar mai ales gra ie 
mediului familial; distinsa sa so ie, doamna Otilia Gherghe, i-a fost coleg  
s rb toritului nostru la Muzeele Gorjului i Olteniei i sprijin devotat (inclusiv moral) 
în înfruntarea adversit ilor cotidiene. 

Personal, m-am bucurat, de peste patru decenii,  de prietenia colegilor Otilia i 
Petre Gherghe. Dea Domnul s  ne vedem i la centenar. 

Ad multos annos ! 
 

Prof. univ. dr. Constantin C. Petolescu 
Bucure ti 



56

Profesorul Petre Gherghe la 70 de ani 

A scrie despre activitatea unui coleg la o asemenea important  – dar i 
emo ionant  - aniversare este, pe de o parte, o îndatorire pl cut , dar, pe de alt  
parte, este i una dificil , întrucât este nevoie s  prezin i în pu ine cuvinte o munc  
de peste patru decenii în variate domenii. 

 În primul rând, doresc s  eviden iez abnega ia de care a dat dovad  d-l Petre 
Gherghe în cercetarea i valorificarea vestigiilor arheologice de pe tot teritoriul 
Olteniei istorice - din Gorjul de nord în Doljul de sud, din Mehedin ii de vest, în 
Oltul estic. Cercetare efectuat  atât în calitate de membru al colectivelor respective, 
sub conducerea unor reputa i arheologi, ca Lucian Ro u, Expectatus Bujor, Floricel 
Marinescu, Dumitru Berciu, cât i, mai târziu, ca responsabil tiin ific al 
s p turilor. Între antierele cu rezultate notabile amintesc aici doar Desa, Stoina, 
Vâr -Tele ti, Socu-B rb te ti i Spahii-Câmpul Spahiului, cu vestigii din prima i a 
doua epoc  a fierului, apoi Romula (Re ca) i Sucidava (Corabia), situri de epoc  
roman  i romano-bizantin  de notorietate european . Poate c  nu e întâmpl tor i 
faptul c  i-a început cariera pe antierele arheologice chiar în satul natal, anume în 
Buice ti, jud. Mehedin i.  

Dar colegul Petre Gherghe nu s-a mul umit doar s  descopere vestigii, ci s-a 
str duit s  le fac  cunoscute, atât speciali tilor, prin comunic ri, rapoarte de 
s p tur  i articole în reviste de specialitate, cât i publicului larg, prin articole de 
pres  ori interviuri la radio i TV.  

A desf urat o asidu  activitate muzeal , început  ca muzeograf la Muzeul 
Jude ean Târgu Jiu (1968-1981) i încheiat  ca director al Complexului Muzeal 
Jude ean Dolj din Craiova (1988-1990). În toat  aceast  perioad  i-a adus o 
contribu ie important  atât la organizarea expozi iilor de baz  ale muzeelor ori a 
altora temporare, cât i la popularizarea descoperirilor i a patrimoniului muzeal 
pentru publicul larg.  

 Între 1981-1988 a desf urat o fructuoas  activitate ca arheolog principal la 
Centrul de tiin e Sociale i Politice din Craiova al Academiei Române.  

În 1995 a ob inut titlul de doctor în istorie, cu teza Contribu ie la 
cunoa terea civiliza iei geto-dacice din Oltenia, la Institutul Na ional de 
Tracologie din Bucure ti, sub conducerea reputatului profesor Dumitru Berciu. 
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Din 1991 s-a integrat în înv mântul superior, unde a parcurs întregul 
curriculum universitar, de la lector (1991) la conferen iar (1998) i, apoi, profesor 
(2001) la Facultatea de Istorie, Filozofie, Geografie a Universit ii din Craiova. 

 
În cadrul facult ii a desf urat o complex  i bogat  activitate, de la 

sus inerea cursurilor de specialitate la cea de responsabil pentru practica 
arheologic  i de muzeu (1996-2012), de la cea de secretar tiin ific (2000-2008) la 
cea de prodecan (2008-2012).  

 
A predat studen ilor i studen ilor-masteranzi, printre altele, cursurile de 

Istoria veche a României, Introducere în arheologie, Preistorie general , pe care, 
de altfel, le-a i tip rit. 

De-a lungul deceniilor a sus inut zeci de comunic ri tiin ifice la colocvii, 
simpozioane, conferin e i congrese - locale, zonale, na ionale sau interna ionale -, 
paleta tematic  abordat  fiind variat , de la rapoarte arheologice la prezentarea de 
piese valoroase, de la aspecte de istorie local  la sinteze. 

Opera tiin ific  a colegului Petre Gherghe este bogat  i variat , întrucât ea 
include atât monografii arheologice, sinteze i volume despre monumentele 
Craiovei, cât i studii ori articole despre aspecte particulare ori generale ale 
preistoriei i protoistoriei Olteniei, fie ca unic autor, fie în colaborare. 

Dintre volumele publicate voi aminti aici doar câteva: A ez ri i cet i geto-
dacice din Oltenia (1997), Repertoriul informa iilor i descoperirilor arheologice 
din Oltenia. Epoca Latène  (2001), Istoria veche a României (2009), A ezarea i 
necropola geto-dacic  de la Spahii-Câmpul Spahiului (2015) – toate ca unic autor, 
apoi Istoria ilustrat  a Craiovei (1996), Monumentele Craiovei (1998) i Istoria 
Craiovei. M rturii arheologice i numismatice (2010), toate acestea în colaborare.  

A a cum se poate observa, de i a cercetat variate situri i monumente din 
epoci diferite, pasiunea i preocuparea principal  a colegului Petre Gherghe au fost 
numeroasele a ez ri, cet i i morminte  ale geto-dacilor. 

A a cum se întâmpl  în cazul mai tuturor arheologilor – o profesiune care 
implic  o munc  îndelungat  departe de cas , câteodat  în condi ii dificile -, 
realiz rile sale n-ar fi fost posibile f r  sprijinul familiei. 

Dar i rezultatele ob inute au fost pe m sur , de la atingerea celei mai înalte 
trepte universitare – aceea de profesor, la titlul de doctor în istorie i numeroasele 
diplome primite, apoi de membru în colegiile unor reviste de specialitate sau de 
responsabil tiin ific pe antiere arheologice de referin  din Oltenia. Dar, dincolo 
de toate aceste realiz ri i recunoa teri oficiale, cred c  principalele satisfac ii ale 
colegului Petre Gherghe r mân împlinirea unei pasiuni de o via , mul umirea sa 
sufleteasc  i aprecierile colegilor. 
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Modestia, colegialitatea, pasiunea pentru arheologia i istoria veche a 
Olteniei, perseveren a în cercetarea i în valorificarea tiin ific  i cultural  a 
rezultatelor muncii sale sunt, dup  mine, calit ile esen iale ale domnului Petre 
Gherghe. Sunt tr s turi pe care le-am putut constata nu doar din opera sa tiin ific , 
ci i cu ocazia numeroaselor întâlniri i discu ii pe care le-am avut de-a lungul 
deceniilor, întrucât i preocuparea mea esen ial  este civiliza ia geto-dacilor. 

Acest volum vine s  confirme, cu prilejul acestei importante anivers ri, 
aprecierile colegilor i autorit ilor pentru o via  închinat  cercet rii vestigiilor i a 
istoriei Olteniei istorice de c tre colegul Petre Gherghe.  

La Mul i Ani cu s n tate! 

                                                                                   Prof. dr. Valeriu Sîrbu, 
Muzeul Br ilei „Carol I” 

Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, Bucure ti 
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În descifrarea tainelor p mântului 

 

 Cercet tor tiin ific de voca ie i dasc l pasionat, colegul Petre Gherghe i-a 
dedicat întreaga sa carier  profesional  unor proiecte majore, de real interes pentru 
institu iile în care a lucrat. L-am cunoscut îndeaproape pe vremea când s-a angajat 
la Institutul de cercet ri socio-umane “C.S. Nicol escu-Plop or„ din Craiova (pe 
atunci “Centrul de tiin e Sociale„ al Academiei Române). F cea parte din 
colectivul de arheologie, dominat de figura impun toare a d-lui. Gheorghe Popilian 
i de spiritul dinamic al d-lui. Nica – amândoi arheologi cu vechi state i cu reu ite 

profesionale, cu un taif inconfundabil. Redimensionarea grupului de arheologi, 
prin integrarea colegului Petre Gherghe, a conferit acestuia mai mult  for  de 
cercetare pe teren i, implicit, o reprezentare profesional  admirabil . 
 Îmi amintesc c  alte colective, precum cele de sociologie ori de economie, 
erau mai firave, atât în privin a num rului de cercet tori, cât i sub aspectul 
realiz rilor tiin ifice. Prezen a lui Petre Gherghe în via a institu iei a fost una cald  
i benefic , deoarece, prin atitudine, preocup ri i comportament, a contribuit la 

afirmarea standardelor de exprimare ale colectivului, din toate punctele de vedere. 
Respectul colegial i polite ea, amabilitatea i disponibilitatea, devotamentul l-au 
caracterizat de-a lungul existen ei sale, a a încât nu tiu s  fi avut vreodat  nici cea 
mai mic  neîn elegere cu cineva. 
 Re in cu recuno tin  sprijinul pe care mi l-a acordat atunci când am f cut 
documentarea pentru elaborarea lucr rii de doctorat, înso indu-m  la vizitarea casei 
lui C. R dulescu-Motru de la Butoie ti i la cunoa terea unor persoane care au stat 
cândva în preajma marelui gânditor român. Nu am uitat nici ospitalitatea de care a 
dat dovad  ulterior, poposind la casa sa natal  din localitatea Buice ti , ceea ce 
probeaz  un suflet generos, descoperit atunci – prin anii 1981 – i care s-a p strat 
nealterat pân  în zilele noastre. 
 În perioada carierei universitare am interac ionat din nou, în cadrul 
Facult ii de tiin e Sociale, nu doar colegial, ci i în cadrul echipei de conducere a 
facult ii respective. Consiliul Facult ii m-a ales decan în anul 2008 i echipa 
format  îl includea i pe colegul Petre Gherghe, în calitate de prodecan, c ruia i-am 
încredin at cea mai important  responsabilitate – aceea de coordonare a procesului 
de înv mânt. Am avut mare încredere în acribia i scrupulozitatea de care d duse 
dovad  pân  aici, dar i în spiritul s u temeinic de cooperare cu ceilal i prodecani: 
Cezar Avram, care r spundea de activitatea de cercetare tiin ific  a facult ii, i 
Ion Deaconescu, care se ocupa de domeniul rela iilor interna ionale. Acestora se 
ad uga Adriana Neac u, care avea rolul de secretar tiin ific al Consiliului 
Profesoral. 
 Cred c  împreun  am d ruit facult ii cei mai frumo i i rodnici ani din 
evolu ia acesteia (2008-2012), atât sub aspect financiar, cât i al activit ilor 
didactice i de cercetare tiin ific , de promovare profesional  a cadrelor didactice. 
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Ca i Facultatea de Drept, Facultatea de tiin e Sociale organiza s pt mânal 
evenimente profesionale, men inându-se permanent în aten ia comunit ii locale i 
na ionale, avea o bogat  i statornic  rela ie de colaborare cu alte institu ii similare 
din ar  i chiar din str in tate. Num rul studen ilor era în jur de 1300, majoritatea 
acestora fiind i la tax . În asemenea condi ii deosebite s-au închegat nu doar 
raporturi oficiale între noi, ci i cele afective, sentimentale au contribuit la un 
climat psiho-afectiv echilibrat, armonios. 
 P. Gherghe era ner bd tor s  vin  vacan a de var  pentru a pleca pe 
antierul arheologic de la Corabia, împreun  cu studen ii, iar, într-unul din ani 

(poate 2009?) am avut i bucuria de a fi cu rectorul de atunci al Universit ii, prof. 
univ. dr. Ion Vladimirescu, la momentul descoperirii unei amfore str vechi, fapt 
care a încununat anii de eforturi prin s p turi pe antierul respectiv. 
 A slujit institu iile în care a lucrat i profesia de arheolog cu un devotament 
exemplar, dovad  c  nu s-a desprins total de acestea nici dup  îndeplinirea vârstei 
standard de pensionare. Cu aceea i constan , dar i delicate e, i-a pre uit propriul 
univers familial, având doi copii care îi ofer  suficiente motive de satisfac ie i 
mândrie: Mirela, care este medic în S.U.A., i Cosmin, care este conf. univ. dr. la 
Universitatea din Craiova i avocat de succes în Baroul Dolj. Al turi i-a stat o so ie 
dedicat  i responsabil , cu preocup ri tiin ifice de referin , care a tiut s  ofere 
acele daruri de care are nevoie orice om: o familie aleas  i un sprijin moral 
admirabil în vremuri de cump n . 
 De i ar fi multe de relatat, timpul m  constrânge s  pun cap t unei 
rememor ri benefice i s -i doresc din toat  inima, colegului meu Petre Gherghe, s  
aib  parte de s n tate din bel ug, împreun  cu to i cei din familia sa, i de gânduri 
în l toare! 
 

 

Prof. univ. dr. Dumitru Otovescu 
Universitatea din Craiova
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Rostiri colegiale i prietene ti despre istoricul Petre Gherghe 

Petre Gherghe s-a n scut la 1 ianuarie 1947 în satul Buice ti, comuna 
Butoie ti, de pe valea Motrului, în hotar cu mo ia Gura Motrului, sub culmi a 
marelui codru de p dure Racovi a din marginea de nord a Piemontului B l ci ei. 
Este fiu de s teni mehedin eni, tat l s u desf urând activit i onorante 
me te ug re ti i negustore ti. Într-un perimetru mai mic, locul s u natal a fost i al 
c rturarilor remarcabili în istoria tiin ei i culturii române ti, Lucian Ro u i 
Alexandru Ro u. Doar so eaua îi desp r ea, fapt ce m  determin  s  consider c  
locul acesta din Buice tii de Jos este predestinat, prin seva lui, s  se defineasc  prin 
oameni deosebi i ce i-au legat via a de el. Iar în orizontul geografic al comunei 
nimic nu se evalueaz  decât în raport cu faptele c rtur re ti i ale lui Eufrosim 
Poteca i C. R dulescu-Motru. 

 Dup  ce a absolvit coala primar  i gimnazial  din comun , pe când înc  
se trecea cu pluta peste apa Motrului, a urmat Liceul din Filia i i apoi Facultatea 
de Istorie-Geografie din Craiova i Facultatea de Istorie-Filosofie, specializarea 
Istorie  Universit ii „Babe -Bolyai” din Cluj-Napoca. Din anii de studen ie, 
colegi de an i de grup , am str duit într-o frumoas  rela ie de prietenie, în care 
sentimentele noastre s-au înr d cinat în felul nostru de a fi oamenii locurilor 
centrale din Oltenia. 
 S-a dovedit un neobosit cercet tor în domeniile muzeografiei, academice i 
didactice universitare. A crescut în valoare i în fapte odat  cu înaintarea în vârst . 
A ajuns un arheolog de teren de mare intui ie i de erudi ie capabil  integr rii 
descoperirilor de artefacte în expresia istoriografic , dup  numeroase investiga ii în 
zona Olteniei. 
 A câ tigat pentru pasiunea sa de cercet tor din experien a unor exceptionali 
cercet tori-arheologi de talie na ional  i interna ional  precum Lucian Ro u, 
Dumitru Berciu, Octavian Toropu, C.S. Nicol escu-Plop or, Marin Nica i 
Gheorghe Popilian cu care a ucenicit sau a colaborat pe antierele arheologice. 
 A fost alesul i colaboratul profesorului universitar Octavian Toropu mul i 
ani de zile, urma ul acestuia la catedra de Istorie Veche a Facult ii de Istorie-
Filosofie-Geografie din cadrul Universit ii din Craiova, mo tenind i îmbog ind 
un valoros patrimoniu muzeal p strat de institu ie în scopuri tiin ifice i didactice. 
În anul 1995 a ob inut i titlul tiin ific de doctor în istorie cu teza Contribu ie la 
cunoa terea civiliza iei geto-dacice din Oltenia, sus inut  la Institutul Na ional de 
Tracologie din Bucure ti, sub coordonarea reputatului arheolog, profesor univ. dr. 
docent Dumitru Berciu. 
 În cei peste 45 de ani de activitate (muzeograf principal, cercet tor tiin ific 
principal, profesor universitar.), în calitate de organizator i conduc tor de institu ii, 
director al Complexului muzeal jude ean Dolj, prodecan al Facult ii de tiin e 
Sociale din Craiova), coordonator i membru în colectivele tiin ifice a 13 antiere 
arheologice în Gorj, la Turburea, S celu, Socu-B rb te ti, Vâr , C lug reni, Stoina, 
Turceni, Bumbe ti-Jiu, Polovragi, icleni, Jup ne ti – Vierlani, Tope ti-Tismana, 
C preni, 6 în Dolj, Cernele, Desa, Golen i, Dobre ti, Co ofenii din Dos, Basarabi, 4 
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în jude ul Mehedin i, Buice ti, Cire u, Or ova veche, Ostrovul imian,unul, 
Buridava în jude ul Vâlcea i dou , Sucidava-Celei i Romula-Re ca în jude ul Olt, 
sau de proiecte de cercetare, profesorul universitar Petre Gherghe a împlinit ca 
problematic  tiin ific  descoperirile arheologice care au ajuns s  defineasc  istoria 
Epocii fierului (cu deosebire) în orizonturile de civiliza ie din Oltenia necercetate 
pân  la el. 
 Meticulozitatea sa didactic  a r mas model de seriozitate la catedr  i în 
mediul social. A ad ugat permanent dramuri de onestitate tiin ific  prin acurate ea 
studiilor sale, fapt ce a determinat pe unii din fo tii studen i s -i urmeze c ile, 
metodele i procedeele de cercetare arheologic . Cu vrednicie publicistic  s-a 
impuns între cei mai prodigio i cercet tori ai Preistoriei i Antichit ii spa iului 
românesc (6 cursuri universitare, 12 volume de autor, coautor, peste 160 de studii, 
articole i note). 
 A îmbinat calit ile sociabile cu t ria de urmat i împlinit a proiectelor sale. 
Putem spune c  are dar de dasc l atât la c tedr , cât i în spa iul social înconjur tor; 
i mai are con tiin  de slujitor al tiin ei istorice române ti, evident , etalat  i 

împ rt it  ca o credin  cultivat  spre rodire. 
 Pentru toate aceste considera ii rostite cu dragoste i pre uire prieteneasc , 
Domnule Profesor universitar Petre Gherghe, acum la vârsta frumoas  de apte 
decenii, te felicit, te îmbr i ez cu cele mai sincere sentimente i î i doresc ANI 
MUL I I FERICI I! 

        
 
 
 

Prof. univ. dr. Dinic  Ciobotea 
Craiova 
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Profesorul Petre Gherghe – coleg i prieten 
 

 
În urm  cu aproape 40 de ani, în postura de tân r profesor la coala 

Norman  din Craiova, am avut pl cerea de a-l cunoa te pe arheologul Petre 
Gherghe, pe atunci director al Complexului Muzeal Jude ean Dolj. Domnia sa 
f cea parte dintr-o pleiad  de speciali ti craioveni în domeniu, dintre care m  
rezum a-i aminti, într-o ordine aleatorie i poate incomplet , pe Octavian Toropu, 
Gheorghe Popilian, Marin Nica, Corneliu M rg rit T tulea, Zaharia G r u, Onoriu 
Stoica.   

Îi cuno team par ial preocup rile i rezultatele tiin ifice, în special din 
domeniul epocii geto-dacice, rod al cercet rilor realizate în necropola i a ezarea de 
la Turburea, jud. Gorj, a ezarea de la Socu-B rb te ti, cet ile de la Stoina, Vâr  i 

icleni, din acela i jude , sau la Buridava dacic , din jud. Vâlcea. În preocup rile 
sale au intrat îns  i aspecte mai variate, cum ar fi câteva topoare neolitice din 
aram , provenite din jude ul Gorj, a ezarea de tip Co ofeni descoperit  la Vâr , 
depozitul de topoare i seceri identificat la Dr gu e ti, în acela i jude , a ezarea i 
necropola geto-dacic  de la Cernele, lâng  Craiova, m rturiile prezen ei 
scordiscilor i tracilor sudici pe teritoriul Olteniei în secolele II-I î.Hr sau o sintez  
privind descoperirile arheologice datând din prima epoc  a fierului, realizate în 
jude ul Gorj. În acela i timp, preocup rile tiin ifice ale arheologului Petre Gherghe 
dep eau ecartul temporar men ionat, abordând i câteva aspecte specifice epocii 
romane. Avem în vedere contribu iile sale la cunoa terea tezaurului descoperit la 
Bumbe ti-Jiu, calotei de coif roman de tip oriental, provenit  din aceea i localitate, 
sau a a ez rilor de la Bumbe ti-Jiu i S celu-Gorj. 

Dincolo de aceste aspecte, Petre Gherghe nu putea fi perceput decât ca un 
om cu o fire deschis , prietenoas , dispus  colabor rii, o persoan  elegant  i chiar 
pedant .  

Dup  un num r de ani, mai precis din 1995, am avut pl cerea i onoarea de 
a deveni colegi în cadrul Universit ii din Craiova, la, cum se numea pe atunci, 
Facultatea de Litere i Istorie. Din anul urm tor, 1996, an de an, am participat 
împreun  la cercet rile arheologice realizate cu studen ii, în cadrul practicii de 
specialitate, pe antierul arheologic- coal  al facult ii, de la Sucidava-Celei, din 
jude ul Olt, pe care Domnia sa l-a condus în calitate de responsabil de antier. Sunt, 
deci, 20 de ani în care, în fiecare var , am colaborat la cunoa terea acestui valoros 
sit arheologic. În plus, am mai colaborat pe parcursul câtorva campanii de cercetare 
efectuate în spa iul Romulei, cel mai important ora  roman al Daciei Inferior. 

Retrospectiv, în virtutea acestei îndelungate colabor ri, cred c  îmi este 
îng duit a face câteva scurte aprecieri cu privire la personalitatea celui c ruia îi este 
dedicat volumul de fa .  

Omul de la catedr  Petre Gherghe a slujit Alma Mater din inima Olteniei cu 
mult devotament i acribie, din postura de lector pân  la cea de profesor, inclusiv 
ca secretar tiin ific al facult ii i prodecan. De la aten ia acordat  preg tirii 
cursurilor de Istorie veche a României, Preistorie, Muzeologie, Arheologie etc., 
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elegan a cu care a conferen iat, pân  la detaliile acordate examin rii studen ilor, 
este indiscutabil un model pentru colegii mai tineri, care, în ceea mai mare parte, i-
au fost ucenici. Exigent, dar totodat  prietenos cu studen ii, a tiut s  se fac  
respectat i chiar iubit în rândul acestora.  

Omul de tiin  Petre Gherghe se remarc , în primul rând, prin pasiunea cu 
care face munca de cercetare. Este depozitarul unei experien e de arheolog care 
însumeaz  aproape 45 de ani de activitate. Are „ochiul” format pentru a deslu i 
cele mai subtile urme care se ascund în p mânt i capacitatea de a interpreta 
informa ia i a ajunge astfel la juste aprecieri privitoare la detalii, dar i la 
reconstituirea ansamblului contextului investigat. Nu în ultimul rând, sunt de 
apreciat calit ile sale organizatorice, cerute de activitatea pe un antier arheologic. 
M rturisesc c , din toate aceste puncte de vedere, am avut foarte multe de înv at. 
În planul valorific rii activit ii tiin ifice din ultimele decenii, profesorul Petre 
Gherghe a publicat peste 150 de articole, multe dedicate rezultatelor cercet rilor 
arheologice de la Turburea-Spahii, Socu-B rb te ti, S celu, Stoina în Gorj, 
Cernele-Craiova, Dobre ti, Goln i, Desa în Dolj, Sucidava în Olt, dar i câteva c r i 
care abordeaz  problematica a ez rilor i cet ilor geto-dacice din Oltenia, un 
repertoriu al informa iilor i descoperirilor din Latène-ul aceluia i spa iu, trecutul 
Craiovei oglindit în m rturii arheologice i numismatice, opai ele descoperite la 
Sucidava etc. 

Nu în ultimul rând, amintesc orele petrecute împreun  în serile din timpul 
campaniilor arheologice, când discu iile tiin ifice, începute pe antier, continuau, 
dar se i împleteau cu dep narea unor amintiri savuroase, c ci colegul Petre 
Gherghe este un bun causeur, plin de arm. 

Acum, în acest moment aniversar, îmi face o real  pl cere s  rememorez 
aceste gânduri i s  urez profesorului i prietenului Petre Gherghe ani mul i i plini 
de s n tate, în care s  se bucure de cei dragi i s  continue a- i valorifica bogata 
experien  tiin ific .  
     

Conf. univ. dr. Lucian Amon 
Facultatea de tiin e Sociale 

Universitatea din Craiova 
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Prof. univ. dr. Petre Gherghe – profesionalism, decen , respect 
 
 De numele domnului profesor Petre Gherghe am aflat dup  anii 1980, când 
dumnealui s-a transferat la Craiova, dup  un stagiu prolific la Târgu Jiu.  
 L-am întâlnit, mai întâi, la manifest rile tiin ifice organizate de Muzeul 
Olteniei, de Societatea Numismatic  Român  i Societatea de tiin e Istorice. 
 tiam c  preocuparea direct  era arheologia, în special cea geto-dac  în care 
se specializase i va sus ine i un doctorat reu it sub coordonarea ilustrului profesor 
Dumitru Berciu. 
 Un prim contact cu Domnia Sa l-am avut atunci când ocupa func ia de 
director al Complexului Muzeal Dolj. Având un studiu despre Alexandru Christofi, 
l-am propus spre publicare în revista Oltenia. În urma unui dialog interesant, 
domnul director mi-a precizat c  va studia materialul respectiv, i dac  va 
corespunde îl va publica, ceea ce s-a i întâmplat! 
 Dup  revolu ia din 1989, domnul profesor avea s  treac  drept cadru 
didactic la Universitate, unde am devenit, mai târziu, colegi de catedr .  
 Am avut posibilitatea, înc  din primul meu an de activitate didactic  s  iau 
contact cu noii colegi. A a l-am „descoperit” pe domnul profesor Petre Gherghe. 
Un cadru didactic profesionist, punctual, exigent dar nu sever, cu o inut  
vestimentar  i comportamental  compatibile cu un veritabil universitar. 
 M-am bucurat de sfaturile Domniei Sale, am colaborat la apari ia revistei 
Anale, al c rei secretar general de redac ie era la acea vreme i de la care am 
preluat responsabilitatea de a edita revista, în continuare, în noile condi ii impuse 
de forurile diriguitoare. 
 S-a eviden iat, prin eforturile sus inute i permanente de a oferi studen ilor 
specializ rii istorie, practica arheologic  la antierul de la Sucidava (Celei), în 
calitate de responsabil al acestuia, secondat îndeaproape de Lucian Amon.  
 De altfel, avem pl cute amintiri de la întâlnirile organizate colegilor de 
catedr  de Petre Gherghe i Lucian Amon pe malul Dun rii, la încheierea stagiului 
de practic  arheologic . 
 L-am înso it pe domnul profesor în mai multe inspec ii pentru ob inerea 
gradului didactic I, la profesori din întreaga Oltenie. De fiecare dat , dând dovad  
de tact, toleran , spirit de observa ie, a dus la bun sfâr it misiunea de a-i îndruma 
corect i benefic pe profesorii de istorie inspecta i. Aceia i în elegere superioar  a 
rolului universitarului în formarea continu  a profesorilor a manifestat-o la 
numeroasele examene de definitivat i gradul didactic II. 
 Desigur, o men iune special  pentru grija de a-i îndemna atent i competent 
pe studen ii de la licen , master i doctorat. 
 Fire sociabil , tolerant  i bine inten ionat , profesorul Petre Gherghe s-a 
bucurat totdeauna de respectul studen ilor i aprecierea colegilor. Destins, elegant 
i decent a îndeplinit func iile de secretar tiin ific i prodecan al Facult ii de 

Istorie-Filosofie-Geografie, contribuind la consolidarea specializ rii istorie în 
Cetatea Banilor. 
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 Sus inuta activitate didactic  s-a împletit armonios cu cercetarea tiin ific , 
aceasta din urm  concretizându-se în originale contribu ii arheologice descoperite 
la Sucidava, Desa, Romula .a., i valorificate în publica iile de specialitate din ar  
i str in tate. 

 Prin întreaga activitate didactic  i tiin ific , Domnul Profesor Petre 
Gherghe, s-a remarcat în comunitatea academic  craiovean  contribuind la sporirea 
prestigiului ei. 
 La împlinirea frumoasei vârste de 70 de ani, îi urez mult  s n tate, via  
lung  i numai bucurii! La mul i ani! 
 

Cu aleas  pre uire,  
Conf. univ. dr. Constan iu Dinulescu,  

Facultata de tiin e Sociale  
Universitatea din Craiova 
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Gânduri despre arheologul, profesorul i cercet torul Petre Gherghe 

 
Sunt rare cazurile în care putem spune c  ai posibilitatea s  întâlne ti 

oameni de un ales caracter i un profesionalism de excep ie. Despre profesorul 
Gherghe putem spune, f r  s  exager m, c  este omul potrivit la locul potrivit. Am 
cunoscut familia Gherghe cu peste 4 decenii în urm , în timpul form rii i apoi a 
devenirii noastre profesionale. Muzeografi la Muzeul Olteniei, cercet tori la 
Institutul de Cercet ri Socio-Umane „C.S. Nicol escu-Plop or”, cadre universitare 
la Facultatea de Istorie, Geografie, Filosofie, devenit  Facultatea de tiin e Sociale, 
am z bovit unul lâng  altul, prinzând aripi i for  intelectual , elemente atât de 
necesare parcurgerii propriului nostru destin. 

Formator de caractere, profesorul Petre Gherghe a l sat o brazd  adânc  în 
domeniul cercet rii arheologice. Preocup rile sale, materializate în numeroase 
studii i lucr ri de specialitate, l-au f cut cunoscut în lumea academic  româneasc  
i nu numai, fiind unul din exper ii perioadei daco-romane.  

În calitate de pater de familie a reu it s - i lase un urma , care îi seam n  în 
d ruire pentru tiin , caracter i iubire de frumos – Cosmin Gherghe, cadru 
didactic universitar, avocat, deja de notorietate, i o fiic , absolvent  a Facult ii de 
Medicin  din Craiova, care profeseaz  în SUA. 

De onestitatea, tenacitatea, perseveren a i echilibrul moral al prietenului i 
colegului Petre m-am convins mai ales în perioada când amandoi am de inut func ii 
de conducere în cadrul Facult ii de tiin e Sociale.  

Prin cultura sa general  temeinic  i cea de specialitate riguroas , prin 
munc  i seriozitate, profesorul i arheologul Petre Gherghe a r mas credincios 
colii clujene de istorie, aducând un substan ial aport vie ii academice oltene. 

Iubit de studen i i de colegi, Petre Gherghe are un nume respectat, care va 
r mâne în istoriografia istoric  de specialitate. 

 
Acum la ceas aniversar, via a lung  i multe realiz ri, prieten drag! 
 
 

La mul i ani! 
Prof. univ. dr. Cezar Avram 

Director, Centrul de Cercet ri Socio-Umane „C.S. Nicol escu-Plop or” al 
Academiei Române Craiova 
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Respect i prietenie pentru un coleg care merit  toat  stima i pre uirea mea 

                                                                      

        Este o onoare pentru mine s  exprim câteva gânduri despre un coleg  pe care-l 
pre uiesc foarte mult – Profesorul Petre Gherghe – acum când s rb tore te vârsta 
în elepciunii depline. Îl  felicit i m  bucur  s  remarc prospe imea i for a crea iei 
i mesajelor sale pe care continu  s  le lanseze c tre cititori.  

          De i ca zon  de interes istoriografic ne despart aproape dou  epoci (eu fiind 
contemporanist!), m  întâlnesc adeseori cu scrisul domniei sale pe care-l savurez 
pentru farmecul s u i pentru nout ile pe care ni le înf i eaz  cu  argumente 
imbatabile. Demonstra iile sale  satisfac i cele mai exigente critici i-i conving 
chiar i pe scepticii incurabili.  

           Lecturând c r ile, studiile i articolele sale te întrebi, firesc, sunt ele rodul 
unei obliga ii profesionale sau al unei voca ii nem rturisite? Acesta este motivul 
pentru care m  consider  norocos  c -l cunosc dintr-o activitate nemijlocit  comun  
(5 ani) pe Profesorul i Omul Petre Gherghe, ca dasc l în Catedra de istorie a 
Universit ii din Craiova; conversa iile noastre (pu ine, din p cate!) mi-au înt rit 
convingerea c  românii de ast zi nu pot fi separa i de r d cinile lor antice nobile, 
de care ar trebui s  fie mândri asemenea altor  na iuni europene. Contribu ia sa 
tiin ific  angajeaz , deopotriv , calit ile de istoric, muzeograf i, mai ales, 

arheolog. Este impresionant irul antierelor arheologice în care „a s pa” Petre 
Gherghe, cu intui ia proprie acestei profesii i cu mult folos.  

             Între lucr rile sale care impresioneaz  fac o remarc  special  pentru  cartea 
de referin  A ez ri i cet i geto-dacice din Oltenia (1997, prefa at  de savantul 
dr.doc. Dumitru Berciu, din câte tiu conduc torul de doctorat al domnului profesor 
Petre Gherghe) i Repertoriul informa iilor i descoperirilor arheologice din 
Oltenia. Epoca Latene (2001), un excelent instrument de lucru la îndemâna tuturor 
celor interesa i de civiliza ia  veche a Olteniei. 

            Domnul Profesor Petre Gherghe este i un remarcabil autor de istorie local , 
abordând, cu rigoarea unui cercet tor polivalent, perioade succesive din trecutul 
Craiovei, Corabiei, Caracalului. Multor localit i gorjene, doljene sau din 
Mehedin i pe raza c rora a condus antiere arheologice ajutat de s teni le-a f cut 
adev rate monografii, utile pentru cei interesa i s  dezvolte proiecte culturale sau 
turistice în zon . 

 I-am invidiat întotdeauna pe istoricii arheologi i muzeografi: în universal 
lor existen ial (în care cuprind secole sau milenii de civiliza ie!), ei se respect , se 
recunosc i î i împ rt esc cu o bucurie special  rezultatele muncii pu in tiute, din 
p cate, dincolo de comunitatea lor. Societatea devine sensibil  i atent  în fa a unei 
descoperiri arheologice de excep ie care, firesc, nu poate apare în fiecare zi. În 
spatele ei stau zile, luni sau poate ani de lucru, de ipoteze cl dite pe experien e i 
rezultate anterioare (confirmate sau infirmate!), pe strategii de cercetare care fac s  



69

te proprii pas cu pas de marea descoperire…Din acest motiv eu consider c  aceast  
lume a arheologilor este fascinant . Am avut ocazia s -l întâlnesc pe domnul 
profesor pe antierul de la Sucidava, „la lucru”, conducând practica studen ilor s i 
în vara anului… Mi-a povestit atât de firesc i în detaliu despre fântâna din castru i 
despre biseric  încât aveam senza ia c  sunt contemporan cu ap r torii i 
constructorii acestei cunoscute cet ii antice.  

 Experien a profesional  a domnului Petre Gherghe este impresionant : 
Muzeograf (o perioad  a fost Director al Complexului Muzeal Jude ean Dolj), 
arheolog, inspector pentru patrimoniu în Inspectoratul jude ean pentru cultrur  
Craiova, cadru didactic universitar. Se explic , astfel, num rul mare de prieteni i 
colegi al turi de care a profesat fie la Muzeul jude ean  Gorj, la  Institutul de 
Cercet ri Socio-Umane „C.S. Nicol escu Plopsor”, în echipe de speciali ti în 
patrimoniu, la Catedra de istorie a Universit ii din Craiova. 

 Personal îl cunosc mai mult în calitate de dasc l i-i admir abilitatea de a 
transmite c tre studen i cuno tin e esen iale i detalii despre r d cinile poporului 
roman. Stau m rturie genera iile de studen i i cursurile universitare pe care le-a 
pus la dispozi ie.  

 Ca secretar tiin ific i prodecan ales de noi, s-a dovedit un coleg 
excep ional, un îndrum tor al înv mântului i cercet rii universitare, încurajându-
ne s  particip m la proiecte de cercetare i s  public m contribu iile noastre 
tiin ifice în reviste i edituri consacrate.  

 Salut cu toat  considera ia gestul echipei de la Muzeul Jude ean Gorj de a-l 
omagia pe fostul lor coleg, Petre Gherghe, cu ocazia unui eveniment special din 
via a lui, ca semn de respect pentru cel care mult timp a împ rt it împreun  cu ei 
satisfac ia unor împliniri frumoase. 

 

                                                           Prof.univ.dr. Alexandru O ca 

        Universitatea Hyperion, Bucure ti        
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Puiu Gherghe  
sau voca ia prieteniei 

Nu- i trebuie timp îndelungat sau s  lucrezi împreun  pentru ca s  cuno ti un 
om. O simpl  intersectare, o cunoa tere mai de la distan  î i este, uneori, îndeajuns 
pentru o bun  cunoa tere. Este cazul universitarului craiovean, arheologul Petre 
Gherghe, c ruia îi spunem cu to ii „Puiu”. E mai familial  aceast  adresare i asta 
spune ceva despre personalitatea sa: c  are voca ia prieteniei, a colegialit ii f r  
ranchiun . Nu tiu de când îl cunosc. Parc  dintotdeauna. În tot cazul, de la Centrul 
de tiin e Sociale i politice (Institutul de Cercet ri Socio-Umane „C.S. 
Nicol escu-Plop or” din Craiova, al Academiei Române), unde a venit de la 
Muzeul Gorjului, institu ie de cultur  i tiin  care a format nu numai muzeografi 
sau cercet tori, dar i caractere. i acesta este mare lucru! 

A fost directorul Muzeului Olteniei, o institu ie ca oricare alta, cu problemele 
ei specifice, cu oamenii ei diferi i. Puiu Gherghe era mereu vesel, cu zâmbetul pe 
buze. Te saluta întotdeauna primul, cu cordialitate i sinceritate. Pe subalterni îi 
privea drept colegi. i ace tia î i executau atribu iile de serviciu cu bun  pl cere; 
nu-i vedeam capabili s  se certe cu directorul Petre Gherghe, cum nu vedeam 
posibilitatea ca directorul s -i certe. Ru inea fa  de un asemena ef i bunul sim  
erau determinante în realizarea unui climat de lucru normal la Muzeul Olteniei. 

i mai lucra, împreun  cu el, i so ia sa, Otilia Gherghe, excelent  
cercet toare i autoarea unor c r i de istorie, în care contribu iile documentare sunt 
esen iale. So  i so ie în aceea i institu ie. O armonie deplin . N-am auzit de nicio 
bârf  pe aceast  tem , nu s-au format „bisericu e”. Îi unea pasiunea pentru istorie, 
în general, pentru  muzeografie în special, seriozitatea i... caracterul. Oare ce- i 
vorbeau so ii Gherghe în afar  de istorie, de profesia lor?! 

De la Muzeul Olteniei, Puiu Gherghe a trecut la Universitate. O trecere 
fireasc , o cale, un drum pe care i l-a construit singur. La Universitate, a urcat 
toate treptele profesionale, ajunge, pe merit, profesor universitar. C ci, în cazul 
so ilor Gherghe meritocra ia nu este un termen expirat. Mai mult, fiul lor, Cosmin, 
a c lcat pe urmele p rin ilor, fiind i el cadru universitar (dar i un avocat). O 
familie de istorici, deci, pe care Cetatea B niei se poate baza. C ci ea, familia 
Otilia, Petre i Cosmin Gherghe sunt oameni ai cet ii, care s-au integrat spiritului 
i mentalit ii ei i au muncit  pentru faima Cet ii. Fiica – Dona Mirela (copilul cel 

mare), este medic i profeseaz  în America. 
Acum, Puiu Gherghe a intrat într-un club select, al celor care am trecut de 

apte decenii. Pe lâng  s n tate, trebuie s  te intereseze i cum e ti privit de 
concet enii t i. Puiu Gherghe te poate privi i îl po i privi în ochi cu aceea i 
non alan  dintotdeauna, cu sinceritate i prietenie. C ci prietenia este atributul 
celor ale i. i Puiu Gherghe este unul dintre cei ale i: de noi, de societate, de 
Dumnezeu. 

 
Dr. Tudor Nedelcea, 

Institutul de Cercet ri Socio-Umane „C.S. Nicol escu-Plop or” din Craiova,  
al Academiei Române 
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Domnului prof. univ. dr. Petre Gherghe, cu aleas  considera ie! 
 
 

A scrie despre Domnul profesor Petre Gherghe nu este chiar cea mai u oar  
sarcin  pentru mine, îns  este o obliga ie moral  i o onoare în a transpune pe hârtie 
câteva gânduri despre cel care mi-a c l uzit pa ii începând cu anul I de facultate i 
cu care, ulterior, am dezvoltat o rela ie profesional  i de prietenie care m  
onoreaz  i m  oblig , în acela i timp. Este de asemenea pentru mine un mare 
privilegiu s  pot eviden ia, la moment aniversar, personalitatea omului i 
profesorului universitar Petre Gherghe, etalon didactic i de cercetare tiin ific , o 
personalitate tiin ific  de excep ie recunoscut  de comunitatea academic  
umanist , model de profesionalism, dedicat arheologiei i activit ii de dasc l, i 
care, pe parcursul celor peste 45 de ani de activitate, a ob iut rezultate excep ionale. 

Prin activit ile tiin ifice derulate de Domnia Sa, în îndelungata-i carier , 
ne putem da seama cu u urin  de elegan a, sobrietatea, competen a, dar i spiritul 
novativ i energia pozitiv  cu care domnul profesor s-a înconjurat toat  via a. 
Erudi ia i larga recunoa tere profesional  de care Domnul profesor se bucur  în 
prezent au la baz  o solid  preg tire în domeniul istoriei i arheologiei, baz  
format  în cadrul Facult ii de Istorie-Filosofie, specializarea Istorie, Universitatea 
Babes-Bolyai, Cluj-Napoca. 

Devotamentul fa  de profesia de dasc l i pasiunea pentru cercetarea 
arheologic , aflate într-o simbioz  perfecta, au f cut ca activit ile sale din cadrul 
Facult ii de Litere i Istorie, ulterior de tiin e Sociale, s -l transforme într-un 
factor catalizator atât în cadrul colectivului de cadre didactice, cât mai ales pentru 
numeroasele serii de studen i. Cu o impresionant  i complex  activitate 
arheologic , didactic  i de cercetare, domnul profesor Gherghe ni s-a înf i at atât 
în anii studen iei, cât i ulterior, ca o personalitate puternic  a mediului academic 
craiovean, un om i un dasc l care ne-a ajutat pe noi, bobocii anului I, s  devenim 
con tien i de puterea conferit  de studiu, dar mai ales de necesitatea de a ne preg ti 
în permanen  pentru a putea deveni adul i implica i activ i asumat în mediul 
social c ruia îi apar inem. Ceea ce am descoperit la Domnia sa în anii studen iei m-
a f cut s -l pre uiesc i s -l respect dincolo de catedr , dincolo de rela ia student-
profesor. Oricâte titluri i func ii a avut de-a lungul carierei sale a fost întotdeauna 
un OM. Anul acesta se împlinesc 20 de ani de când îl cunosc pe Domnul profesor, 
în anul 1997 devenindu-mi profesor i decan de an. Practic, a fost primul profesor 
cu care eu am luat contact din postura noii provoc ri. Pe toat  perioada studen iei 
am sim it cum Domnia sa a f cut rabat de vârsta noastr  fraged  i ne tiutoare, ne-a 
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pre uit i s-a apropiat de noi, ascultându-ne p surile copil re ti cu aten ia unui 
p rinte gata s  ne sar  în ajutor pentru orice fleac, fleac ce pentru noi reprezenta 
sfâr itul lumii. 

Domnul profesor se bucur  de aprecierea a zeci de genera ii de studen i la a 
c ror formare a contribuit în mod hot râtor prin exigen  profesional , prin metode 
pedagogice înnoitoare, dar mai ales prin pasiunea pe care a inoculat-o acestora 
pentru profesia de istoric. Exigent în ceea ce prive te rigorile cercet rii tiin ifice i 
arheologice, sesiz m necesitatea Domniei sale de a face bine celor din jur, de a 
produce cultur  i cunoa tere tiin ific , dar mai ales necesitatea de a-i îndemna pe 
tineri s  se perfec ioneze prin studiu.  

În cadrul comunit ii academice, activitatea profesorului universitar Petre 
Gherghe se remarc  prin rafinament i profunzime. Pentru mine, Domnul profesor 
Petre Gherghe reprezint  omul care a participat activ la formarea mea profesional . 
Pentru aceasta, Domnule profesor, dar i pentru minunatele discu ii, încuraj rile i 
sus inerea pe care mi-a i oferit-o necondi ionat v  mul umesc i v  urez, la ceas 
aniversar, un sincer La mul i ani!, cu dorin  de via  lung , s n tate, putere de 
munc , speran  i încredere în anii minuna i ce vor urma. 

 
Dr. Mihaela B rbieru 

Cercet tor t. III,  
Institutul de Cercet ri Socio-Umane „C.S. Nicol escu-plop or” 
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Profesorul universitar dr. Petre Gherghe la 70 de ani 
 

Petre Gherghe s-a n scut la 1 ianuarie 1947 în satul Buice ti, comuna 
Butoie ti, jude ul Mehedin i i a absolvit Facultatea de Istorie –Filosofie a 
Universit ii Babe -Bolyai din Cluj-Napoca. 

În septembrie 1972, când am venit la Muzeul Jude ean Gorj i-am avut 
colegi pe so ii Petre Gherghe i Otilia Gherghe care î i începuser  activitatea ca 
muzeografi din 1968 i au lucrat pân  în 1981 când s-au transferat la Craiova. 

În perioada 1981-1988 Petre Gherghe a lucrat ca arheolog la  Centrul de 
tiin e Sociale i Politice, azi Institutul de Cercet ri Socio – Umane 

„C.S.Nicolaescu – Plop or”, Craiova al Academiei Român .  Între anii  
1988-1990 a fost director la Complexul Muzeal Jude ean Dolj. 

Începând cu anul 1991 a profesat la Facultatea de Istorie – Filosofie-
Geografie a Universit ii Craiova, parcurgând toate treptele universitare de la lector 
la profesor. 

În cadrul facult ii a fost secretar tiin ific i prodecan (2000-2012). 
Împreun   cu Petre (Puiu) Gherghe am participat pe antierele arheologice 

de la Vâr -Rovinari (epoca dacic ), Socu-B rb te ti (epoca dacic ), Bumbe ti-Jiu 
(epoca roman ), S celu (epoca roman ) .a. 

Cu titlu informativ precizez c  la Vâr -Rovinari în punctul „Cioaca cu bani” 
au fost f cute cercet ri arheologice de epoc  dacic , iar în punctul „Dealul lui 
Mieil ” au fost descoperite vestigii specifice culturii Co ofeni. 

La Socu-B rb te ti am lucrat cu Petre Gherghe (responsabil de antier) mai 
multe campanii arheologice, unde au fost descoperite în punctul „La cetate” o 
a ezare i o fortifica ie dacic  de secolul I a Chr. – I p. Chr cu locuin e i ateliere 
specifice dacilor. A fost g sit un bogat material arheologic: ceramic , arme,  unelte, 
monede, care au îmbog it astfel patrimoniul muzeal al Gorjului. Pe aceste antiere 
arheologice colegul Petre Gherghe a dat dovad  de munc  asidu , seriozitate i 
cuno tin e vaste în domeniu. 

În perioada 1970-1972 a coordonat antierul arheologic de la Turburea – 
Spahii unde a cercetat o a ezare i o necropol  geto-dacic  din secolele II-I a . Chr, 
dar i alte situri arheologice specifice epocii bronzului. 

De asemenea, am participat al turi de Petre Gherghe la mai multe campanii 
arheologice pe antierul de epoc  roman  de la Bumbe ti Jiu, coordona i de 
regretatul Espectatus Bujor – un arheolog des vâr it de la care, noi, ca discipoli, am 
înv at multe „taine” ale arheologiei. Ulterior Petre Gherghe a lucrat  pe antierele 
arheologice de la Buridava conduse de profesorul Dumitru Berciu i  la Co ofenii 
din Dos cu profesorul Vlad Zirra. 

În anul 1995 i-a sus inut teza de doctorat cu titlul „Contribu ie la 
cunoa terea civiliza iei geto-dacice în Oltenia” avându-l ca profesor coordonator pe  
Dumitru Berciu. 

Împreun  cu so ii Petre Gherghe i Otilia Gherghe, sub conducerea 
directoarei Elena Udri te, am adus o contribu ie deosebit  la organizarea pe baze 
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tiin ifice a sec iei de istorie a Muzeului Jude ean Gorj, care a fost inaugurat  în 
fostul sediu al Prefecturii la 6 mai 1981. 

În anul 2008 Sec ia de istorie a Muzeului Jude ean Gorj a fost reorganizat  
de noul director dr. Dumitru Hortopan, dup  o munc  asidu  de concep ie de mai 
mul i ani într-o form  expozi ional  modern  conform  cu necesit ile vie ii 
contemporane, care cuprinde preistoria Gorjului, epoca geto-dacic , epoca roman , 
medieval , modern  i contemporan . 

În perioada anilor 1968-1981 cât a lucrat la Muzeul Jude ean Gorj, Petre 
Gherghe, pe baza descoperirilor de artefacte arheologice, a organizat expozi ii 
tematice la sediul muzeului i în coli. 

În urma cercet rilor arheologice desf urate profesorul universitar Petre 
Gherghe a publicat 160 de articole în reviste de specialitate: Litua, Oltenia. Studii 
i comunic ri, Thraco-Dacica, SCIVA, Drobeta, Arhivele Olteniei – serie nou , 

Materiale i cercet ri arheologice, Revista muzeelor Pontica, Symposia 
Thracologica, Cronica Cercet rilor Arheologice etc. 

Cercet torul tiin ific Petre Gherghe, ca urmare a bogatei sale activit i în 
domeniul arheologiei este autorul mai multor c r i dintre care amintim: „A ez ri i 
cet i geto-dacice în Oltenia”, „Repertoriul informa iilor i descoperirilor 
arheologice din Oltenia. Epoca Latène” „Monumentele Craiovei” (coautor), 
„Opai ele romane i romano-bizantine descoperite în teritoriul Sucidavei” (coautor), 
„Filia i. Istorie i cultur  pe Valea Jiului” (coautor), „A ezarea i necropola geto-
dacic  de la Spahii - Câmpul Spahiului, jude ul Gorj” .a. 

Ca profesor a  publicat cursuri universitare pentru studen i între care 
amintim: „Preistorie general ”, „Introducere în arheologie”, „Istoria veche a 
României” etc. 

Profesorul universitar Petre Gherghe  a participat la peste 270 de sesiuni 
tiin ifice, simpozioane, colocvii, congrese na ionale i interna ionale i a fost 

responsabil tiin ific  i membru în colectivele de cercetare a 29 de antiere 
arheologice din jude ele Gorj, Dolj, Olt, Mehedin i i Vâlcea. 

Putem enumera în acest sens antierele arheologice de la Sucidava, jude ul 
Olt (1996-2014), Desa, jude ul Dolj (2001-2013) ca responsabil tiin ific i 
membru în colectivul tiin ific pe antierul de la Romula-Re ca, jude ul Olt din 
2007  pân  în prezent. 

Activitatea didactic  a profesorului dr. Petre Gherghe la Universitatea din 
Craiova, Facultatea de Istorie - Filosofie –Geografie s-a concretizat în sus inerea, 
ca titular, a cursurilor: „Istoria veche a României”, „Introducere în arheologie”, 
„Preistorie general ”, „Muzeologie general ”, „Dacia i Imperiul Roman”, 
„Arheologie roman ” i „M rturii arheologice i izvoare greco-romane referitoare 
la spa iul carpato-danubian”. 

De asemenea, profesorul universitar Petre Gherghe a fost responsabil cu 
practica arheologic  i de muzeu pentru studen ii din anii I sau II (specializ rile 
Istorie o limb  str in  i Istorie) în perioada 1996-2013. 

Ace tia au fost prezen i i în Gorj, la S celu, unde au efectuat cercet ri 
arheologice în a ezarea i necropola roman  de la „Turi a” i „Grui”, ca i pe 
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antierele arheologice de la Sucidava, Desa i Romula. Îmi amintesc de felul cum 
explica studen ilor i le atr gea aten ia de modul în care trebuia s  se fac  
cercetarea arheologic  pentru a avea satisfac ia muncii îndeplinite. 

Rezultatele muncii tiin ifice a domnului Petre Gherghe se g sesc 
men ionate sau citate în  multe lucr ri de specialitate, tip rite o parte, de Academia 
Român  sau de edituri prestigioase, intrând astfel în circuitul tiin ific de 
specialitate intern i interna ional. 

O alt  form  a aprecierii i recunoa terii profesionale a cercet torului 
tiin ific, a profesorului universitar Petre Gherghe este acordarea a 23 de diplome 

de onoare, de merit i de excelen  oferite de institu ii de prestigiu publice sau 
academice. 

Cercet torul  Petre Gherghe are o contribu ie însemnat  în domeniul 
arheologiei, în special în Oltenia prin descoperirea i cercetarea de noi situri i 
valorificarea tiin ific , prin studii, articole i c r i, a rezultatelor cercet rilor sale, 
iar ca profesor se bucur  c  a format zeci de profesori de istorie, muzeografi i 
arheologi. 

La mul i ani domnule profesor! 
Dr. Gheorghe Calotoiu 

Muzeul Jude ean Gorj „Alexandru tefulescu” Tg. Jiu 
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Petre Gherghe muzeograf i directorul Muzeului Olteniei 
 
 Provenit din satul Buice ti-Mehedin i (n. 1 ian. 1947), locul de ba tin  a 
familiei de boieri Buicescu, ctitori de biserici i m n stiri, binef c tori pentru 
a ez minte sociale, Petre Gherghe1 s-a n scut într-un loc plin de istorie i 
descoperiri arheologice relevante. Nu întâmpl tor din zon  provine printre altele i 
tezaurul de monede imperiale romane descoperit la Butoie ti, locul natal al 
filozofului Constantin R dulescu-Motru. De remarcat influen a avut  asupra 
orient rii viitoare a adolescentului Petre Gherghe de c tre unchiul s u, prof. univ. 
dr. Lucian Ro u, arheolog i prieten de n dejde cu academicianul C.S. Nicol escu-
Plop or c ruia i-a dedicat cea mai documentat  monografie, director o lung  
perioad  al “Revistei Muzeelor” – singura revist  mensual  de informare a 
activit ii muzeelor rii i de prezentare a valorilor autentice rezultate din 
descoperiri arheologice sau legate de personalit i i evenimente diferite. 
 La Craiova ca student a avut ansa s  colaboreze cu C.S. Nicol escu – 
Plop or când acesta conducea Institutul de Cercet ri Socio-Umane, pe care-l 
fondase în 1965, precum i cu prof. univ. Octavian Toropu, pe care l-a înso it pe 
diverse antiere arheologice din Oltenia. În facultate a avut norocul s  se 
întâlneasc  cu o coleg  provenit  dintr-o familie din elita Romana ilor din Zvorsca 
– Otilia, care ulterior, chiar în timpul studiilor, i-a devenit tovar  de via .  
 Cei doi tineri i-au început cariera ca muzeografi la Muzeul Gorjului în anul 
1968, primul muzeu înfiin at în Oltenia ]n anul 1893de renumitul institutor 
Alexandru tefulescu. Aici au lucrat pân  în anii 1980-1981, când Petre Gherghe a 
devenit cercet tor la Institutul de Cercet ri Socio-Umane “C.S. Nicol escu-
Plop or”, Craiova ( din 1980) i când so ia sa, Otilia Gherghe s-a transferat la sec ia 
de istorie a Muzeului Olteniei pentru perioada modern  i contemporan  (din 
1981).  

De remarcat c  în Gorj cercet rile arheologice de pân  la venirea lui Petre 
Gherghe erau sporadice i de multe ori neconcludente pentru arheologia 
româneasc . La Muzeul Gorjului a înregistrat, catalogat i pus în valoare 
descoperiri arheologice, rezultat a unor cercet ri sistematice sau întâmpl toare. 
Spre exemplu, împreun  cu so ia a pus în valoare o important  descoperire 
numismatic  din epoca roman  – tezaurul de monede romane imperiale din castrul 
de la Bumbe ti-Jiu2.  

Sta iunea arheologic  de la S celu-Gorj este în prezent reper pentru epoca 
preroman  i roman , locul desf ur rii unor campanii arheologice pentru mai bine 

                                                 
1 Despre activitatea sa tiin ific  vezi ***, Interferen e spirituale oltene ti, Craiova, Editura „Sitech; 
1999;  Mihaela B rbieru, Ileana Cioarec, Repere istorice i culturale: aspira ii, certitudini i 
perspective, Institutul de Cercet ri Socio-Umane „C.S. Nicol escu – Plop or” – institu ie academic  
la 50 de ani de activitate, Edidura „Sitech”, Craiova, 2015, pp. 206-207. 
2 Otilia Gherghe, Petre Gherghe, Tezaurul de la Bumbe ti-Jiu, în „Revista Muzeelor i 
Monumentelor”, seria Monumente Istorice i Arheologice, 1977, 46, nr. 2, pp. 9-14 – tezaur alc tuit 
din 185 monede romane de argint, emisiuni între anii 176-249 d. Ch. 
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de dou  decenii3. De asemene, a realizat s p turi arheologice în jude ul Gorj4 la 
Turburea5, Bumbe ti6, C lug reni7, Vâr 8, Dr gu e ti9, Socu-B rb te ti10, Stoina11 
i altele. 

 Împreun  cu so ia sa au avut un rol determinant în reorganizarea sec iei de 
istorie-arheologie a Muzeului Gorjului în anii 1976-1978. Petre Gherghe a 
impresionat lumea arheologilor prin unicitatea pieselor descoperite sau puse în 
valoare de acesta, partea de arheologie stârnind interesul tiin ific al unor cunoscu i 
cercet tori români i str ini.  

Modest, pentru prima dat  l-am întâlnit pe Petre Gherghe în Muzeul 
Olteniei prin anii 1975-1976 în biroul lui Corneliu M rg rit T tulea, arheolog i ef 
de sec ie. Aici adusese cu el o cantitate important  de ceramic  din diverse epoci 
(bronz, fier, epoca roman , prefeudal , feudal ) culese de acesta din s p turi 
arheologice, perigheze sau descoperiri întâmpl toare, din diverse localit i gorjene. 
Ore întregi s-a consultat cu Corneliu M rg rit T tulea pentru o mai bun  încadrare 
cronologic  i tipologic  a acelor obiecte.  

                                                 
3 A ezarea roman  de la S celu-Gorj, în colaborare cu C. Petolescu i Gh. Calotoiu, în rev. „Litua”, 
Târgu Jiu, 1978, I, pp. 33-35; Dovezi ale continuit ii dacice în a ezarea roman  de la S celu, în 
rev. „Arhivele Olteniei”, s. n., IV, 1985, pp. 47-57. 
4 Vezi i Dou  topoare de aram  eneolotice descoperite în jud. Gorj, în rev. „Studii i cercet ri de 
istorie veche i arheologie”, XXXIII, nr. 1, 1982, pp. 131-133; Cercet ri i descoperiri arheologice 
cu privire la civiliza ia geto-dacic  pe teritoriul jude ului Gorj, în rev. „Arhivele Olteniei”, s. n., II, 
1983, pp. 49-73; Repertorierea informa iilor i descoperirilor arheologice pentru epoca geto-
dacic  din jude ul Gorj, în rev. „Litua”, Târgu Jiu, 1986, III, pp. 89-116; Unelte de piatr  aflate în 
colec ia Muzeului jude ean Gorj, Târgu Jiu, în rev. „Studii i cercet ri de istorie veche i 
arheologie”, XXXVIII, nr. 2, 1987, pp. 159-165. 
5 Câteva date despre cercet rile arheologice din necropola i a ezarea geto-dacic  de la Turburea, 
jude ul Gorj, în „Revista muzeelor i monumentelor”, nr. 10, Bucure ti, 1977, pp. 58-61;  Cercet ri 
arheologice de salvare efectuate în necropola i a ezarea geto-dacic  de la Turburea, jud. Gorj, în 
rev. „Litua”, Târgu Jiu, 1978, I, pp. 15-31; A ezarea i necropola geto-dacic  din comuna 
Turburea, satul Spahii, jud. Gorj, în rev. „Documente recent descoprite i informa ii arheologice”. 
Academia de tiin e sociale i politice, Bucure ti, 1984, pp. 26-36. 
6 Coiful roman de la Bumbe ti, în colab. cu C. Petolescu, în rev. „Studii i cercet ri de istorie veche 
i arheologie”, XXX, nr. 4, 1979, pp. 603-607. 

7 Vezi S p turile arheologice de la C lug reni, Jud. Gorj, în colaborare cu Ion Chicideanu în 
„Materiale i cercet ri arheologice”, Bra ov, 1981, XV, Buc., 1983, pp. 103-107.  
8 O nou  a ezare Co ofeni descoperit  în Vâr , jude ul Gorj, în rev. „Oltenia” (Muzeul Olteniei), 
IV, 1982, pp. 39-45. 
9 Depozitul de bronzuri de la Dr gu e ti, jude ul Gorj, în colab. cu Alex. Oancea, în rev. „Studii i 
cercet ri de istorie veche i arheologie”, XXXII, nr. 2, 1981, pp. 265-269. 
10 S p turile din a ezarea geto-dac  de la Socu-B rb te ti (jude ul Gorj), în „Materiale i cercet ri 
arheologice”, Oradea, XIII, 1979, pp. 91-99;  A ezarea daco-getic  de la Socu-B rb te ti, în 
„Materiale i cercet ri arheologice”, Tulcea, XIV, 1980, pp. 186-190; Descoperiri arheologice în 
epoca geto-dacic  la Socu-B rb te ti, jude ul Gorj, în rev. „Arhivele Olteniei”, s. n., V, 1986, pp. 
77-88; A ezarea dacic  de la Sorocu-B rb te ti jud. Gorj, în colab. cu Gh Calotoiu, în „Materiale i 
cercet ri arheologice”. Partea I, Bucure ti, Ed. „Academiei Române”, 1992, 1992, pp. 153-160.  
11 Câteva date despre cetatea geto-dacic  de la Stoina, jude ul Gorj, în rev. „Thraco-Dacica”, 
Institutul de Tracologie din Bucure ti, VIII, 1987, nr. 1-2, pp. 139-149. 
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Apreciat de speciali ti, în anul 1981 s-a transferat la Craiova ca cercet tor-
arheolog la Institutul de Cercet ri Socio-Umane. Aici a avut colegi i colaboratori 
doi prestigio i arheologi – Gheorghe Popilian (1926-2015) i Marin Nica (1933-
2014), care i-au stimulat spiritul de competivitate, iar prin lucr rile de specialitate 
avute la dispozi ie l-a perfec ionat în tainele arheologiei. Astfel, Petre Gherghe 
r mâne, în plus, în literatura de specialitate prin cercet rile arheologice legate de 
epoca dacic , în special cele de laTurburea – Spahii în Gorj,  Cernele-Craiova, 
Sucidava - Olt, dar i prin repertoriile a ez rilor i cet ilor geto-dacice din Oltenia, 
precum i amplificarea informa iilor referitoare la prezen a dacilor i romanilor în 
Craiova i împrejurimi.  

Dragostea pentru muzeu s-a manifestat i în anul 1988, când în momente 
dificile, dup  spargerea sec iei de istorie i sustragerea unor bunuri culturale din 
expozi ia de baz  (în noaptea de 29 spre 30 septembrie 1988), a acceptat s  fie 
numit director al Complexului Muzeal Jude ean Dolj, institu ie cu greut i generate 
de exageratul procent de autofinan are i de politizarea excesiv , asociat  cultului 
personalit ii cuplului preziden ial. Aceasta în condi iile în care Petre Gherghe avea 
statutul de cercet tor tiin ific într-o institu ie în care nu se punea problema 
autofinan rii.  

Ca director de muzeu a avut, consider m noi, sarcini grele de rezolvat: o 
armonizare între Muzeul de Art  i Muzeul Olteniei, înglobate sub numele amintit 
mai sus, descoperirea i recuperarea bunurilor sustrase, realizarea cu personal 
insuficient a unei autofinan ri de peste 70%. De i avea cuno tin e de specialitate, 
cu modestia-i caracteristic , în orice problem , chiar de arheologie i istorie, 
consulta pe cei în drept s -i pun  la dispozi ie informa iile necesare. De remarcat 
perseveren a i abilitatea sa în rela iile cu autorit ile locale jude ene, care au 
permis în condi ii de austeritate acordarea unor sume de bani pentru continuarea 
unor s p turi arheologice de importan  na ional  în jude ele Gorj, Dolj i Olt.  

Putem afirma, f r  teama de a gre i, pe baza experien ei personale, c  în 
calitate de director a gestionat cu elegan  i bun sim  situa ii politice i conflictuale 
ca nimeni altul din cei pe care i-am avut ca directori în calitatea mea de muzeograf 
timp de 42 ani la Muzeul de Art  i Muzeul Olteniei. Îmi amintesc cum, de i era 
presat de organele de propagand  i represiune în leg tur  cu trei fotoexpozi ii de 
art  cu texte cu referin e indirecte la starea de atunci, Petre Gherghe, cu mult  
diploma ie i risc asumat, a reu it, cu ajutorul prietenului i colegului arheolog, 
Corneliu M rg rit T tulea (1944-1990), eful sec iei de istorie-arheologie, s  
salveze un coleg muzeograf de la m surile ce urmau a fi luate de organele de partid 
i de stat. Meritul s u este cu atât mai de luat în seam  cu cât muzeograful amintit, 

care avea mania reclama iilor, îl supusese i pe acesta unor sesiz ri nefondate.  
O calitate a sa era cea a unei maxime obiectivit i în rela iile personale. 

Amintesc în acest sens, c , de i so ia lucra din 1981 ca muzeograf la sec ia de 
istorie, iar el era arheolog, n-a favorizat pe nimeni, ba mai mult sec ia de istorie era 
cea mai înc rcat  de sarcini, cu personal subdimensionat (numai 3 muzeografi, un 
ef de sec ie i un cercet tor), dar cu cel mai mare spa iu expozi ional i supus unei 

permanente supravegheri din partea organelor de partid i de stat. Amintim bucuria 
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sa atunci când au fost descoperi i cei care au spart muzeul de istorie i s-au 
recuperat aproape toate piesele sustrase, multe cu valoare de tezaur na ional. 
Atunci, de i era director, a lucrat al turi de muzeografii sec iei de istorie-arheologie 
(dr. Luchian Deaconu, Corneliu M rg rit T tulea- ef sec ie, Otilia Gherghe, 
Zaharia G r u i subsemnatul) la întocmirea listei obiectelor sustrase prin 
confruntare cu registrele inventar, c ci acestea erau amestecate cu alte piese 
sustrase de la Muzeul de Art  i din biserici craiovene. 

În s pt mâma mare a Pa telui anului 1989, la sesizarea regretatei profesoare 
de limba francez , Magda Lencu de la coala general  nr. 11 din Craiova, cu 
ajutorul elevilor colii amintite, precum i a unor elevi de la coala general  nr. 35, 
a fost recuperat o parte din tezaurul monetar din secolele XVI-XVIII, provenit din 
escav rile de la Universitate cu prilejul unor lucr ri legate de aripa nou  ridicat  la 
sediul central al acesteia în partea dinspre Calea Bucure ti. Mai multe zile, pe un 
timp capricios (vânt i ploaie), Petre Gherghe era o bun  parte al turi de mine, 
profesori i elevi la munca de recuperare, num rare i apoi înregistrare a acestui 
important lot dintr-un tezaur monetar, care aducea noi contribu ii la circula ia 
monetar  în zona vechiului Târg de Afar  c tre sfâr itul secolului al XVIII-lea prin 
varietatea i diversitatea emisiunilor i atelierelor monetare din diverse p r i ale 
Europei i Imperiului Otoman.  

Petre Gherghe nu refuza pe cei care îi solicitau ajutorul în momente mai 
grele ale existen ei lor. Astfel în prim vara anului 1983 s-a oferit s -mi ajute tat l-
preotul Nicolae R dulescu (so ia sa avea unchi sau rude preo i ca pr. Ion 
Mazilescu, Virgil tefanin-pr. la bis. Sf. Gheorghe Vechi, Dumitru P unescu, 
consilier administrativ la Arhiepiscopia Craiovei i pr. la bis. Sf. Ilie). Ajutorul a 
constat în transportul p rintelui Nicolae R dulescu cu ma ina personal  – o Skod  
de epoc  la Notariatul de Stat pentru dezbaterea succesiunii so iei sale decedate i a 
refuzat orice remunerare pentru efortul i cheltuiala depuse în acest scop. Acesta 
este un alt aspect al spiritului cre tin care îl anima în acele momente de propagand  
ateist , cu atât mai mult cu cât era cercet tor la Institutul de Cercet ri Socio-
Umane.  

Elegant, a a cum este i acum, nu s-a r zbunat, ci a continuat s  aib  un 
comportament civilizat. De altfel Petre Gherghe, ca director, a fost cert mai mult 
coleg cu ceilal i muzeografi (nu uitase ce înseamn  s  fii subaltern sub conducerea 
unor directori cu apuc turi dictatoriale), pe care-i îndruma cu blânde e i elegan , 
chiar atunci când gre eau. Nu era adeptul unor pedepse administrative cu diminu ri 
de salarii (foarte mici pe atunci sub cele din înv mânt) sau t ieri în condica de 
prezen . Noi, mai mult de ru ine, aveam o comportare corect , care a permis ca 
institu ia condus  de acesta s  r mân , ca pân  în 1988, în privin a realiz rilor, în 
fruntea muzeelor din ar . De aceea la momentul ce a urmat evenimentelor din anul 
1989 în totalitate, colectivul muzeului începând cu efii de sec ie i terminând cu 
personalul administrativ i de paz  au dorit ca acesta s  r mân  director i s  
continue prestigioasa sa activitate. În perioada desf ur rii revolu iei din decembrie 
1989, Petre Gherghe, în calitate de director de muzeu, a luat cele mai potrivite 
m suri ca patrimoniul cultural i inventarul administrativ al sec iilor Complexului 
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Muzeal Jude ean Dolj (art , istorie-arheologie, etnografie, tiin ele naturii, 
laborator zonal, oficiul jude ean al patrimoniului cultural na ional) s  nu fie 
diminuat prin sustragere sau distrus.  

În aprilie 1990, cu toat  str duin a personalului muzeal de a r mâne 
director, s-a transferat ca inspector cu muzeele i patrimoniu na ional, la 
Inspectoratul pentru Cultur  al Jude ului Dolj. Aici a efectuat deplas ri nenum rate 
în toate comunele i colile doljene, care aveau în p strare în cadrul unor muzee 
sau puncte muzeale, piese cu valoare istoric , artistic  i documentar , pentru a nu 
fi înstr inate. Astfel în parte unele piese au fost salvate de la distrugere sau 
sustragere i incluse în patrimoniul public (vezi în special salvarea în mare parte a 
colec iei de obiecte i monede a înv torului colec ionar Constantin Lupescu, care 
donase comunei Bucov -Dolj cea mai mare a bunurilor sale de muzeu, dobândite 
prin multe sacrificii). Paralel a f cut numeroase demersuri pentru salvarea unor 
cl diri cu valoare artistic  i istoric  din Craiova i din celelalte ora e i comune ale 
jude ului Dolj, în condi iile ostile generate de interese obscure pentru a ridica în loc 
cl diri noi, dar f r  importan  arhitectural  i istoric .  

În aceast  perioad  i-a continuat cu succes activitatea de arheolog, fiind 
cunoscut  aprecierea sa de c tre academicianul arheolog Dumitru Berciu, pe care 
de multe ori l-a înso it la s p turile de la Buridava-Ocni a i de profesorul dr. 
Octavian Toropu, al turi de care a participat, din anul 1990, la s p turile de la 
Sucidava-Celei (azi cartier al municipiului Corabia-Olt), supranumit  „Histria 
Olteniei”, prob  de civiliza ie cu r d cini milenare. Dup  decesul prof. univ. 
Octavian Toropu, Petre Gherghe devine conduc torul autorizat al cercet rilor 
sistematice de la Sucidava (1996-2014), înso it adesea de colegul s u de catedr  
Lucian Amon12. Aici a format genera ii întregi de studen i, unii dintre ace tia 
devenind arheologi (a fost cadru universitar la Facultatea de istorie din Craiova din 
1990). Ca profesor universitar a predat cursuri de muzeologie, în calitatea sa 
dobândit  ca muzeograf i arheolog la Muzeul Gorjului i Muzeul Olteniei. Nu a 
existat, în vremea dumnealui,  genera ie de studen i ai Facult ii de istorie care s  
nu fi vizitat i f cut practic  în cadrul Muzeului Olteniei, dar i pe antiere 
arheologice, cum sunt cele de la Sucidava-Corabia i Desa-Dolj. To i muzeografii 
actuali ai sec iei de arheologie i istorie a Muzeului Olteniei i-au fost studen i în 
perioada studiilor universitare, unii dintre ace tia c p tând experien a arheologic  
necesar  prin exemplul practic i tactul pedagogic dat de mentorul lor – Petre 
Gherghe.  

Petre Gherghe în calitate de membru al Comisiei Na ionale de Arheologie 
din cadrul Ministerului Culturii i Cultelor în anii 2000-200713 a reu it, prin 
diploma ie i o serioas  documentare arheologic , s  ob in  pentru Muzeul 
Olteniei, Institutul de Cercet ri Socio-Umane “C. S. Nicol escu-Plop or”, muzeele 
                                                 
12 Vezi urm toarele studii: Sucidava – un important sit arheologic cercetat de prof. Dumitru Tudor 
în Oltenia, în vol. “In memoriam Dumitru Tudor”, Timi oara, 2001, pp. 13-19; Raport preliminar 
asupra cercet rilor arheologice efectuate la Sucidava (Celei-Corabia, jude ul Olt), - în colab. în 
rev. “Oltenia”, Muzeul Olteniei, Istorie-arheologie, 2000, XII, pp. 80-84; . 
13 Mihaela B rbieru, Ileana Cioarec, op. cit., p. 207. 
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din Slatina, Caracal i Corabia din jud. Olt, dar i pentru celelalte jude e oltene 
(Gorj, Mehedin i i Vâlcea) aprobarea comisiei pentru deschiderea a noi antiere 
arheologice i continuarea cercet rilor la mari a ez ri arheologice, cum sunt cele de 
la Romula-Re ca i Sucidava-Celei. Din multitudinea de realiz ri în domeniul 
arheologiei remarc m în mod deosebit redeschiderea dup  zeci de ani (în 2001) a 
unui mare antier arheologic aflat pe malul Dun rii la Desa-Dolj, pe care l-a condus 
pân  în 2013. Cercet rile de la Desa pentru istoria veche a României au adus 
contribu ii de necontestat prin cantitatea i calitatea materialului arheologic rezultat 
din s p turi, desf urate în condi ii vitrege, generate de mediul umed al Luncii 
Dun rii. 

Petre Gherghe se înscrie în rândul directorilor Muzeului Olteniei, arheologi 
de renume, cum au fost academicianul C.S. Nicol escu-Plop or în anii 1922-1951, 
Corneliu M rg rit T tulea în anul 1990, iar prin spiritul s u cooperant i pa nic a 
reu it s  st pâneasc  anii grei între dou  perioade istorice dificile ale neamului 
românesc – sfâr itul comunismului în România i începutul unei grele tranzi ii. 

Prin studiile sale, majoritatea publicate în reviste de specialitate consacrate, 
prin calit ile sale pedagogice înn scute, prin temeinicia preg tirii profesionale i 
for a de munc , Petre Gherghe, cu siguran  va r mâne în memoria muzeografiei i 
arheologiei române ti, dar i a numeroaselor genera ii de profesori de istorie, la a 
c ror formare a contribuit de multe ori decisiv. 

 
Dr. Toma R dulescu,  

Craiova 
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Profesorul Petre Gherghe la 70 de ani 
 

 
– „Ieri d dui pe la Stoina i pe la Turburea, apoi pe la Brabova, trecui pe 

acas , m  schimbai i, de diminea , m  îndreptai încoace”. Aceast  fraz  nu este 
un citat, ci o parafraz  a unor relat ri destul de obi nuite ale lui Petre Gherghe, în 
vremea când l-am cunoscut, la începutul anilor `80.  
 

Era cam 7.30, lucrul începând la 7, când, chiar dac  somnoro i înc , era o 
pl cere pentru membrii echipei de arheologi s - i vad  de obliga iile zilnice pe 
r coare, care nu dura mai mult de 9.30-10, când intervenea i prima pauz  a 
fiec rei zile din lungul ir al unei campanii de var , de 4-5 s pt mâni, în func ie de 
sprijinul financiar, întotdeauna mai redus decât necesarul estimat. De regul , afar  
de atunci când, mai rar, P. Gherghe locuia în cort, împreun  cu restul grupului – 
Vlad Zirra, Gheorghe Trohani, Niculae Conovici, subsemnatul i diferite alte 
persoane aflate în vizite de lucru i de studiu – ajungea pu in mai târziu, având în 
vedere dificultatea transportului cu cursele locale sau cu automobilul propriu al 
c rui carburant era mereu dr muit de penuria stabilit  i controlat  inten ionat de 
conducerea i organele de partid. Cum spuneam, noroc c  diminea a era r coare, 
c ci pantele abrupte care înconjurau a ezarea fortificat  de la Co ofenii din Dos 
(Dolj) î i cam scoteau sufletul din piept. Dup  câteva minute în care î i tr gea 
r suflarea, se apuca de lucru la sectorul de care r spundea, pentru ca seara s  se 
„repead ” c tre Craiova.  

La vremea aceea era un tân r cu o înf i are pl cut , sub irel, cu p rul inelat 
i des. P rea mereu bine dispus, voios i comunicativ. În aceast  privin , pot s  

spun c  îl invidiam chiar pentru felul în care tia s -i îndemne pe angaja ii no tri 
(cei mai mul i înc  copii) la lucru. Avea talentul ca prin câteva întreb ri, comentarii 
sau istorioare s -i mobilizeze, s -i fac  aten i i curio i la ce aveau de lucru în plin 
soare, de obicei, i, nu de pu ine ori la adâncimi considerabile. Le explica ce au de 
f cut i de ce e important s  fie aten i, ce a tept m de la ei, al turi de conversa ii 
despre familiile lor, mod de trai sau proiecte pentru viitor. 

P. Gherghe era atent i mobil în s p tur  i, a a cum f ceam cu to ii, de 
altfel, mergea m car de câte dou  ori pe zi s  viziteze i s  discute cu colegii care 
lucrau în celelalte sectoare, aflate la distan e destul de mari i f r  contact vizual. 
Se în elegea bine cu colegii i mereu avea ceva de întrebat i discutat i comparat. 
Mi se p rea c , ini ial, era pu in nesigur pe sine la întocmirea planurilor de situa ie 
în diferitele faze ale s p turii, dar, dup  un an, doi, de lucru în comun, planurile pe 
care le întocmea erau îngrijite i precise. În acei ani, pe lâng  prezen a sa anual  la 
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Co ofenii din Dos, P. Gherghe circula foarte mult prin jude ele Dolj i Gorj, mai cu 
seam , aducându-ne de fiecare dat  tiri din cele mai diverse despre tot felul de 
situri, în special de epoca fierului, dar nu numai. Mijloacele de sprijin de care 
dispunea erau în genere mici, iar eforturile personale, propor ional, mari. 

Din toat  atitudinea i comportamentul s u se putea vedea dorin a i voin a 
de a face, de a afla i judeca diferite tipuri de informa ie, uneori contradictorie. Era 
limpede o perioad  în care acumula mult, atât de pe teren cât i din lecturi sau 
discu iile cu colegii s i. O perioad  în care î i stabilea intele, preferin ele, c ile de 
urmat. Pentru mine, cel pu in, devenea limpede c  are înclina ie c tre, la rândul s u, 
de a transmite cuno tin e, precum i pl cere i pricepere în a-i înv a pe al ii… 

Anii, din p cate, trec repede, a  zice chiar pe nesim ite, mai cu seam  când 
exist  preocup ri de urm rit. Peste ani ne-am v zut mai rar decât în perioada în 
care lucram amândoi la antierul amintit, dar periodic, mai cu seam  la diferite 
manifest ri tiin ifice din ar , iar rela iile dintre noi au r mas mereu pozitive i – 
m car pentru mine – instructive. Parte din contribu iile sale le-am citit cu interes, 
fiind lecturi „obligatorii” pentru epoca fierului din Oltenia.  

Urm rind de curând curriculum-ul s u i lista sa de contribu ii tiin ifice, 
didactice, de popularizare, etc., mi-am dat seama c  l-am cunoscut totu i prea pu in 
din perspectiva carierei sale. Aceasta, îmi dau seama cu pregnan  acum, a fost 
gândit  i dospit  pe parcursul a aproximativ patru decenii, cu tenacitate i h rnicie, 
iar acumul rile din ani `80 au însemnat deschiderea de orizont din anii `90 i pân  
în prezent. Un fapt, a  putea spune exemplar, în ara noastr , a fost acela c  prof. 
univ. dr. P. Gherghe, în buna tradi ie stabilit  înc  la începutul secolului trecut, a 
reu it s  îmbine cu succes realiz rile didactice cu preocuparea i roadele cercet rii. 
Mai mult, i-a îndreptat aten ia i asupra punerii în valoare a istoriei i împlinirilor 
culturale ale Olteniei, cu prec dere ale B niei, unde locuie te de circa 35 de ani. 

Pentru a încheia aceste scurte gânduri i însemn ri, a  spune c  aceste mai 
mult de patru decenii dedicate cercet rii i înv mântului superior istoric i 
arheologic pot fi caracterizate prin energie, deschidere, r bdare i voin . Toate 
acestea încununeaz  o carier  meritorie de la care a tept m în continuare alte 
realiz ri notabile. 
 

La Mul i Ani! 
 

Dr. Vlad V. Zirra 
Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, Bucure ti 
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Puiu Gherghe – vechi coleg i prieten de n dejde 
 
 

 
 L-am cunoscut pe Puiu la mijlocul anilor 70, atunci când am venit la Tg. Jiu 
ca s  studiez piesele militare romane aflate în Muzeul Jude ean Gorj. Aici am fost 
primit cu cea mai cald  prietenie de Puiu Gherghe. A a c  mi s-a acordat accesul la 
piese i la informa iile referitoare la ele, iar dup  terminarea programului de lucru 
continuam s  discut m despre toate subiectele care ne interesau, atât cele 
profesionale, culturale dar chiar i cele politice, bineîn eles în ceea ce prive te 
acestea din urm  în limitele pruden ei necesare în perioada respectiv . 
  Aceast  prim  întâlnire a însemnat nu numai începutul unei prietenii de 
decenii cu Puiu dar s-a soldat i cu o colaborare tiin ific , publicarea coifului 
roman de la Bumbe ti aflat în patrimoniul muzeului din Tg. Jiu. 
 La începutul anilor 80, cele trei campanii de s p turi f cute la C tunele, mi-
au prilejuit alte întâlniri cu Puiu, care au consolidat pritenia noastr . i parc  mai 
ieri a fost vizita mea într-o dup  amiaz  fierbinte de var  la S celu, unde Puiu s pa 
împreun  cu colegul i prietenul, viitor profesor universitar, C. C. Petolescu. 
 Au urmat anii tumulto i de dup  revolu ia din 89 când activit ile fiec ruia 
nu ne-au mai permis s  ne întâlnim a a de des ca înainte. Puiu a devenit profesor 
universitar la Craiova, eu cercet tor la Muzeul Na ional de Istorie i apoi, din 2000 
i cadru didactic asociat la Universitatea din Pite ti. În aceast  perioad  am publicat 

într-un studiu de sintez  privind importurile militare romane în Dacia i piesele de 
la Socu-B rb te ti pe care le studiasem cu ani în urm  în muzeul din Tg. Jiu cu 
permisiunea lui Puiu i Gigi Calotoiu. 
 Apoi între 2003-2006 am f cut parte din colectivul de cercetare de la 
Sucidava, coordonat de Puiu. Acolo am admirat talentul lui de dasc l, f r  de care 
antierul n-ar fi putut exista. Astfel el reu ea ca nimeni altul s  se impun  

studen ilor, fiind ferm la lucru, dar îng duitor în timpul lor liber. Iar ei r spundeau 
nu numai cu disciplin  i h rnicie, dar de multe ori chiar cu entuziasm. 
 A fost un antier greu: condi iile de cazare la internatul liceului dure – 
cur enie îndoielnic , gândaci, toalete i du uri comune într-o stare jalnic  –, iar pe 
cetate ar i  de foc la amiaz . Îns  rezultatele tiin ifice ob inute cât i atmosfera de 
profund  prietenie dintre membrii colectivului au f cut ca s p turile de la Sucidava 
s  constituie una dintre cele mai frumoase perioade din activitatea mea 
profesional . A a c  acum mi-au r mas în memorie doar m re ia sitului, peisajul de 
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acolo i chiar întâmpl rile mai amuzante, din care a  aminti numai una. Spre 
sfâr itul fiec rei campanii chemam pe reprezentan ii autorit ilor locale s  vad  
rezultatele ob inute iar dup  terminarea lucrului îi invitam la o mas  cu pe te care 
se desf ura într-o atmosfer  camaradereasc , cum numai pe antier poate fi 
întâlnit . La una dintre aceste mese, eu i un alt coleg am realizat c  pe tele nu erea 
proasp t. Iar dup  mas  doar noi doi ne-am sim it r u, ceilal i n-au avut nimic i au 
f cut un haz nebun pe seama noastr  c ci, ziceau ei, periculos nu e s  manânci 
pe te stricat ci s - i dai seama de asta. 
 Din p cate, din 2007 n-am mai putut veni la Sucidava, atât datorit  
obliga iilor mele de responsabil de antier la Micia i Cumidava, cât mai ales din 
cauza faptului c  institu ia mea nu considera c  are un beneficiu semnificativ din 
aceast  colaborare. 
 În perioada urm toare ne-am v zut mai rar, în general la sesiuni tiin ifice. 
Astfel în toamna trecut  m-am întâlnit cu Puiu la Craiova, la sesiunea Muzeului 
Olteniei. Acolo am vorbit ca i cum ne desp r isem doar de o zi, nu de mai mul i 
ani, ceea ce se întâmpl  doar între prieteni adev ra i, pe care dep rtarea nu poate 
sa-i separe. i chiar i acum avem în plan o alt  colaborare tiin ific  referitoare la 
echipamentul militar roman din Oltenia, care se va materializa în viitorul apropiat. 
 Draga Puiu, închei aceste câteva rânduri scrise din inim  cu ocazia 
împlinirii venerabilei dar înc  frumoase vârste de 70 de ani cu urarea „La Mul i 
Ani” cu s natate i for  de munc . i ne doresc amândorora ca s  continuam 
colaborarea noastr  cât mai mult timp. 
 

Dr. Liviu Petculescu, 
Bucure ti 
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Amintiri cu colegul i prietenul Petre (Puiu) Gherghe 
 

 
 Parafrazând spusele unui gânditor putem spune: orele trec greu, anii zboar . 

i Petre (Puiu) Gherghe a devenit septuagenar ... 
 Parc  ieri, cu vreo 40 de ani în urm , ne întâlneam la Târgu Jiu, la o sesiune 
de comunic ri a muzeului gorjean organizat  de directoarea Elena Udri te (1924-
1996). i de atunci am r mas prieten cu Otilia i Puiu. Ne revedeam la sesiunile de 
rapoarte arheologice organizate de Ministerul Culturii sau la diferite sesiuni de 
comunic ri ale muzeelor. 
 Mai apoi, timp de aproape un deceniu, între anii 1982-1990, am devenit 
colaboratori ai distinsului arheolog Vlad Zirra (1919-2000), pe antierul Cet ii 
Jidovilor de la sud-vest de comuna Co ofenii din Dos, jude ul Dolj. Formam 
echipa, al turi de Nicolae (Nae) Conovici (1948-2005) i Vlad-Vintil  (Tulucu) 
Zirra, de cercet tori ai Co odavei, cetatea getic  de secol IV-II a.Chr. ap rat  în 
primele secole ale existen ei sale, spre vest, de un impresionant zid de c r mizi. 

Eram p rin i i copii. Puiu cu Cosmin, eu cu Alexandru, Nae cu Matei i 
Iuliana. Dormeam în corturi montate la marginea p durii de gorun ce suprapunea 
locuirea protoistoric . Ne-am amenajat o buc t rie cu butelii de aragaz aduse de 
prin str in t uri. Apa o luam dintr-un izvor situat la 10 minute. Pâinea era adus  
de la Bucure ti – felii arse în cuptor, depuse în saci de pânz , pentru a rezista celor 
trei s pt mâni de expedi ie, fiindc  neavând buletin de Craiova nu puteam cump ra 
„alimentul cel de toate zilele” din zon . Laptele îl luam din sat.  

Prosp turi ne aducea, când putea, Puiu. Dar pentru asta trebuia s  lipseasc  
câteva zile de pe antier. El era de altfel i cel ce inea leg tura prin telefon cu 
familiile noastre. Ba a mai f cut i pe d daca când l-am expediat pe fiul meu, 
singur la circa 10 ani, cu trenul, spre  mama lui în Bucure ti. Tot calabalâcul îl 
aduceam prin supraînc rcarea Daciilor noastre, benzina fiind bine depozitat  în 
canistrele din portbagaje. antierul dura de pe la mijlocul lui iulie pân  în ajun de 
Sf. Maria. 
 Primeam musafiri din Craiova – Gheorghe Popilian (1926-2016) i Marin 
Nica (1933-2014) – din Bucure ti – Ion Gâ  (+), Mircea Babe  – dar i din 
str in tate – K. Zimmermamn, Tim Taylor,etc. Discu iile tiin ifice erau aprinse, 
adesea în contradictoriu, dar toate în deplin  amici ie i purtate în sincera dorin  de 
a percepe, atât cât era posibil, adev rul cel înv luit în mister. Lui Puiu i-a revenit 
prelucrarea ceramicii. Serile, în jurul focului, se discuta literatur , istorie, se asculta 
muzic , se dep nau amintiri. 
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 Am f cut împreun  i câteva periegheze la castrul roman de la R cari, la 
cetatea getic  de la Stoina, prev zut  i ea cu ziduri de c r mid , la Drobeta Turnu 
Severin. Materialele descoperite au fost studiate la Craiova, prilej de a petrece 
serile împreun . Mai apoi ne-am rev zut în edin ele Comisiei Na ionale de 
Arheologie, la diverse sesiuni tiin ifice. Ba am petrecut i o s pt mân  de 
concediu, cu familiile noastre, la Sinaia. i uite a a anii au trecut dar prietenia, 
colegialitatea a r mas. Deie Domnul s  dureze cât mai mult. 
 Mul i ani cu spor i s n tate al turi de cei dragi, drag  Puiule. 
 
 

Dr. George Trohani, 
Bucure ti 
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Câteva cuvinte la aniversare 
În onoarea domnului profesor universitar doctor Petre Gherghe 

Oltenia, un t râm mirific pentru omul harnic, al locului, cu imagina ie vie 
i un trecut deosebit. A a i aici s-a n scut, acum 70 de ani, domnul prof.univ.dr. 

Petre Gherghe. Ca totul s  fie în ton cu viitorul a deschis, prin na terea sa, anul, în 
prima zi. De mic a fost primul! 

Pe profesorul onorat ast zi l-am cunoscut relativ târziu. Specializat în 
studierea civiliza iei La Tène, el a absolvit Facultatea de Istorie-Filozofie a 
Universit ii„Babe -Bolyai” din Cluj-Napoca (se putea altfel?; când ai printre 
dasc li pe ilustrul Constantin Daicoviciu e ti „condamnat” s  cau i s -l continui!). 
Aceast  observa ie dezv luie i unul dintre motivele pentru care scriu aceste 
rânduri. Un alt motiv este cel dup  care am absolvit doctoratul în acela i an cu 
Petre Gherghe. F ceam parte, împreun , dintr-una dintre primele genera ii de 
doctori de dup  momentul recuceririi libert ii de exprimare. De altfel, tema sa de 
doctorat – i esen a care a rezultat din aceasta – este o frumoas  continuare a operei 
celui care l-a condus la des vâr irea ideilor, Dumitru Berciu. i iat , de aici, o 
frumoas  continuitate de idei între colile fundamentale pentru formarea ideilor de 
baz  cu privire la civiliza ia dacic . 

Cariera profesional  a prof.univ.dr. Petre Gherghe este una exemplar , 
comun  pentru cei care- i fac din cercetare o credin . Dup  un stagiu de 
muzeograf la Târgu-Jiu, ajunge la filiala Academiei Române de la Craiova. De aici 
pân  la func ia de director al Complexului muzeal jude ean Dolj din Craiova este 
doar un pas, mai apoi fiind angajat consilier i inspector al Inspectoratului pentru 
cultur  Craiova. În scurt timp îmbr i eaz  cariera universitar  i parcurge gradele 
didactice de lector, conferen iar i – cum era i firesc – profesor. Pentru c  s-a 
dovedit c  activitatea sa este necesar  a fost secretar tiin ific al facult ii i – dup  
aceea – prodecan.  

În urma acestei activit i exemplare Petre Gherghe devine membru al 
Filialei de Tracologie Craiova a Institutului Na ional de Tracologie, secretar al 
Filialei de Tracologie Craiova, a Institutului Na ional de Tracologie (1986-1989), 
membru fondator al „Societ ii Arheologice Române”, Bucure ti, membru fondator 
al Societ ii de Istorie din Oltenia „Izvoarele”, Craiova, membru fondator i eful 
Sec iei de Arheologie al Societ ii prietenii tiin ei „Gh. i eica”, Craiova i 
membru în Comisia Na ional  de Arheologie din cadrul Ministerului Culturii i 
Cultelor (2000-2007). 

De fapt prin promovarea acestor idei – cele referitoare la daci, sau geto-
daci, cum vre i! – l-am cunoscut pe Petre Gherghe. Al turi de un alt om trecut spre 
cele ve nice, Marian Gum , am lucrat – la început ca student – la Stenca Liubcovei 
i mai apoi ca asociat (colaborator) la Divici. Unul dintre cei cu care comunicam pe 

atunci este cel onorat ast zi. De ce? Pentru c  este expert în Istoria veche a 
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României i are cercet ri arheologice în domeniul epocilor geto-dacic , roman  i 
romano-bizantin , dar i în muzeologie. Pentru c  este membru în colectivul 
tiin ific al antierului arheologic- coal  (ce frumos! Universitatea din Craiova 

promoveaz  i acest mijloc, trainic, de educare a studen ilor, pentru cunoa terea 
aprofundat  a istoriei!; responsabil de practic  arheologic  i de muzeu pentru 
studen ii din anul II a apar inut – cui altcuiva? – lui Petre Gherghe) de la Sucidava 
i responsabil tiin ific al aceluia i antier, responsabil tiin ific al antierului 

arheologic de la Desa i membru în colectivul tiin ific al antierului arheologic de 
la Romula. Dar responsabilitatea tiin ific  s-a împletit cu cea de membru în 
colectivele de cercetare a 29 de antiere arheologice din jude ele Gorj, Dolj, Olt, 
Mehedin i, Vâlcea, la care se al tur  participarea în colectivele tiin ifice ale 
antierelor arheologice de la Adamclisi (Ion Barnea), Capidava (Radu Florescu) i 

Sarmizegetusa Regia în Mun ii Or tiei (Hadrian Daicoviciu). i iat , din nou, 
leg turi inconfundabile între noi. Hadrian Daicoviciu mi-a condus lucrarea de 
licen  i Radu Florescu m-a înv at, la Sibiu, s  recl desc specializ ri, catedre i 
facult i.  

În urma cercet rilor arheologice intense ajunge s  publice foarte multe 
lucr ri tiin ifice (c r i, articole, studii, rapoarte), dar i cursuri universitare 
(deoarece a predat cursuri la licen : Istoria veche a României, Introducere în 
Arheologie, Preistorie general , Muzeologie general  i Istoria societ ii omene ti, 
dar i la master: Dacia i Imperiul Roman, Arheologie roman  i, Muzeologie i 
M rturii arheologice i izvoare greco-romane referitoare  la spa iul carpato-
danubian). 

Mai mult, a fost membru al unor redac ii tiin ifice importante pentru 
Oltenia i România (Litua. Studii i cercet ri – Anuarul Muzeului jude ean Gorj 
„Alexandru tefulescu", Tg. Jiu; Symposia Thracologica (nr. 1) – Revista de 
specialitate editat  sub egida Institutului de Tracologie din Bucure ti; Oltenia. 
Studii i comunic ri (nr. VII-VIII) – Anuarul Muzeului Olteniei, Sec ia de Istorie, 
Craiova; Drobeta, seria Istorie – Muzeul Por ilor de Fier, Drobeta-Turnu-Severin 
în mai multe numere dup  anul 1990; Analele Universit ii din Craiova, Seria 
Istorie (1996-2012); Oltenia. Studii. Documente. Culegeri (1998 i în prezent) i 
Analele Universit ii Spiru Haret. Iat  un cercet tor complex, promotor al unui 
sistem s n tos de comunicare a cuno tin elor tiin ifice. 

Am avut i am o rela ie deosebit  cu prof.univ.dr. Petre Gherghe în 
domeniul colilor doctorale. Domnia sa m-a onorat cu prezen a în Comisiile de 
Sus inere a lucr rilor de doctorat la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, la 
lucr ri coordonate de mine. Mai mult, ne-am întâlnit, ca membrii ai comisiilor, i la 
Universitatea din Craiova sau în alte Universit i. Acest lucru este, în sine, esen a 
recunoa terii omului de tiin . 

Daca ar fi s  spun lucruri foarte multe, a  dep i esen a ascuns  în cuvintele 
simple. Sunt dator s  fac ceea ce profesorii mei m-au înv at. Trebuie s  respect 
munca i dorin a de promovare a ideilor n scute în mod s n tos, prin munc . 
Numai a a se creeaz  valoare! Numai a a ducem mai departe, prin genera iile care 
ne trec prin mân , valoarea impus  nou  de predecesori. Numai a a particip m, cu 
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rezultate notabile, la transmiterea educa iei s n toase la genera iile urm toare. 
Numai a a suntem PROFESORI. 

Domnule prof. univ. dr. Petre Gherghe. Via  lung , munc  s n toas  i 
fericire în familie i între cu prietenii î i ureaz  un mai tân r coleg care te admir . 

 
 

Prof.univ.dr. Sabin Adrian Luca, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu 
Director general, Muzeul Na ional Brukenthal Sibiu 
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Omagiu Profesorului universitar Petre Gherghe 

la 70 de ani 

 

Profesorul Petre Gherghe – arheologul, cercet torul, profesorul 

Profesorul Petre Gherghe s-a n scut la 1 ianuarie 1947 în localitatea 
Buice ti din jude ul Mehedin . Dup  ce a urmat cursurile colii generale în 
localitatea natal , a continuat studiile la Liceul ( coala Medie Mixt ) din Filia i 
(Jude ul Dolj), apoi Facultatea de Istorie-Filosofie, specializarea Istorie la 
Universitatea Babe -Bolyai din Cluj-Napoca.  

În anul 1995 a ob inut titlul de Doctor în istorie cu teza Contribu ie la 
cunoa terea civiliza iei geto-dacice din Oltenia sus inut  la Institutul Na ional de 
Tracologie, Bucure ti – conduc tor tiin ific prof. univ. dr. docent Dumitru Berciu. 

Cariera sa profesional  a cunscut un traseu ascendent de la pozi ia de 
muzeograf la Muzeul Jude ean Gorj (1974-1981), Jude ean Gorj, Tg. Jiu (pân  în 
1981), arheolog, apoi arheolog principal la Academia Român  – Centrul de tiin e 
Sociale i Politice, azi Institutul de Cercet ri Socio-Umane „C.S. Nicol escu 
Plop or”, Craiova (pân  în 1988); Lector universitar (1991), conferen iar univ. dr. 
(1998), profesor univ. dr. (2001) la Facultatea de Istorie-Filosofie-Geografie, 
Universitatea din Craiova, De asemenea a de inut func ii de conducere ca Director 
la Complexul Muzeal Jude ean Dolj, Craiova (1988-1990), Secretar tiin ific i 
prodecan (2000-2012) la Facultatea de Istorie-Filosofie-Geografie, Universitatea 
din Craiova. 

Activitatea de cercetare 

De-a lungul celor peste patru decenii de activitate, profesorul Petre Gherghe 
a scris singur sau în colaborare un num r de 12 c r i, 6 cursuri universitare, peste 
160 articole i studii în publica ii de specialitate (locale, na ionale i interna ionale), 
volume colective, pres , reviste culturale i de popularizare. 

Profesorul Petre Gherghe i-a adus o contribu ie de prim plan la cunoa terea 
realit ilor arheologice din a doua epoc  a fierului de pe teritoriul actual al Românie, 
îcu privire special  asupra Olteniei. Teza sa de doctorat A ez ri i cet i geto-
dacice din Oltenia, cu un Cuvânt de început semnat de prof. univ. dr. doc. Dumitru 
Berciu reprezint  un reper necesar pentru orice demers de investigare a perioadei 
geto-dacice. 

Pe lâng  aceasta, domnia sa are numeroase contribu ii la cunoa terea 
perioadei geot-dacice în Oltenia, dar i a istoriei vechi a regiunii, jude ului Dolj i 
ora ului Craiova, în care î i desf oar  activitatea. 
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Cercetarea arheologic  de teren 

Domnul profesor Petre Gherghe a fost responsabil tiin ific i membru în 
colectivele de cercetare a 29 de antiere arheologice din jude ele Gorj, Dolj, Olt, 
Mehedin i, 
Vâlcea.  

La începuturile carierei sale a participat la s p turi arheologice pe antiere 
binecunoscute cum sunt cele de la Adamclisi-responsabil ( tiin ific prof. Ion 
Barnea), Capidava (responsabil tiin ific prof. Radu Florescu) i Sarmizegetusa 
Regia (responsabil tiin ific prof. Hadrian Dicoviciu). 

Ulterior, a luat parte la cercet rile de la Cire u, Ostrovul imian i Or ova. 
O lung  perioad  de timp, între anii 1969-1978 a fost membru în colectivul de 
cercetare al antierului arheologic de la Bumbe ti-Jiu. 

Primele cercet ri arheologice le-a condus la Turburea-Spahii (jude ul Gorj), 
unde a identificat o necropol  cu 29 de morminte i o a ezare, ambele din secolele 
II-I a. Chr. singurele de acest gen identificate i cunoscute pân  acum în Oltenia. 

În anii urm tori a condus s p turi arheologice în a ezarea din epoca 
bronzului de la Turburea, sat Sipot (1975), în cetatea dacic  cu valuri de p mânt de 
pe „Dealul Cet ii”-ora ul icleni (1975); a ezarea din epoca bronzului de la 
Turceni (1976), din anul 1978 pân  în 1988 în a ezarea geto-dacic  de la 
B rb te ti, sat Socu. Din anul 1976, ca membru în colectiv, apoi ca responsabil 
tiin ific din anul 1983 pân  în anul 2000, la cercet rile arheologice efectuate în 

a ezare i necropola roman  de la S celu. 

     În anul 1981 a ini iat cercet rile arheologice de la Cernele-Craiova, unde 
a fost descoperit  prima necropol  geto-dacic  din secolele IV-III î. Chr. din 
Oltenia, o a ezare geto-dacic  cu dou  nivele de locuire, care cronologic apar in 
secolelor IV-III i II-I î. Chr., suprapuse de alte dou  nivele mai recente atribuite 
cronologic secolelor VI d. Chr. i XIII-XIV d. Chr.      

Din anul 1991 i pân  în 1995 a f cut parte din colectivul de cercetare al 
antierului arheologic de la Sucidava-Celei, jud. Olt, antier- coal  al Facult ii de 

Istorie-Geografie a Universit ii din Craiova. Din anul 1996 a preluat conducerea 
antierului. 

Începând cu anul 2007, pân  în prezent este membru în cadrul colectiviului 
de cercetare din importantul centru urban de la Romula (sat Re ca, comuna 
Dobrosloveni, jude ul olt). 
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Activitatea didactic  

Imediat dup  înfiin area programului de studii de licen  în Istorie, domnul 
Petre Gherghe a fost invitat s  fac  parte din colectivul de profesori ai Universit ii 
din Craiova, ca o recunoa tere a rezultatelor sale de referin  pentru istoria veche a 
Olteniei, dar i pentru abilit ile pedagogice, deschiderea i buna comunicare cu 
studen ii, 

În cariera sa didactic  a urcat toate treptele de la lector la profesor 
universitar, în calitate de titular al cursurilor de Licen : Istoria veche a României, 
Introducere în Arheologie, Preistorie general , Muzeologie general  (la 
specializ rile Istorie i Istorie o limb  str in ), Istoria societ ii omene ti (la 
specializarea Sociologie, 2005-2008) i al cursurilor de  Master: Dacia i Imperiul 
Roman, Arheologie roman  i, Muzeologie (la specializarea Cercetarea i 
conservarea m rturiilor istorice), M rturii arheologice i izvoare greco-romane 
referitoare  la spa iul carpato-danubian (la specializarea Receptarea antichit ii 
greco-romane în cultura greco-roman  - Facultatea de Litere) 

În ultimele decenii a coordonat practica de specialitate a studen ilor de la 
programul de studii istorie în cadrul antierului arheologic de la Sucidava, a 
coordonat lucr ri de licen  i masterat, contribuind la formare a numero i profesori 
de istorie din aceast  regiune a rii. 

Recunoa terea profesional  

Rezultatele sale în ncercetarea arheoologic  i-au adus recunoa terea 
meritelor sale. În acest sens men ion m calitatea de membru în Colegiul de redac ie 
al revistelor „Litua. „Symposia Thracologica", „Oltenia. Studii i comunic ri", vol. 
VII-VIII; referent i membru în colegiul de redac ie al revistei „Drobeta”, seria 
Istorie, în mai multe numere ap rute dup  anul 1990; Secretar general de redac ie, 
Secretar de redac ie i membru în colegiul de redac ie al revistei „Analele 
Universit ii din Craiova", Seria Istorie, (1996-2012); membru în Colegiul de 
redac ie al revistei „Oltenia. Studii. Documente. Culegeri" (Director fondator C.S. 
Nicolaescu-Plop or 1923) de la reapari ie, (1998 i în prezent); membru în colegiul 
de redac ie al revistei „Analele Universit ii Spiru Haret", din Bucure ti, Seria 
Istorie (2007-2013) etc. 

De asemenea este membru al Filialei de Tracologie Craiova, a Institutului 
Na ional de Tracologie, Bucure ti, (1986 i în prezent); Secretar al Filialei de 
Tracologie Craiova, a Institutului Na ional de Tracologie, Bucure ti, (1986-1989); 
membru fondator al „Societ ii Arheologice Române", Bucure ti, (2000 i în 
prezent); membru fondator la Societatea de Istorie din Oltenia „Izvoarele”, 
Craiova; membru fondator i eful Sec iei de Arheologie  Societatea prietenii 
tiin ei „Gh. i eica”, Craiova; membru în Comisia Na ional  de Arheologie din 

cadrul Ministerului Culturii i Cultelor, (2000-2008). 
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Profesorul Petre Gherghe – omul 

Ca i istoria, via a ar putea fi definit  ca o spiral , în care locuri i oameni 
revin la un alt moment, pe o alt  treapt  a acestei spirale. Sigur, cea mai simpl  
explica ie pentru asemenea întâmpl ri este c  sunt simple coinciden e. Timpul, din 
ce în ce mai scurt, nu ne permite o privire dincolo de simpla constatare. Dar oare 
aceste întâmpl ri sunt simple coinciden e? 

Azi pentru mine întrebarea invoc  amintiri, vechi de la peste trei decenii, la 
cele din anii trecu i. Între ele sunt dou  drumuri, care adesea s-au întâlnit, acolo 
unde pasiunea pentru arheologie a creat puncte de intersec ie. 

În toamna anului 1982, elev fiind în anul I de liceu la Liceul de Filologie-
Istorie din Craiova, eram înrolat în deta amentul de practic  agricol , a a cum se 
obi nuia în acea perioad . La un momentdat, m-am dep rtat de grupul de colegi 
pentru a cerceta o mic  vale în extravilanul localit ii Vârtop. Mica mea expedi ie 
s-a terminat cu identificarea unui sit arheologic i colectarea unei cantit i 
semnificative de fragmente de vase ceramice, unele cu o vechime de câteva milenii.  

A doua zi, mi-am pus problema ce s  fac cu materialele, unde s  merg s  
spun ce am g sit i s  las dovezile c  în acel punct exist  un sit arheologic. Am fost 
la Directia de Cultur  a Jude ului Dolj, unde am spus toat  povestea. Un inspector 
de acolo mi-a spus c  trebuie s  merg la Filiala Academiei Române, unde sunt 
arheologi.  

M-am îndreptat spre sediul Filialei Academie Române de pe Strada Unirii. 
O cl dire veche, de secol XIX, cu o fa ad  frumoas , care impunea respectul 
trec torilor. Am p it pragul cl dirii oarecum cu sentimentul c  duc cu mine un 
adev rat tezaur pe care îl descoperisem. Am intrat într-un birou mic, cu multe c r i 
i materiale arheologice. În fa a mea era arheologul care trebuia s  îmi preia povara 

descoperirii, l sându-mi bucuria c  am contribui cu ceva la ceva ce înc  nu tiam 
ce va fi. Dincolo de profesionalismul i pasiunea evidente, m-au frapat deschiderea 
cu care m  asculta, un zâmbet pozitiv i o fa  prietenoas .  

Dup  o discu ie ca între vechi cuno tin e, în care m-am sim it luat în serios 
de i eram un simplu elev la un liceu din Craiova, am l sat domnului cercet tor 
Petre Gherghe povara mea cu mul umirea unei misiuni îndeplinite. Ne-am luat 
r mas bun i eram sceptic c  ne vom mai revedea, dat  fiind distan a mare dintre 
mediul academic i cel liceal. Dar, via a a vrut s  fie altfel... 

La finalul anului II de liceu, nemul umit de conservatorismul unui foarte 
bun profesor de istorie de la liceul amintit, c ruia îi port un mare respect i azi, am 
ini iat o mi care, în egal  m sur  de revolt , dar i o de aventur  a unor liceeni 
pasiona i peste m sur  de istorie. Împreun  cu colegii mei, am fondat un cerc de 
istorie paralel cu cel oficial, coordonat de profesorul nostru. Un cerc de istorie care 
s  fie doar al elevilor, era un proiect utopic într-o lume destul de bine controlat .  
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În orice caz aveam nevoie de o legitimitate, fie ea i din afara liceului, ca o 
funda ie pentru o întreprindere serioas , cum se dorea a fi acest cerc  al elevilor. 
Primul nume de invitat la edin a noastr  de constituire a fost cercet torul Petre 
Gherghe.  

Desigur, am avut emo ii c  domnia sa nu va accepta invita ia, care putea fi 
interpretat  ca o sus inere a unei mi c ri de frond  a unor elevi, de la unul din 
liceele bune din Craiova. Surpriza pl cut  a fost c  invita ia noastr  a fost primit  
cu pl cere. Mai mult, am fost pl cut impresiona i c  noi ni te elevi am fost lua i în 
serios i chiar entuziasmul nostru a fost sincer împ rt it de domnul cercet tor 
Petre Gherghe. 

Povestea aproape ireal  a acestei ini iative a mai bine de jum tate din clasa 
mea a fost cu talent, dar realist, povestit  de Adrian Cioroianu în num rul jubiliar 
din 1984 a revistei liceului. Acesta fiind i debutul s u publicistic i istoric, cum î i 
amintea recent.  

A treia oar  m-am întâlnit cu profesorul Petre Gherghe în anul 2005 pe 
holurile de la Ministerul Culturii, unde era membru al Comisiei Na ionale de 
Arheologie. Atunci am acceptat cu pl cere invita ia domniei sale de a participa la 
s p turile arheologice din importantul sit romano-bizantin de la Sucidava, în 
calitate de membru al echipei de cercetare. A fost una din pu inele decizii pe care 
le-am luat pe loc cu privire la colabor rile mele profesionale, deoarece ne lega deja 
o veche prietenie. În acela i timp, mi-a f cut pl cere s  îl invit în colectivul de 
cercetare de la Romula. 

Când lucrurile p reau a se îndrepta c tre o fructuoas  colaborare început  
cu o participare la un important congres interna ional, un accident auto, pe care l-
am suferit, a rupt aceast  veche leg tur  pentru o vreme. 

Dup  ce am dep it aceast  încercare, în toamna anul 2015 am beneficiat de 
o finan are nesperat  pentru cercet ri arheologice sistematice la Romula. În acest 
context, pe lâng  tinerii arheologi, aveam nevoie i de cercet tori cu experien , 
care s  coordoneze activitatea din teren. Cu oarecare temere c  r spunsul va fi 
negativ, am apelat din nou la domnul profesor Petre Gherghe. Ca i în urm  cu 
peste trei decenii, domnul profesor mi-a r spuns din nou pozitiv. Ca i când 
deceniile trecute ar fi fost ani sau zile, r spunsul s u a fost acela i: cu pl cere. Cu 
bucuria, f r  limite de timp, a unui om pasionat de arheologie. 

În toamna anul 2016, la lansarea primului volum din seria Romula. 
Rapoarte arheologice, la care domnia sa a contribuit, profesorul Petre Gherghe i-a 
amintit cu bucurie, mai degrab  decât cu nostalgie, de prima noastr  întâlnire de la 
Filiala Academiei Române din urm  cu peste trei decenii. Apari ia acestei c r i pare 
s  fie o dovad  c  drumurile noastre nu s-au întâlnit nici întâmpl tor i nici în 
zadar. 
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În diverse etape ale vie ii i carierei mele, profesorul Petre Gherghe a fost 
un sus in tor elegant dar hot rât al proiectelor mele ca student, tân r arheolog i 
apoi ajuns la maturitate. Oricât de mare poate fi tenta ia, îmi este greu s  cred în 
simple coinciden e. A a a fost s  fie i m  consider norocos de a-l fi cunoscut.  

Azi sunt onorat i bucuros s  îi doresc domnului profesor Petre Gherghe ani mul i, 
cu s n tate i putere de munc . În continuare, noi colaboratorii domniei sale avem 
nevoie de gândirea sa pozitiv , de elegan a sa, de un prieten de n dejde care tie 
când i cum s  întind  o mân  de ajutor la momentul potrivit.  

 

      Conf. Univ. dr. Mircea Negru 

Universitatea „Spiru Haret” Bucure ti  
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Profesorul Petre Gherghe la 70 de ani 

 Prietenul i colegul meu în ale preistoriei, profesorul universitar doctor 
Petre Gherghe, iat -l la frumoasa vârst  de 70 de ani, un moment de mare bilan , de 
privire retrospectiv  a unei activit i prodigioase, de satisfac ie a unei cariere 
împlinite, încununat  de realiz ri deosebite care s  defineasc  o important  
personalitate a cercet rii preistoriei în România. Începutul carierei sale s-a produs 
sub semnul entuziasmului, inevitabil pentru o carier  într-o specialitate voca ional  
cum este arheologia, pentru care pasiunea, d ruirea total , puterea sacrificiului i 
disponibilitatea renun rii uneori la cotidianul tentant i normal pentru o via  
lini tit . A avut de la început avantajul unui tutore de seam , profesorul Lucian 
Ro u, om de mare cultur , format, la rândul s u, sub aripa marelui C.S. Nicol escu-
Plop or. I-am cunoscut pe to i, a  spune c  am fost contemporan lor, încât am putut 
observa rigorile sub care s-a format i tân rul, atunci, Petre Gherghe. Am putea 
spune c  a parcurs firesc fiecare treapt  a des vâr irii sale ca muzeograf, cercet tor 
i cadru didactic universitar.  

 Plecat de pe meleaguri mehedin ene, de la grani a de vest a Olteniei, încet, 
încet se apropie de inima provinciei c reia îi va r mâne fidel toat  via a, g sindu-l 
absolvent al liceului din Filia i, iar dup  un peripliu la Cluj pentru studiile 
universitare i la Bucure ti pentru ob inerea titlului de doctor sub îndrumare unui 
mare preistorician i profesor - Dumitru Berciu, îl descoperim instalat ca 
muzeograf al încânt torului muzeu gorjean de la Tg. Jiu, apoi chiar Director al 
prestigiosului Muzeu al Olteniei din Craiova. Cu un astfel de parcurs, evolu ia în 
continuare urm re te etapele form rii universitare de la lector, apoi conferen iar i 
profesor, titular al cursului de Preistorie la tân ra dar ambi ioasa Universitate din 
Craiova. Acest parcurs sigur i ferm nu ar fi fost posibil f r  o sus inut  activitate 
tiin ific  valoroas , prin cercet ri în nenum rate situri arheologice din Oltenia, o 

valorificare laborioas  a rezultatelor i contribu ii esen iale pentru cunoa terea 
lumii geto-dace. M rturie în acest sens stau cele 12 c r i i 160 de articole i studii 
publicate în reviste de specialitate.  

 Nu încape nicio îndoial  c  Prietenul meu, profesorul Petre Gherghe, are 
toate motivele s  fie st pânit de un puternic sentiment al împlinirii depline din 
punct de vedere profesional, s  se bucure de armonia familiei i satisfac ia 
oamenilor pe care i-a format. 

La mul i ani drag  coleg i prieten !                           

Prof.univ.dr. Marin Cârciumaru 
Profesor Emerit 

Universitatea Valahia Târgovi te 
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Un mehedin ean de talie na ional : 

Petre Gherghe la împlinirea vârstei de 70 de ani 
 

La 1 ianuarie 1947 se n tea în localitatea Buice ti, comuna Butoie ti, 
jude ul Mehedin i Petre Gherghe. Dup  absolvirea studiilor primare în localitatea 
natal , a urmat studiile gimnaziale în localitatea Butoie ti i liceul la Filia i, jude ul 
Dolj. A urmat cursurile facult ii de Istorie din cadrul Universit ii  Babe -Bolyai 
din Cluj-Napoca, pe care le-a absolvit în 1974. 
 De i sunt mehedin ean i eu, nu am avut pl cerea s  îl cunosc pe profesorul 
Petre Gherghe (Puiu, dup  cum îi spun prietenii) decât în 1977. În acel an Puiu, 
împreun  cu al i colegi de la Muzeul Jude ean Gorj, au venit într-o vizit  de 
documentare la Muzeul Regiunii Por ilor de Fier. De la prima întâlnire ne-am 
în eles foarte bine i tot de atunci a început o colaborare profesional  între noi 
dublat  de o prietenie constant . Am participat la numeroase simpozioane 
interna ionale, na ionale sau regionale, multe din ele desf urate la Drobeta Turnu 
Severin. 

A lucrat ca arheolog la Muzeul Jude ean Gorj în intervalul 1968-1981, unde s-a 
integrat foarte bine în colectivul acestei institu ii. A avut ocazia s  cunoasc  
realit ile arheologice din nordul Olteniei i s-a îndr gostit de perioada geto-dacic  
pe care o va cerceta cu prec dere  
de-a lungul carierei sale. 

Între 1981-1988 a fost arheolog i arheolog principal la Academia Român  - 
Centrul de tiin e Sociale i Politice, azi Institutul de Cercet ri Socio-Umane „C.S. 
Nicol escu-Plop or" din Craiova.Valurile vie ii i pasiunea pentru arheologie l-au 
adus la Complexul Muzeal Jude ean Dolj, al c rui director a fost în intervalul 1988-
1990.  

A urmat o perioad  nou  în cariera colegului Petre Gherghe, când a fost 
consilier i inspector de specialitate la Inspectoratul pentru Cultur  i Art  al 
Jude ului Dolj (1990-1991). 
 Din anul 1991 a început o frumoas  carier  didactic  în înv mântul 
superior.În intervalul 1991-1998 a fost Lector universitar, Conferen iar univ. dr. 
între 1998-2001 i  Profesor univ. dr. începând cu anul 2001 la Facultatea de 
Istorie, Filosofie, Geografie, Universitatea din Craiova. A fost secretar tiin ific al 
Facult ii de Istorie, Filosofie, Geografie între 2000-2008. A ocupat func ia de 
Prodecanîn intervalul 2008-2012. 
 Din anul 1995 domnul Petre Gherghe este doctor în istorie, titlu ob inut cu teza 
Contribu ie la cunoa tereaciviliza ieigeto-dacice din Oltenia, sus inut  la Institutul 
Na ional de Tracologie din Bucure ti, având drept conduc tor tiin ificpe Prof. 
univ. dr. docent Dumitru Berciu. 
 A fost membru în colectivul tiin ific al antierului arheologic- coal  de la 
Sucidava (Corabia, jude ul Olt) între 1991-1995. Din 1996 pân  în 2014 a fost 
responsabilul tiin ific al acestui antier i în continuare este membru în colectivul 
tiin ific. A fost responsabil tiin ific al antierului arheologic de la Desa, jud. Dolj 
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(2001- 2013) i membru în colectivul tiin ific al antierului arheologic de la 
Romula (sat Re ca, comuna Dobrosloveni, jude ul Olt). 
 Cariera didactic  i-a adus numeroase satisfac ii dintre care amintesc poate pe 
cea mai important  i anume c  mul i dintre studen ii pe care i-a modelat în cadrul 
facult ii, sunt ast zi arheologi în cadrul unor institu ii de profil nu numai în 
Craiova dar i în Bucure ti. 
 Este membru al Filialei de Tracologie Craiova, a Institutului Na ional de 
Tracologie din Bucure ti, din 1986 pân  în prezent. În Intervalul 1986-1989 a fost 
secretarul acestei filiale. Între 2000-2007 a fost membru în Comisia Na ional  de 
Arheologie din cadrul Ministerului Culturii i Cultelor, calitate în care a reprezentat 
Oltenia. 
 Ca arheolog a fost responsabil tiin ific i membru în colective de cercetare pe 
29 de antiere arheologice din jude ele Gorj, Dolj, Mehedin i, Olt i Vâlcea. În ar  a 
participat în colectivele tiin ifice ale antierelor arheologice de la Adamclisi, 
Capidava i Sarmizegetusa Regia. 

 Este autor, coautor i colaborator al unui num r de 12 c r i dintre care 
amintim câteva: 
- A ez ri i cet i geto-dacice din Oltenia (Petre Gherghe); 
- Repertoriul informa iilor i descoperirilor arheologice din Oltenia. Epoca 

Latene (Petre Gherghe); 
- Istoria Craiovei. M rturii arheologice i numismatice (Petre Gherghe, Lucian 

Amon); 
- Opai ele romane i romano-bizantine descoperite în teritoriul Sucidavei 

(Petre Gherghe, Mirela Cojoc);  
- Repertoriul informa iilor i descoperirilor arheologice din jude ul Mehedin i 

(Petre Gherghe, Romeo Popa);  
- A ezarea i necropola  geto-dacic  de la Spahii-Câmpul Spahiului, jude ul Gorj 

(Petre Gherghe). 
A valorificat bogata cercetare arheologic  i prin publicarea a 160 de studii 

i articoleap rute în publica ii de specialitate (locale, na ionale iinterna ionale), 
volume colective,reviste culturale. Cercetarea domnului Petre Gherghe s-a axat pe 
cunoa terea perioadei geto-dacice i în mai mic  m sur  pe epoca bronzului i cea 
roman . Exemplific prin câteva articole marea sa pasiune pentru cultura i 
civiliza ia geto-dacice:  

Cercet ri i descoperiri arheologice cu privire la civiliza iageto-dacic  pe 
teritoriul jude ului Gorj, în „Arhivele Olteniei", serie nou , 2, 1983, pp. 49-73;  

Necropola geto-dacic  de la Cernele-Craiova, în „Thraco-Dacica", V, 1-2, 
Bucure ti, 1984, pp. 167-170;  

M rturii ale prezen eiscordiscilor i tracilor sud-dun reni pe teritoriul 
Olteniei în secolele II-I î.Hr., în „Analele Universit ii din Craiova", Seria tiin e 
sociale i economice, nr. 14, Craiova, 1984, p. 69 i urm.;  

Locuirea geto-dacic  pe teritoriul jude ului Dolj, în „Oltenia. Studii i 
comunic ri", VII-VIII, Craiova, 1989, pp. 7-14;  

Rela iile economice ale geto-dacilor din Oltenia cu lumea elenistic  i 
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roman , în „Oltenia. Studii i comunic ri", nr. XI, Craiova, 1999, pp. 33-40;  
Dovezi arheologice ale prezen ei romane la Pelendava (secolele II-III 

p.Chr.), în „Analele Universit ii din Craiova. Seria Istorie", An X, 10,2006, pp. 
53-62. 
 A participant la 272 sesiuni tiin ifice, colocvii, simpozioane, 
congresena ionale iinterna ionale din care amintesc:  
 

- The Acta ofthe 16th International Congres of AntiqueBronzes - The 
AntiqueBronzes. Typology, Chronology, organized by the Roumanian National 
History Museum, Bucharest, May 26-31, 2003. 
 

- Roman Lapms discovered in Sucidava, „2nd International Study Congress on 
Antique Lighting", Abstracts, organizat la Zal u-Cluj-Napoca, 13-18 mai 2006. 
 

- Roman amphoraefound at Sucidava, Dacia, „The 25th Congress R.C.R.F.", 
Abstracts, pp. 12-13, organizat în Albania, la Dures, 24 sept.-1 oct. 2006. 
 

- A small deposition of roman weapons discovered at Desa, Dolj County, 
România, XVI Romec, 2007, Xanten The Roman Military Equipment Conference. 
Arch ologischer Park/Regional Museum Xanten, Abstracts, pp. 10-11, organizat în 
Germania la Xanten, 13-16 iunie 2007. 
 

- La nécropole et l’etablissement geto/dace de Turburea-Spahii, dép. De Gorj 
(IIe-Ier.av. j.-C). International Colloquium, The Iron Gates Region during the 
Second Iron Age: Settlements, Necropolises, Treasures, Drobeta-Turnu Severin, 
„Iron Gates” Museum, International Union of the pre-and Protohistoric Scientes 
30th Commision (IUPPS), Museum of Br ila. 
 A fost solicitat s  fie membru în colegiile de redac ie a unor reviste de 
arheologie precum„Litua. Studii i cercet ri", publica ie a Muzeului Jude ean Gorj; 
Drobeta, publica ie a Muzeului Regiunii Por ilor de Fier; Oltenia. Studii i 
comunic ri", vol. VII-VIII, Craiova, 1989; Membru în Colegiul de redac ie al 
revistei Symposia Thracologica, nr. 1, ap rut  la Craiova în anul 1983; membru în 
colegiul de redac ie al revistei „Analele Universit ii din Craiova", Seria Istorie, 
între 1996-2012; membru în Colegiul de redac ie al revistei „Oltenia. Studii. 
Documente. Culegeri" (Director fondator C.S. Nicolaescu-Plop or 1923) de la 
reapari ie, (1998 i în prezent); membru în colegiul de redac ie al revistei „Analele 
Universit iiSpiru Haret", din Bucure ti, Seria Istorie, (2007 i în prezent). 
 Consider c  arheologul Petre Gherghe este unul dintre cei mai buni cunosc tori 
ai civiliza iei geto-dacice din Oltenia, datorit  muncii i rezultatelor ob inute pe 
numeroasele antiere arheologice care au vizat aceast  perioad  a istoriei vechi a 
României. Este un om deosebit, am r mas în foarte bune rela ii de prietenie i 
colaborare profesional  cu el. i nu doar cu mine se afl  în asemenea rela ii. Cu 
colegii de la Muzeul Jude ean Gorj a p strat acelea i rela ii, lucru dovedit, printre 
altele, de publicarea unui volum care valorific  cercet ri mai vechi desf urate de 
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domnul Petre Gherghe în jude ul Gorj. Este vorba despre volumul A ezarea i 
necropola  geto-dacic  de la Spahii-Câmpul Spahiului, jude ul Gorj, editat  de muzeul 
din Târgu-Jiu în anul 2015. Este o recunoa tere a valorii i meritelor acestui arheolog. 
Deoarece chiar înainte de apari ia acestui volum au mai fost valorificate i alte lucr ri ale 
unor arheologi, referitoare la istoria veche a Olteniei, este de sperat ca Muzeul Jude ean 
Gorj s  continue aceast  ac iune benefic  din toate punctele de vedere. 
 În acest an, când colegul i prietenul meu a împlinit frumoasa vârst  de 70 de ani, îi 
doresc mult  s n tate i putere de munc  pentru a putea s  valorifice cât mai mult din 
experien a i cuno tin ele c p tate în urma unei vie i de trud  pe t râmul arheologiei. 
 

Dr. Gabriel Cr ciunescu 
Drobeta – Tr. Severin 
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Gânduri la ceas aniversar 

Trebuie s  m rturisesc c  am fost surprins  când am aflat c  prof. univ. dr. 
Petre Gherghe aniverseaz  frumoasa vârst  de 70 de ani. Aveam în minte imaginea 
cercet torului i arheologului, pe care l-am cunoscut la diferite manifest ri 
tiin ifice i la care am admirat totdeauna seriozitatea i elegan a cu care se retr gea 

din ceea ce am putea numi ”tumultul boem al arheologiei contemporane”.  
C l uzit de pasiunea pentru arheologie, i-a început activitatea la Muzeul 

Jude ean Gorj, din Târgu Jiu, continuând apoi la Academia Român  – Centrul de 
Stiin e Sociale si Politice, azi Institutul de Cercet ri Socio-Umane “C.S. Nicol escu 
Plopsor” din Craiova, în perioada 1988-1990 a fost director la Muzeul Olteniei din 
Craiova, pentru ca, din anul 1991 s  se îndrepte spre cariera didactic  universitar  
la Facultatea de Istorie, Filosofie, Geografie, Universitatea din Craiova, al c rei 
prodecan va fi din anul 2008 pân  în 2012.    

Cercet rile arheologice pe care le-a desf urat au vizat în principal epoca 
dacic , roman  si romano-bizantin , pe antierele arheologice de la Sucidava 
(Corabia, jud. Olt),  Desa (jud. Dolj) i Romula (com. Dobrosloveni, sat Resca, jud. 
Olt), ca s  enumer m doar câteva dintre acestea. 

Rezultatele cercet rilor au ap rut în cele peste 160 de lucr ri tiin ifice,
dintre care unele sunt elaborate împreun  cu colaboratorii sai i au fost publicate în 
reviste de specialitate, volume colective, reviste culturale.  

Dintre cele 12 c r i pe care le-a publicat, sau la care a colaborat a  dori s  
m  opresc în special asupra celei intitulate Asez ri si cet i geto-dacice din Oltenia, 
Editura Universitaria, Craiova, 1997, prefa  (Cuvânt de început) semnat de prof. 
univ. dr. doc. Dumitru Berciu. În aceast  lucrare autorul a inclus o mare parte din 
intensa munc  de cercetare desf urat  în vederea ob inerii titlului de doctor în 
istorie cu teza „Contribu ie la cunoasterea civiliza iei geto-dacice din Oltenia” 
(sus inut  la Institutul Na ional de Tracologie, Bucure ti – conduc tor stiin ific 
prof. univ. dr. Dumitru Berciu). Este o lucrare de sintez , bine documentat  care ne  
ofer  informa ii clare i pre ioase cu privire la  civilizatia geto-dac  din Oltenia. 
Ulterior imaginea asupra acestei perioade a fost întregit  de Repertoriul 
informa iilor si descoperirilor arheologice din Oltenia. Epoca Latène, Editura 
Universitaria, Craiova, 2001, A ezarea i necropola geto-dacic  de la Spahii-
Câmpul Spahiului, jude ul Gorj, Editura M iastra, Tg Jiu, 2015, semnate unic 
autor. 

Cunoscând întreaga activitate didactic  i de cercetare arheologic  a 
domnului prof. univ. Petre Gherghe am avut pl cerea de a-l solicita s  fac  parte 
din Comisia de doctorat cu ocazia sus inerii lucr rii mele ”Sfâr itul epocii 
bronzului i începutul epocii fierului în sud-vestul României”, la Universitatea din 
Bucure ti, Facultatea de Istorie sub îndrumarea domnului academician Alexandru 
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Vulpe. Trebuie s  precizez c  sugestiile f cute cu aceast  ocazie de domnul prof. 
Petre Gherghe, au fost foarte utile, lucru pentru care îi mul umesc. 

Ceea ce am prezentat aici reprezint  doar o mic  parte din colaborarea pe 
care am avut-o de-a lungul timpului cu profesorul i arheologul Petre Gherghe. 

 
 ”La mul i ani” s n to i i plini de realiz ri,  domnule profesor! 
 

Dr. Simona Laz r 
Institutul de Cercet ri Socio-Umane „C.S. Nicol nescu-Plop or” 

Craiova  
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Recuno tin  

 
În rândurile care urmeaz , doresc s  reliefez colaborarea mea i implicit a 

Muzeului de Arheologie i Etnografie Corabia cu d-l Prof. univ. dr. Petre Gherghe 
i un prinos de recuno tin  adus domniei sale, datorat  permanentei deschideri 

c tre proiectele culturale ini iate în modestul  nostru or el, în schimb beneficiarul 
unui bogat tezaur de istorie . De aceea, cuvântul meu nu are ca scop elogiul din 
punct de vedere tiin ific al d-lui profesor, sunt convins  c  al i colegi de-ai 
dumnealui au f cut-o, ci evocarea însu irilor sale umane.  

Îl tiu de mai bine de 20 de ani pe domnul profesor Petre Gherghe, 
înso indu- i an de an studen ii de la Universitatea din Craiova la practica 
arheologic , împr tiind în jur un tonus i o vitalitate debordante. Pentru tinerii 
care veneau s  fac  practica obligatorie, condi iile dintr-un antier arheologic erau 
vitrege, (s  nu uit m soarele arz tor de var ) îns , dup  câteva ceasuri, aceste 
senza ii erau risipite de ambian a destins  i elegant  creat  de domnul profesor 
al turi de ceilal i membri din colectivul de cercetare. Perioada de practic  se 
finaliza de obicei cu o plimbare cu alupa pe Dun re, prilej de care profita 
profesorul Petre Gherghe pentru a le vorbi studen ilor „pe viu” despre „resturile” 
pilonilor podului construit de împ ratul Constantin cel Mare „indicate” prin 
rorocoalele de ap  care se formau în jurul lor dup  trecerea alupei dar i pentru a 
observa i studia pozi ionarea siturilor arheologice de pe maul românesc i 
bulg resc. În final studen ii plecau de la Corabia cu senza ia de a reveni cât mai 
repede în ora ul tailor de pe maul Dun rii dar i pe antierul de la Sucidava, dornici 
de a descoperi în continuare tainele arheologiei de la dasc lul lor. Ca i conduc tor 
al colectivului de cercetare, domnul profesor Petre Gherghe s-a impus prin rigoare 
i tenacitate, tratând cu seriozitate i responsabilitate studen ii dar i munca de 

cercetare pe antier.  
Fiindu-i student , am avut ocazia s -i audiez cursurile i s -i admir voca ia 

de pedagog i deschiderea pentru a împ r i cu generozitate din experien a sa 
tinerilor studen i.  

De asemenea, am apreciat în rela ia cu autorit ile locale cor biene, modul 
s u de a aborda problemele legate de bunul mers al antierului i felul cum  tia s  
sensibilizeze persoanele cu factori de decizie, pentru a ob ine minimele ajutoare 
materiale de care aveam nevoie pentru s p turile arheologice. 

Personalitate de seam  în domeniul arheologiei române ti, domnul profesor 
Petre Gherghe i-a adus cu prisosin  contribu ia la cunoa terea realit ilor 
arheologice i istorice de la cetatea Sucidava. Fiind membru în colectivul de 
cercetare condus de prof. Toropu din anul 1990 i conduc torul colectivului de 
cercetare a sitului între anii 1996 – 2014, a tratat cu seriozitate i responsabilitate 
munca de cercetare, publicând singur sau în colective l rgite articole, studii i 
realizând în colaborare cu postul TV „Teleuniversitaria” Craiova filme 
documentare cu descoperirile arheologice de la Sucidava.  
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De asemenea, începând cu anul 2002, o noutate adus  de domnia sa în 
tehnica cercet rilor arheologice de la cetatea Sucidava, a fost înlocuirea s p turii în 
sec iune magistral   cu  s p tura în suprafa  bazat  pe casete cu laturile de 6x6m. 
Aceast  nou  abordare de cercetare a permis controlul tiin ific unei suprafe e mai 
mari din platoul cet ii Sucidava i o viziune mai bun  din punctul de vedere al 
stratigrafiei i dat rii vestigiilor în curs de cercetare. 

 Printre descoperirile arheologice mai recente i mai importante de la 
Sucidava, din perioada 2004 – 2009, ale colectivului de cercetare condus de c tre 
domnul prof. Petre Gherghe, se num r  i pilonii unei pasarele care f cea leg tura 
între Podul lui Constantin cel Mare i Poarta de vest a cet ii, pe o distan  de 
aproximativ 132 m. Potrivit concluziilor arheologice, noua descoperire este unicat 
în lumea roman  din secolul al IV-lea. Între timp s-au efectuat consolid rile 
necesare i acest unicat de epoc  roman  constantinian  a fost introdus în circuitul 
de vizitare al cet ii Sucidava. 

 Nu pot s  omit colaborarea domniei sale cu muzeul or enesc cor bian, 
fiind prezent la majoritatea ac iunilor organizate în cadrul acestei institu ii precum 
comemor ri, proiecte culturale, simpozioane. Aniversarea a 400 de ani de atestare 
documentar  a ora ului Corabia, a prilejuit domnului profesor Petre Gherghe s  
precizeze unele moment istorice importante legate de istoria veche a ora ului, 
puncte de vedere care au fost publicate în volumul Corabia - Patru veacuri de 
istorie (1598-1998), Slatina, 1999. De asemenea, domnul profesor a fost un 
colaborator de seam  la elaborarea capitolelor legate de istoria ora ului, în cartea 
Monografia ora ului Corabia, tip rit  în dou  edi ii: în anii 2001 i 2007. 

Aniversarea celor 70 de ani de via  i binecunoscuta-i onestitate, distinc ie 
i jovialitate îmi îng duie s -i urez domnului prof. Petre Gherghe s n tate i s  sper 

în colaborarea noastr  i de acum înainte i ani mul i pe antierul de la Sucidava! 
 

 
                         Prof. Mirela Cojoc, 

       ef Serviciul Cultural, Prim ria Corabia  
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Petre Gherghe la 70 de ani. 
Virtutea sim ului m surii 

  
 

Fiecare dintre noi, în timpul form rii noastre, sau în general, pe timpul 
vie ii, am cunoscut persoane care ne-au instruit pentru prima dat  într-o anumit  
disciplin  sau doar ne-au deprins cu ceva nou. Înv torii i înv toarele care ne-
au înv at pentru prima dat  scris-cititul, profesorii care mai târziu ne-au predat 
materiile preferate, maistrul care ne-a format într-o anumit  profesie, unchiul 
pescar împ timit care ne-a d ruit prima undi , tuturor acestora le p str m o 
amintire vie. Constat acum, la câteva zile dup  ce am primit cu onoare i bucurie 
nedisimulate solicitarea de a întocmi un omagiu pentru profesorul Petre Gherghe la 
cea de-a aptezecea sa aniversare, c  este dificil s  scriu ceva despre ace ti 
înv tori. C ci profesorul Petre Gherghe este cel care m-a instruit, timp de patru 
ani, pe antierul Sucidava pentru a deveni arheolog.  

Pe de alt  parte, în acest gen de omagii cu o lung  istorie, devenite 
consacrate de mult  vreme i în tradi ia academic , s-au conturat dou  stiluri: 
primul dintre acestea pune accentul pe prezentarea elementelor definitorii din via a, 
cariera profesional  i opera celor omagia i; cel de-al doilea a fost cultivat de 
colaboratorii i prietenii apropia i ai s rb toritului, care au prezentat cu simpatie 
nedisimulat , sinceritate i de cele mai multe ori cu umor, momente i întâmpl ri 
petrecute de-a lungul rela iei lor personale cu cel omagiat. Din motivul expus la 
început am ales s  îmbin cele dou  stiluri de mai sus, ad ugând, dup  priceperea 
mea, la prezentarea carierei, activit ii i operei profesorului Petre Gherghe, 
povestirea unor momente ale rela iei mele cu domnia sa i notarea în cuvinte pu ine 
a unor impresii de fost student. 
 Petre Gherghe s-a n scut odat  cu un an dificil pentru istoria noastr , la 1 
ianuarie 1947, în localitatea Buice ti, comuna Butoie ti, jude ul Mehedin i. Studiile 
preuniversitare le-a urmat la Liceul din Filia i, jude ul Dolj. Urmeaz  apoi cursurile 
Facult ii de Istorie-Filosofie, specializarea Istorie, a Universit ii Babe -Bolyai, 
Cluj-Napoca, o facultate cunoscut  la acea vreme nu doar prin excelen a sa 
academic , dar i prin duritatea examenului de admitere i a programei de 
înv mânt, lucruri pe care colegii mai vârstnici din Ardeal i le amintesc bine i 
despre care ne povestesc i nou , celor mai tineri. Aici urmeaz  în aceea perioad  
cursurile sus inute de  Constantin i Hadrian Daicoviciu, Ioan I. Russu i Ioan 
Hora iu Cri an, efii colii clujene de arheologie i istorie veche, profesori despre 
care aceia i colegi ardeleni vorbesc pân  ast zi cu un respect aproape mistic. 
Deceniul al aptelea al secolulului trecut este perioada în care colective largi de 
cercet tori, sub conducerea lui Constantin Daicoviciu, investigheaz  sistematic 
fortifica iile i a ez rile din centrul ariei de dezvoltre a statului dac: Gr di tea 
Muncelului, Blidaru sau Coste ti. La coala de la Cluj, Petre Gherghe î i 
contureaz  interesul pentru studiul civiliza iei La Tène geto-dacice, o direc ie de 
cercetare c reia îi va r mâne fidel timp de cinci decenii. 
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 Dup  absolvirea facult ii, Petre Gherghe se întoarce în Oltenia, find 
angajat muzeograf la Muzeul Jude ean „Alexandru tefulescu” din Târgu Jiu. 
Muzeul gorjean a format în acea perioada o echip  de arheologi tineri, pasiona i de 
cercetarea antichit ilor nordului Olteniei, în care Petre Gherghe i-a avut colegi i 
prieteni de durat  pe Gheorghe Calotoiu i Vasile Marinoiu, o echip  care acoperea 
ca arie de competen  întregul domeniu al istoriei vechi, a a cum pu ine muzee 
reu eau s  relizeze la acea vreme. Aici, profesorul Gherghe întreprinde cercet ri pe 
13 antiere arheologice de pe teritoriul jude ului Gorj.  Dintre acestea men ionez 
aici pe cele de la Socu – B rb te ti i Turburea – Spahii, nu doar pentru c  au 
devenit cele mai cunoscute prin rezultatele ob inute, ci i pentru a eviden ia faptul 
c , într-o perioada în care cercet rile asupra civiliza iei La Tène se concentrau 
asupra fortifica iilor geto-dacice, Petre Gherghe î i îndreapt  interesul spre 
cunoa terea a ez rilor civile, fiind unul dintre cei dintâi arheologi care au adus 
contribu ii în aceast  direc ie. În paralel cu activitatea de cercetare sistematic , în 
perioada în care a activat ca muzeograf la Târgu Jiu, Petre Gherghe s-a implicat i 
în cercet ri de suprafa , perieghezele sale acoperind metodic bazinele hidrografice 
ale jude ului, iar rezultatele acestora stând i ast zi la baza datelor din repertoriul 
arhelogic al jude ului Gorj. 
 În 1981, Petre Gherghe se transfer  la Craiova, ora  în care va r mâne pân  
ast zi, ca arheolog i apoi arheolog principal la Academia Român  – Centrul de 

tiin e Sociale i Politice, în prezent Institutul de Cercet ri Socio – Umane „C. S. 
Nicol escu Plop or”. La acea dat , la Sectorul de Arheologie al acestei institu ii 
mai lucrau Gheorghe Popilian i Marin Nica, cei trei constituind astfel f r  îndoial  
cel mai bun colectiv de arheologi pe care prestigiosul institut l-a avut la un moment 
dat. Odat  cu transferul la Craiova, Petre Gherghe începe i o nou  etap  în cariera 
sa tiin ific . R mânând fidel studiului Epocii La Tène, se al tur  colectivului de 
cercetare al a ez rii fortificate de la Co ofenii din Dos, jude ul Dolj, colectiv care, 
sub conducerea lui Vlad Zirra îi mai cuprindea, al turi de Petre Gherghe, pe 
Nicolae Conovici i Vlad Vintil  Zirra (de la Institutul de Arheologie „Vasile 
Pârvan”, Bucure ti) i pe Gheorghe Trohani (de la Muzeul Na ional de Istorie a 
României). A ezarea de aici, cunoscut  în literatur  înc  din prima jum tate a 
secolului XX, a fost cercetat  sistematic de c tre colectivul de mai sus în perioada 
1980 – 1991. Ea s-a dovedit a fi unul dintre cele mai importante centre ale 
civiliza iei geto-dacice din Oltenia, al turi de Sprâncenata i Bâzdâna, iar 
publicarea rezultatelor acestor cercet ri a devenit un punct de referin  în literatura 
de specialitate pentru aceast  epoc . 
 Petre Gherghe nu î i abandoneaz  nici în aceast  perioad  interesul pentru 
cercetarea a ez rilor rurale, conducând s p turi în asemenea obiective la 
C ciul te ti i Cernele, ambele în jude ul Dolj, dar nici interesul pentru cercet rile 
de suprafa . Tot acum particip  ca membru în colectiv la s p turile din importanta 
a ezare daco-roman  de la S celu din jude ul Gorj. 
 În 1988 p r se te Institutul Academiei pentru a prelua conducerea 
Complexului Muzeal Dolj, care reunea la acea dat  toate institu iile muzeale din 
jude . Îl recomandau pentru aceast  responsabilitate nu doar cariera profesional  de 
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pân  în acel moment, dar i spiritul organizatoric i mai ales caracterul s u 
echilibrat, care tie s  medieze în orice situa ie. Fo tii subalterni cu care am reu it 
s  discut pentru rândurile de fa  îi p streaz  o amintire cu totul pozitiv . 
 Dup  reorganizarea Complexului Muzeal Jude ean Dolj, petrece doar o 
scurt  perioad  (1990-1991) în func iile de consilier i inspector la Inspectoratul 
pentru Cultur  i Art  Dolj (în prezent Direc ia Jude ean  pentru Cultur ), perioad  
suficient  îns  pentru el în demersul de a proteja un mare num r de situri 
arheologice de interes prioritar din jude ul Dolj prin înscrierea acestora în Lista 
Monumentelor Istorice, înscrieri valabile pân  în prezent f r  modific ri. 
 Anul 1991 a marcat o nou  etap  pentru Petre Gherghe, atât în plan 
profesional, cât i tiin ific. Profesional, el î i începe cariera universitar ; tiin ific, 
î i l rge te aria domeniilor de interes i expertiz . În 1990, în bun  m sur  datorit  
eforturilor lui Octavian Toropu, la Universitatea din Craiova s-a înfiin at o Sec ie 
de Istorie, ini ial în cadrul Facult ii de Litere. Profesorul Gherghe a fost cooptat la 
Catedra de Arheologie i Istorie Veche, din care mai f ceau parte, în afar  de el i 
Octavian Toropu, Corneliu M rg rit T tulea i Lucian Amon. La Facultatea de 
Istorie parcurge toate treptele carierei universitare: este mai întâi lector, în 1998 
conferen iar, iar din anul 2001 profesor universitar. În activitatea facult ii, 
profesorul Petre Gherghe nu se implic  doar în procesul didactic, ci î i 
demonstreaz  calit ile organizatorice i în func ia de secretar tiin ific al facult ii, 
pe care a îndeplinit-o timp de 8 ani începând din 2000 pân  în 2008, dat  la care a 
fost ales prodecan.  
 În 1995 sus ine, sub coordonarea lui Dumitru Berciu, teza de doctorat cu 
titlul „Contribu ie la cunoa terea civiliza iei geto-dacice din Oltenia”. Lucrarea, 
a a cum se poate vedea din volumele în care a fost publicat  ulterior: A ez ri i 
cet i geto-dacice din Oltenia (1997) i Repertoriul informa iilor i descoperirilor 
arheologice din Oltenia. Epoca La Tène (2001), reprezint  mult mai mult decât 
sugereaz  titlul ini ial al tezei, titlu în care cei care îl cunosc pe profesorul Petre 
Gherghe mai îndeaproape recunosc cu u urin  sim ul m surii i modestia care îl 
caracterizeaz . Ea constituie de fapt prima – i singura pân  azi – sintez  dedicat  
culturii La Tène din sud-vestul României, o zon  în care civiliza ia geto-dacic  s-a 
dezvoltat în contact cu popoarele din sudul Dun rii, dar i cu civiliza iile elenistic  
i roman , creând o foarte interesant  sintez  cultural . Nu este locul sau momentul 

pentru a recenza aici cele dou  volume, dar nu este f r  de folos a men iona câteva 
caracteristici ale lor, care definesc de fapt întreaga oper  tiin ific  a lui Petre 
Gherghe. Materialul este admirabil structurat, o calitate care îl caracterizeaz  pe 
profesorul Gherghe i asupra c reia voi mai reveni, rigoarea metodologic  face ca 
cititorul s  g seasc  aproape imediat ceea ce îl intereseaz  în mod special, scriitura 
este clar , sobr  i curat , concluziile sunt de fiecare dat  pertinente, reie ind 
aproape de la sine dup  expunerile care le preced . În sfâr it, fiind vorba despre o 
perioad  istoric  a c rei cercetare a generat multe controverse, se cuvine remarcat 
i stilul elegant în care profesorul Gherghe tie s  î i exprime punctul de vedere, 

întotdeauna documentat solid, f r  s  fac  polemic . 
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 Tot în anul 1991, Petre Gherghe devine membru al colectivului antierului 
arheologic Sucidava, jude ul Olt, al turi de Octavian Toropu i Florea Bâciu, 
antier al c rui responsabil tin iific va fi începând din 1996. Noul colectiv a impus 

pentru prima dat  o metod  de cercetare cu adev rat sistematic  într-un sit s pat 
înc  din perioada „arheologiei romantice”, metod  urmat  cu rigoare pân  ast zi. 
La Sucidava, care este poate situl cel mai important al Olteniei, cu o stratigrafie 
care se întinde de la Neolitic pân  în Evul Mediu dezvoltat, Petre Gherghe i-a 
probat maturitatea profesional  la care ajunsese în ultimul deceniu al secolului 
trecut. Dar mai ales a dovedit i c  i-a asumat pe deplin rolul de profesor. Aici, pe 
antierul coal  al Facult ii de Istorie din Craiova, sub îndrumarea direct  a 

profesorului Gherghe s-au format Dorel Bondoc, cel care avea s - i croiasc  apoi 
propriul s u drum în arheologia roman , Irina Maria Popescu, Marius Cristian 
Bâsceanu i al ii, to i în prezent la Muzeul Olteniei Craiova, dar i Doru Liciu i 
semnatarul acestor rânduri, chiar dac  ultimii doi au ales ulterior alte direc ii. Dar 
profesorul Gherghe nu s-a preocupat doar de formarea unor speciali ti care s  
activeze în centrul universitar de la Craiova. A avut grij  ca i la Muzeul din 
Corabia s  formeze speciali ti în arheologie, care s  continue munca inimosului 
Florea Bâciu i astfel au devenit membrii în colectivul de cercetare al Sucidavei 
Mirela Cojoc i Marius Bâciu. Concomitent cu formarea tinerilor arheologi, sub 
conducerea lui, Sucidava devine un antier deschis, în colectiv fiind coopta i la date 
diferite i pentru diferite perioade Lucian Amon, Constantin C. Petolescu, Liviu 
Petculescu, Mircea Negru, Onoriu Stoica, Cristina Mitar, tefan Vasili  i Alina 
U , dar i speciali ti de la universit ile spaniole din Madrid i Leon: Miguel 
García Figuerola, Blanca Ester Fernandez i M. Txamin del Paz Sainz. C ci 
profesionistul care î i cunoa te valoarea nu se teme de nicio concuren . Mai mult 
decât atât, pe linia aceleia i deschideri, profesorul Gherghe devine din 2007 
membru al colectivului de cercetare de la Romula, al turi de Mircea Negru, Lucian 
Amon, vechiul s u colaborator i coleg i de George Mihai de la Muzeul 
Romana iului, unificând într-un fel colectivele celor mai importante obiective de 
epoc  roman  din Oltenia. În anul 2002 î i g se te timp s  se al ture din nou 
colectivului Muzeului din Târgu-Jiu pentru s p turile de la S celu, jude ul Gorj. 
 În 2001, fie din inspira ie, fie mai degrab  ca rezultat al deceniilor de 
experien  acumulate în direc ia cercet rilor de suprafa , Petre Gherghe deschide 
antierul arheologic de la Desa, în jude ul Dolj, pe malul Dun rii, al c rui 

responsabil tiin ific a fost timp de peste un deceniu. Aici îi are drept colegi – a a 
cum îi nume te Petre Gherghe întotdeauna pe colaboratorii al c ror coordonator 
este – pe neuitatul Marin Nica, pe Florin Ridiche, dar i pe fo tii s i studen i de la 
Sucidava: Irina Maria Popescu,  Marius Cristian Bâsceanu i al ii. Rezultatele 
campaniilor, tot mai spectaculoase de la an la an, au eviden iat o extrem de 
interesant  zon  de contact între civiliza iile La Tène geto-dacic  i celtic . În 
privin a epocii romane, complexul de locuire de la Desa, a a cum arat  chiar 
descoperirile întâmpl toare realizate tot mai frecvent în zon , reprezint  o arie 
despre care cu siguran  se va vorbi tot mai mult în viitor. 
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 Profesorul Petre Gherghe i-a concretizat rezultatele cercet rilor pe lâng  
volumele de autor prezentate în lista sa de lucr ri, în numeroase lucr ri tiin ifice. 
Men ionez aici mai întâi cele peste 100 de studii ap rute în reviste de specialitate 
sau volume colective în care a publicat cu claritate, concizie, dar mai ales cu 
onestitate întreg materialul descoperit. Cu acela i spirit de echip  dovedit i în 
activitatea de pe antierele arheologice, a contribuit la volume colective, a a cum 
sunt Monumentele Craiovei sau Monografia ora ului Corabia, sau la lucr ri de mai 
mare întindere, a a cum sunt Dic ionarul istoric al localit ilor din jude ul Dolj, 
Filia i. Istorie i cultur , Piemontul B l ci ei, Calafat. Vadul Diiului. La toate 
aceste volume colective a redactat capitole sau articole care priveau istoria veche i 
arheologia. 
 Am l sat la sfâr itul acestei poate prea rapid întocmite sec iuni dedicate 
publica iilor profesorului Petre Gherghe un volum ap rut relativ recent, scris în 
colaborare cu Lucian Amon: Istoria Craiovei.  M rturii arheologice i 
numismatice.  (Mileniul VII a. Chr. - secolul XV p. Chr.), Editura Universitaria, 
Craiova, 2010. În ultima sut  de ani, fiecare genera ie de istorici craioveni a 
ambi ionat s  realizeze o monografie istoric  general  a Craiovei. Din varii motive, 
proiectul nu s-a realizat niciodat  într-o form  mul umitoare, care s  dep easc  
formatul unor volume omagiale. Probabil acum este mai u or pentru cercet rorii 
celorlalte epoci istorice, c ci primul volum, care cuprinde toate datele pe care le 
poate oferi arheologia despre zona ora ului nostru a fost deja redactat de cei doi 
fo ti profesori ai mei, care au dovedit i cu aceast  ocazie aceea i metod  
riguroas , ar tând în acela i timp înc  o dat  c  profesionistului îi este proprie 
limitarea la domeniul s u de competen . 

În partea a doua, voi încerca s  ar t modul în care l-am cunoscut eu i 
colegii mei pe profesorul Gherghe. La Facultatea de Istorie din Craiova, a fost 
titularul cursurilor de Istorie Veche a României, Arheologie i Preistorie general , 
cursuri publicate cu promptitudine la editura Universit ii din Craiova. Pe lâng  
acestea, în perioade diferite a sus inut în timpul activit ii sale la catedr  mai multe 
cursuri i seminarii speciale de Istorie Veche i Arheologie, la Facultatea de Istorie, 
dar i la Facultatea de Sociologie i la Facultatea de Litere, atât pentru ciclul de 
licen , cât i pentru cel de master.  

Eu i-am fost student în intervalul 1991-1995. Într-o perioad  în care multe 
planuri de înv mânt pentru disciplinele istorice se g seau într-o etap  evident  de 
reformare, redefinire i c utarea unui drum nou, cu to ii am remarcat i apreciat la 
profesorul Petre Gherghe claritatea expunerii, sistematizarea materiei i elegan a 
discursului construit prin simplitate i armonie. A în eles înc  de la început c  un 
curs universitar nu este un tratat, ci un fundament pe care s  se poat  construi în 
viitor i, de asemenea, c  este esen ial ca studen ii s  deprind  metodele disciplinei 
i s  înve e s  le aplice. Ca profesor, se num r  printre aceia despre care se spune 

c  elevul sau studentul „înva  de la ei lec ia înc  din clas ”. Acest lucru î i ar ta 
importan  în perioadele aglomerate de sesiune. Când în sfâr it începeam preg tirea 
examenului, în cazul cursurilor lui constatam de fiecare dat  c  reg seam subiectele 
clar enun ate în materia predat , ca subcapitole sau capitole bine conturate. Nu îmi 
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amintesc ca vreun coleg s  se fi pus vreodat  la îndoial   evaluarea profesorului 
Gherghe, fie considerând c  ar fi meritat o not  mai mare, fie s  se întrebe uimit de 
ce a primit o not  bun  pentru o lucrare destul de slab . 

Cursul de arheologie mi-l amintesc ca fiind bazat exclusiv pe deprinderea 
folosirii metodelor acestei tiin e în situa ii practice i cred c  nu sunt singurul 
dintre studen ii s i care revede în minte imaginea sa desenând pe tabl  traseul ideal 
al perieghezei unui bazin hidrografic, sistemele de caroiaj ale diferitelor tipuri de 
situri, sau clasica triangula ie, uitat  azi de mult în era GPS-ului pentru to i. Aveam 
s  afl m cu surprindere pl cut  mai devreme sau mai târziu, c  nu doar noi eram în 
anul I de studen ie, ci i profesorul nostru era în primul s u an la catedr , de i 
d dea impresia c  face asta din totdeauna. 

Cursul de arheologie era continuat în componenta sa practic  pe antierul 
Sucidava. Trebuie spus c  profesorul Gherghe nu for a nota, adic  aici, pe antier, 
studen ii erau liberi, nu aveau sarcini impuse. Era constient c  doar o parte dintre 
noi suntem interesa i de istoria veche, ceilal i fiind desigur înclina i spre cercetarea 
altor epoci istorice i erau prezen i aici doar pentru c  programa prevedea practic  
arheologic . Pe cei pe care ne-a v zut revenind i în afara practicii obligatorii ne-a 
tratat cu mare aten ie. Am înv at de la el s  desen m planul i profilul sec iunii, s  
facem descrierea s p turii, s  colect m i s  inventariem materialele arheologice. 
Cu riscul de a p rea refractar la nou, consider c  fraza de mai sus cuprinde în ceea 
ce ast zi este normat în peste o sut  de pagini de standarde i proceduri anexate 
unui ordin al ministrului i descrie cu exactitate activit ile de baz  ale unui 
arheolog pe antier. La început nu a fost u or pentru noi. Se lucra o sec iune 
magistral , profilul ei îl „citeam” urca i cu scara, deoarece adâncimea s p turii 
ajungea uneori la peste 3 metri, iar sec iunea surprinsese cred aproape toate 
nivelurile arheologice din cetate. Ne-a îndrumat cu mult  r bdare, ne-a corectat 
întotdeauna prin cuvinte pozitive, f r  s  spun  „nu e bine acolo”, ci folosind 
exprim ri aluzive atunci când trebuia s  facem modific ri. La sfâr it, ne-a condus 
s  prezent m colectivului de cercetare rezultatul nostru, ocazie cu care a subliniat 
de mai multe ori c  desenele ne apar in, ar tând c  un profesor se bucur  mai mult 
de rezultatul elevului decât de propriile sale realiz ri. 
 Nu pot s  nu aduc aminte aici despre dou  momente care ilustreaz  rela ia 
mea cu profesorul Petre Gherghe. În 1994 m  aflam la Sucidava în a patra 
campanie ca student, al turi de colegii din anul I. Dup  ce activitatea pe antier se 
încheia, ne deplasam în ora ul Corabia, unde eram caza i  prin bun voin a 
conducerii Liceului Teoretic în c minul acestuia. Aveam a adar, începând de dup  
amiaza i pân  diminea a, prea mult timp liber ca s  nu îl folosim în mod 
constructiv. i astfel, într-o noapte, u a camerei mele nu a putut rezista 
impetuozit ii unui vajnic centurion din anul I, de altfel un competent i pasionat 
cunosc tor al luptelor aeriene din cel de-al doilea r zboi mondial i în prezent 
director performant al unui liceu transilvan. Administratorul liceului a adus a doua 
zi la cuno tin a profesorilor no tri întâmplarea. Petre Gherghe, care considera, f r  
prea mult temei de altfel, c  eu ar fi trebuit s  fiu cumva „învechit în lucruri bune” 
dup  patru ani la Sucidava, un fel de exemplu pentru cei mai tineri, sau doar spera 
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c  a a este, m-a luat de pe antier i am mers împreun  s  discut m problema la 
Corabia cu conducerea liceului. Acolo a vorbit între patru ochi cu administratorul, 
cred c  i cu directorul i totul s-a rezovat. Nu tiu dac  a pl tit el u a rupt  sau 
doar a pledat pentru conciliere i în elegere fa  de avântul nostru tineresc. 
 Înainte de aceasta, pe drumul spre Corabia, mi-a spus ceea ce a avut de 
spus, în cuvinte pu ine, a ro it i a t cut tot restul drumului. I s-a f cut, cum se 
spune, „ru ine de ru inea noastr ”, iar ru inea este prima tr s tur  prin care Biblia 
define te starea de umanitate. 

Am crezut c  s-a sup rat pe mine, dar pu in dup  întâmplare m-a c utat i 
m-a recomandat lui Gheorghe Popilian, care c uta în acea perioad  un tân r 
absolvent pe care s -l angajeze la sectorul Arheologie al Institului  „C. S. 
Nicol escu – Plop or”, pe care îl conducea. Gheorghe Popilian, cel care mi-a 
completat instruc ia, îl caracteriza pe Petre Gherghe ca pe un profesionist 
„meticulos i ordonat”. Cei care l-au cunoscut pe Gheorghe Popilian vor ti s  
aprecieze cum se cuvine cele dou  epitete de mai sus. 

L-am întâlnit anul trecut, dup  mul i ani, pe profesorul Petre Gherghe. M-
am bucurat s  v d c  i-a p strat neschimbate zâmbetul natural i elegan a 
exprim rii din totdeauna. Pentru c  m  decisesem s  m  întorc, fie i în sectorul 
„administrativ” al arheologiei, i-am cerut o recomandare pentru Comisia Na ional  
de Arheologie. Mi-a acordat-o cu promptitudine i naturale e i nu am v zut la el 
nicio urm  a vreunei dezam giri justificate în privin a mea. În zilele noastre mai 
sunt pu ini oameni care s  acorde o a doua ans . 
 Nu a  insista în mod special la final, mai mult decât s-a f cut în prezentarea 
de mai sus în stilul unui curriculum vitae, asupra evolu iei profesionale a 
profesorului Gherghe, dac  nu ar fi împrejur rile prezente în care tr im. În epoca în 
care, sub sloganul de a da o ans  tuturor vedem promova i poate prea mul i 
oameni despre care ne întreb m apoi de ce sunt acolo, cariera lui Petre Gherghe se 
cuvine remarcat . A promovat întodeauna prin munc  i cu r bdare: prima func ie 
de conducere a ocupat-o dup  mul i ani de experien  în domeniu; a devenit dup  
dou  decenii de carier  cadru didactic universitar;  a fost îns rcinat, dup  peste 25 
de ani de cercetare s  conduc  un antier arheologic de importan  na ional , iar 
membru în Comisia Na ional  de Arheologie a fost ales, pentru dou  legislturi dup  
al i câ iva ani de la acest din urm  moment. Nu i-a dep it niciodat  aria de 
competen , nu a concurat pentru func ii administrative altele decât cele pe care le 
poate ocupa prin natura profesiei un arheolog i cadru didactic universitar. Nu a 
fost niciodat  omul potrivit în momentul potrivit, ci doar om. 
 R bdarea, în elegerea lucrurilor, judecata dreapt , îndr zneala sunt 
tr s turile pe care oricine l-a cunoscut i le poate atribui lui Petre Gherghe, 
ar tându-se astfel c  valorile i virtu ile omului bun nu s-au schimbat din perioada 
care constituie obiectul de studiu al arheologiei i pân  ast zi. 

Identitatea a devenit, în anii din urm , a a cum  spunea un spirit mare plecat 
recent dintre noi, „cel mai jucat joc din ora ”. Na ional , local , profesional , 
religioas , rasial , de micro-grup social de cele mai variate origini sau de sex, 
identitatea este studiat  în prezent de cercet tori din numeroase discipline 
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stiin ifice, de la istorie la sociologie i de la lingvistic  la antropologie, este 
neîn eleas  de mul i dintre subiec ii ei i folosit  pe scar  larg  de politicieni, ca s  
parafrazez un clasic.  Cu mult înainte ca fenomenul s  devin  generalizat, în 
arheologia român , ca i în toate celelalte ri i discipline tiin ifice, s-a vorbit 
despre coala de la Cluj, coala de la Bucure ti – ca centre universitare – sau 

colile de la Ulpia Traiana, Sarmizegetusa Regia i Histria – ca locuri de formare 
profesional , dar i moral . Cei care s-au instruit la aceste coli, au fost ulterior pe 
bun  dreptate mândrii de profesorii lor. Recunosc f r  modestie disimulat  c  
centrul de la Craiova nu poate s  rivalizeze cu cele de mai sus. În timp s-a format 
totu i în zona noastr  o tradi ie, anume ca arheologi olteni, mai experimenta i i 
mai vârstnici, s  instruiasc  al i olteni pentru a s pa în Oltenia. i astfel, dup  
neobosi ii pionieri ai arheologiei C. S. Nicol escu – Plop or i Dumitru Berciu, au 
urmat în ordine Dumitru Tudor, care a tiut s  transmit  discipolilor s i doar 
calit ile, apoi Gheorghe Popilian, care din vina vremurilor nu a putut s - i 
manifeste pe deplin talentul didactic i s - i împ rt easc  experien a decât pentru 
prea pu ini. Astfel, fiecare genera ie i-a avut maestrul s u. Genera ia mea i cele 
urm toare l-au avut ca profesor i îndrum tor în disciplina arheologiei pe Petre 
Gherghe. Închei în stilul unui raport de s p tur : la data de ast zi, Registrul 
Arheologilor din România înregistreaz  opt arheologi în centrul universitar 
Craiova. Unul este cel s rbatorit acum; din ceilal i apte, patru i-au fost studen i la 
cursul de arheologie i practican i pe antierul Sucidava; al i doi, forma i în alte 
centre i la alte coli, au lucrat ani în ir pe antiere al c ror responsabil a fost 
profesorul Petre Gherghe. Rezistând tenta iilor de a extinde c utarea i de a 
exprima aceste cifre i în procente, v  doresc, Domnule Profesor, 

La Mul i Ani! 
Dan B lteanu 

Arheolog, Direc ia Jude ean  pentru Cultur  Dolj 
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Amintiri dezv luite cu Prof. univ. dr. Petre Gherghe 
 
 Arheologia este tiin a care ne dezv luie istoria antic  a unei societ i, prin 
analiza culturilor materiale descoperite în p mânt. Pentru acesta î i trebuie o 
formare special , pentru a diferen ia arheologii tiin ifici de scormonitorii prin 
p mânt sau, a a-numi ii, c ut torii de comori. S rb toritul acestui volum omagial, 
Prof. univ. dr. Petre Gherghe, este unul din reputa ii arheologi români, cu o 
prodigioas  activitate, adunat  în decenii de practic . Este o pl cere s  relatez, la 
ceas aniversar, câteva amintiri cu domnia sa, amintiri peste care s-a pus colbul 
vremii. Dar, a a cum un arheolog dezv luie p r i din istorie prin descoperiri din 
situri, voi încerca s  dezv lui i eu câte ceva din personalitatea complex  a 
domnului profesor, prin amintirile personale pe care le am cu domnia sa.  
 Pe domnul profesor îl cunosc de zece ani, începându-mi anii de studen ie la 
Universitatea din Craiova în 2007. Providen a a f cut ca tocmai domnia sa s  fie 
decanul de an al promo iei mele. A adar nu a fost doar un simplu profesor la 
catedr , ci i un îndrum tor al nostru i persoana la care apelam în caz de nevoie. 
Î i f cea timp pentru noi, în pofida multor responsabilit i, dat fiind c , în acei ani, 
era i prodecan al Facult ii de Istorie-Filosofie-Geografie. Am admirat întotdeauna 
inuta vestimentar  a dumnealui. Elegan a cu care se purta, preda sau vorbea îl 

recomandau ca un veritabil universitar. Întotdeauna era cel mai prezentabil. Am 
avut astfel ocazia, ca în acest prim an, s  îl cunosc în dubl  calitate, pedagogic  i 
tiin ific . 

 În calitate de profesor ne-a predat Istoria veche a României. Un domeniu 
abstract, dac  ne referim la culturile arheologice, i fascinant totodat , dac  ne 
referim la istoria dacilor în toate aspectele ei. Într-o zi de curs, la sala 418, din 
corpul central al Universit ii din Craiova, ne-a uimit prin abilit ile dobândite în 
timp. Acolo fiind i laboratorul de arheologie, cu vitrine ce de ineau artefacte de pe 
teritoriul României, din profesor a devenit ghid. i nu doar c  ne-a spus ce de inea 
laboratorul, ci ne-a luat i ne-a explicat obiecte pe rând, cu particularit ile 
fiec ruia. Se vedea pasiunea cu care vorbea despre cioburi de vase i obiecte din 
silex sau metale, pentru noi poate nesemnificative. Apoi, la examenele dumnealui, 
pe lâng  cele dou  subiecte pe care le d dea, obligatoriu trebuia s  scriem cinci 
c r i din bibliografie pe care le-am consultat. Astfel, domnul profesor nu se limita 
la cele câteva pagini de curs, ci ne provoca la a descoperi singuri mai multe detalii 
istorice, punându-ne la dispozi ie o ampl  bibliografie. Dar avea i preten ia ca 
aceasta s  fie consultat . De i se auzea c  era un profesor exigent, zvonistica 
studen easc , nu numai c  eu am primit 9 i 10, dar mi-a i apreciat lucrarea în fa a 
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clasei dup  examenul din semestrul II, fiind o încurajare pentru mine, i dând 
imbold unui tân r la început de drum. 
 La încheierea anului întâi, în timpul vacan ei de var  l-am descoperit ca 
arheolog. În iulie 2008, am petrecut trei s pt mâni de practic  arheologic  la 
Sucidava (Corabia, jude ul Olt), cetate romano-bizantin  de secol IV p.Cr., unde, 
sub îndrumarea dumnealui i-a domnului profesor Lucian Amon, un alt universitar 
craiovean, am fost introdu i în tainele acestei ramuri istorice. În fiecare zi, de luni 
pân  sâmb t , de la 7 la 13 eram pe antierul arheologic, unde i-am întâlnit i pe 
domnul Gic  apc  (descendent al lui Popa Radu apc  de la revolu ia pa optist  
din ara Româneasc ), ghidul cet ii, i doamna Mirela Cojoc, directoarea 
Muzeului din Corabia. Primele zile au fost înc rcate de emo ia pe care ne-o crease 
domnul profesor Gherghe prin afirma ia „pune i mâna pe lucruri vechi de 2000 de 
ani”. Mie mi-a încredin at, pe mai toat  perioada practicii, sarcina de a sp la i a 
cota obiectele g site, pentru inventariere i depunere la muzeu. O munc  
minu ioas  i cu r spundere, de care m-am achitat, sper, cu seriozitate. Dup -
amiezile ni le petreceam liber fiecare, de obicei la c minul Liceului „A.I. Cuza” 
unde eram caza i, iar serile la o teras  unde domnii profesori ne povesteau din 
experien a dumnealor. Niciodat  nu am sim it din partea domniei sale, sau a 
domnului profesor Amon, atitudinea aceea arogant  pe care o pot c p ta oamenii 
ajun i în pozi ii de conducere. Din contr , aveau timp pentru to i.  
 Ne-am întâlnit, apoi, cu diverse împrejur ri, la manifest ri tiin ifice sau 
lans ri de carte. A  puncta dou  semnificative. În octombrie 2010, cu prilejul 
Zilelor Municipiului Craiova, am fost prezent, student fiind în anul I la master, la 
dou  lans ri de carte care l-au avut în prim plan. La prima era în calitate de coautor, 
al turi de profesorului Lucian Amon, a unui volum despre istoria Craiovei. La cea 
de-a doua, în calitate de so  al doamnei Otilia Gherghe, coautoare împreun  cu 
Luchian Deaconu, a unui volum despre ofi erii craioveni prizonieri în primul r zboi 
mondial. S  nu uit m c  so ia domnului profesor este, la rându-i, o cunoscut  
profesionist  a istoriei.  
 Ar fi prea multe de povestit, într-un spa iu prea restrâns. Dar, dac  pot 
afirma ceva cu t rie despre domnul profesor Petre Gherghe, este faptul c  a f cut 
din arheologie nu doar o pasiune sau profesie, ci un mod de via . i-a dedicat zeci 
de ani pentru cercet ri arheologice, c lcând cu seriozitate pe urmele înainta ilor 
dumnealui, ca Dumitru Tudor, Dumitru Berciu, Gheorghe Popilian .a. De i 
personal sunt istoric contemporanist, nu am uitat ceea ce am înv at la cursurile pe 
care le preda. Dumnealui a pus bazele istorice a ceea ce am înv at mai târziu 
despre istoria na ional . Iar câteva din c r ile scrise de dumnealui ocup  un loc 
special în biblioteca mea personal .  
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  Pe aceast  cale, domnule profesor Petre Gherghe, doresc s  v  mul umesc 
pentru ceea ce am înv at de la dumneavoastr , asigurându-v  de toat  considera ia 
mea. Iar acum, la ceas aniversar, cu prilejul împliniri a 70 de ani de via , v  doresc 
via  lini tit  i putere de munc  în continuare! 
 S  ne tr i i întru mul i ani! Dumnezeu s  v  binecuvânteze! 
 

Bogdan Emanuel R du  
Istoric 

Craiova 
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Profesorului Petre Gherghe la ceas aniversar 
 

 
 De o des vâr it  elegan , cu o generozitate uman  i intelectual  
remarcabil , cu o imens  bucurie a împ rt irii, Profesorul Petre Gherghe a avut 
înalta tiin  a model rii unor genera ii succesive de studen i care au dorit s  
cunoasc  Istoria înc  din cele mai vechi timpuri. Cursurile predate de domnul 
profesor erau o s rb toare a cunoa terii i a descoperirii universului fascinant i atât 
de fertil al Istoriei. 
 De la Profesorul Petre Gherghe am înv at c  Istoria nu este abstract , ci o 
realitate pe care o reg sim i în prezent, m rturiile arheologice, nu pu ine la num r, 
fiind descoperite an de an. Aceste lucruri au putut fi observate de noi, cei care i-am 
fost studen i, pe antierul- coal  de la Sucidava (Celei, jude ul Olt), în cele câteva 
s pt mâni de practic  arheologic . Astfel am descoperit Istoria „in situ” i nu doar 
din c r i, cum eram obi nui i. Experien a tr it  la s p turile arheologice de la 
Sucidava a fost una din cele mai pregnante din to i cei patru ani de facultate, iar 
figura celui care ne-a c l uzit pa ii în tainele arheologiei va r mâne mereu vie în 
mintea noastr . 
 La cei 70 de ani, pe care i-a împlinit la începutul anului 2017, Profesorul 
Petre Gherghe se poate mândri c  a contribuit din plin la consolidarea rezultatelor 
tiin ifice atât prin cercet rile proprii cât i prin formarea de tineri care în prezent 

sunt profesori, muzeografi sau cercet tori. Prin aceast  contribu ie Domnia Sa i-a 
des vâr it menirea de Profesor. 
 Parcursul intelectual al Profesorului Petre Gherghe se declin , pe lâng  
munca de la catedr , în cele 12 volume publicate, 6 cursuri universitare, circa 160 
de studii i articole ap rute în publica ii de specialitate, volume colective, pres  sau 
reviste culturale i participarea la peste 270 de sesiuni tiin ifice, simpozioane, 
congrese na ionale i interna ionale. De asemenea, cercet rile arheologice în 
domeniul epocii dacice, romane i romano-bizantine pe antierele de la Turburea-
Spahii, Socu-B rb te ti, Stoina, S celu (jude ul Gorj), Cernele-Craiova, Co ofenii 
din Dos, Desa (jude ul Dolj), Sucidava i Romula (jude ul Olt) au reprezentat 
repere în cariera Domnului Profesor. 

A adar, la ceas aniversar, nu putem decât s -i dorim Domnului Profesor 
Universitar Petre Gherghe mul i ani cu s n tate i noi împliniri pe plan 
istoriografic. 

 
 

Carmen Dumitrescu, 
Redactor la Media Sud Europa 

Radu Gabriel Dumitrescu, 
ef Sec ia Istorie-Arheologie, Muzeul Olteniei Craiova
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Profesorul Petre Gherghe - un om de s rb toare! 
 
 

 Bucuria de a scrie despre oamenii frumo i i buni pe care i-ai întâlnit în 
via  este o tr ire aleas  a eu-lui t u, care nu poate dep i în intensitate emo ia dat  
de onoarea de a face acest lucru. Memoria m  ajut  s  scormonesc prin timp i s  
aflu c  l-am întâlnit pe domnul profesor Petre Gherghe cu mai bine de trei decenii 
în urm , pe când era muzeograf la Muzeul Jude ean Gorj – „Alexandru tefulescu”, 
din Târgu-Jiu. Mi-au r mas memorabile, de neuitat, primele evenimente ale 
întâlnirii noastre, acele conferin e tiin ifice ale institu iei amintite mai înainte, în 
care erau prezentate cele mai noi dintre descoperirile gr itoare despre str vechimea 
locuirii noastre ca români pe aceste p mânturi, m rturii rezultate prin s p turile 
efectuate în siturile arheologice din jude , la Castrul roman de la Bumbe ti-Jiu, 
Ansamblul „Cornea Br iloiu” din Târgu-jiu, Tele ti – „Livezile Mari”, Tope ti – 
„Cetate”, Târgu-C rbune ti – „Geminele”, Stoina (Toiaga) – „Cur turi”, activit i 
la care domnul profesor era „sufletul ac iunii exploratorii”. 
 Acestea s-au constituit pentru mine i al i tineri preocupa i de cunoa terea i 
explorarea realit ilor Jude ului Gorj în prilejuri de cert  inut  academic  în care s-
au remarcat prin calit ile profesionale i acelea de cercet tori aviza i ai trecutului 
istoric speciali tii muzeului – Petre Gherghe, Vasile Marinoiu i Gheorghe 
Calotoiu, alte personalit i din ar  invitate la întrunirile de la Gorj. Îmi amintesc cu 
pl cere întâlnirile cu tematic  artistic  pe domenii de literatur , pictur  i fotografie 
pe care le aveam deseori în spa iul Cercului foto „Clio” al muzeului.  Au fost 
suficiente aceste evenimente pentru a-l cunoa te i a-l aprecia pe domnul Petre 
Gherghe, ca specialist în domeniul s u de activitate. Seriozitatea, responsabilitatea 
i voin a sa nepre uit  pentru a- i continua dezvoltarea profesional  i a se implica 

în problematica educa iei prin cunoa terea tiin elor istorice îl determin  s  î i 
îmbog easc  traseul profesional cu Muzeul Olteniei i, în cele din urm , cu titlul 
de profesor i prodecan al Facult ii de Istorie, Filozofie i Geografie din cadrul 
Universit ii din Craiova. 
 i în acest  calitate, domnul profesor a continuat s  exploreze siturile 
arheologice din Gorj i Oltenia, pentru a g si noi dovezi ale existen ei noastre în 
spa iul geto-dacic, dovezi care luau calea laboratoarelor de identificare, apoi intrau 
în atelierele de restaurare i conservare,  pentru a fi expuse în s lile de muzeu, 
devenind în acest fel accesibile fiec rui român interesat i pasionat de cunoa terea 
istoriei neamului s u. În postura de cercet tor pe antierele arheologice l-am 
reîntâlnit pe profesorul universitar Petre Gherghe acum aproape dou zeci de ani. 
Era o var  neobi nuit de torid  i domnul profesor se afla cu studen ii craioveni de 
la istorie la s p turile de pe antierul din Buha, undeva în preajma sta iunii S celu.  
 Profitând de prezen a dumnealui aici, într-o zi de repaus, l-am invitat s  
urc m sus, în munte, la Rânca, mai aproape de frun ile Carpa ilor no tri i în 
imperiul aerului r coros i pur al p durilor de brad. A fost ziua în care am avut 
fericirea de a m  întâlni cu frumuse ea cracterului s u exemplar i sensibilitatea 
spiritual  ale unui reputat reprezentant al mediului academic universitar. Priveam 
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împreun  spre seme ia  Parângului, comunicând cu sinceritate i admirând totodat  
limpezimea cerului i framecul peisajului montan, cutezan a celor care au ini iat 
dezvoltarea primelor amplasamente pentru cea mai înalt  sta iune a sporturilor de 
iarn  din România. Dialogul nostru era extrem de flexibil i interesant, sim eam c  
am în preajm  un om bogat spiritual, plin de umanism i în elegere, deschis la 
provoc rile timpului, un om care î i umple inima cu bucurie i sufletul de 
s rb toare. 
 Aveam lâng  mine pe profesorul responsabil i generos, care tie s -i 
formeze pe studen i prin rigoarea i con inutul demersului s u tiin ific i 
pedagogic, convins fiind de principiile i valorile morale la care se raporteaz  
domnia sa. Convingerile, atitudinile i voin a moral-organizat  din ac iunile sale 
profesionale, tiin ifice i sociale sunt dimensiuni care dau soliditate i tr inicie 
unui caracter frumos, dinamic i constructiv. 
 Trecuser  zece ani de când domnul profesor intrase în galeria prietenilor 
mei, o perioad  bun  de timp care s -mi înt reasc  încrederea, respectul, simpatia 
i pre uirea pentru conduita, con tiin a i valoarea omului i specialistului care, 

împreun  cu mine, se bucura de toate minunile pe care ni le scosese în cale 
universul miraculos al muntelui. În acea zi petrecut  pe în l imile de la Rânca, am 
admirat la profesorul d ruit cu toat  fiin a sa tiin ei i educa iei prin tiin  a 
tinerilor calit i pe care mi-a  dori s  le întâlnesc la întregul corp profesoral din 
mediile educa ionale de nivel universitar i preuniversitar ale înv mântului 
românesc.  
 Este vorba despre: sinceritate, cinste, corectitudine, tact, delicate e, 
modestie, optimism, altruism, bun tate, sociabilitate, ajutorare dezinteresat , 
spiritul responsabilit ii civice. Toate acestea vorbesc despre caracterul special al 
profesorului universitar Petre Gherghe, exprim  gradul de apreciere de care domnia 
sa se bucur , sentimentul demnit ii personale, pre uirea, stima i dragostea fa  de 
om din partea celui preocupat s  dezvolte rela ii interumane de simpatie, 
intrajutorare reciproc  i competi ie constructiv . 
 Acea zi a fost pentru mine o zi de neuitat, pentru c  am avut în apropiere un 
om de s rb toare. De atunci, m-am mai întâlnit de multe ori cu domnul profesor, la 
Craiova sau Târgu-Jiu, i am constatat c  a r mas acela i, în constan a dinamicii 
sale personale i în frumuse ea tr s turilor caracteriale. Sunt onorat c  am un astfel 
de prieten i sunt fericit c  profesorul Petre Gherghe este i acum, la 70 de ani i la 
final de carier  didactic  academic , acela i spirit tân r, animat de acelea i 
sentimente i idealuri, un om înzestrat cu puterea de a înfrumuse a via a celorlal i i 
de a-i ajuta în facerea binelui. 
 La mul i ani s n to i i frumo i, domnule profesor! V  mul umesc c  
exista i! S  tr i i întru mul i ani ferici i! 
 

Prof. Ion Elena, 
Târgu-Jiu
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Laudatio 
 
 

A  putea s  spun c  mi-e u or, dar în acela i timp i foarte greu, îns  simt 
mai întâi de toate o cinste i o onoare deosebit  când scriu aceste rânduri, deoarece 
sunt adresate profesorului meu de suflet i mentorului carierei mele. 

Parc  a fost ieri, când, în octombrie 1991, asistând la primul meu curs în 
calitate de student al Facult ii de Litere i Istorie din Craiova, un om f cea s  par  
arheologia o tiin  accesibil  oricui iube te istoria. Din primele momente, distinsul 
domn profesor a reu it s  m  îndemne a visa c  poate odat  i odat  voi lucra într-
un muzeu, c  voi avea propriul meu antier arheologic s  împ rt esc i eu 
satisfac ia unor descoperiri remarcabile, despre care dânsul relata atât de frumos la 
orele de curs.  

Dar, via a a f cut ca într-un final s  am locul meu la catedr , iar acum, dup  
atâta timp scurs de la absolvire în 1996, când le vorbesc elevilor despre preistoria 
neamului meu, ori despre istoria antic , pot spune c  nu am alte imagini decât cele 
formate în cadrul cursurilor inute de domnul profesor. Pasiunea pentru istoria 
veche o datorez domniei sale i, i acum, mi-aduc aminte când am fost primit 
voluntar pe antierul de la Sucidava în anul III de facultate, ori am f cut periegheza 
de la Govora al turi de domnia sa i de profesorul Dumitru Berciu. Nimic din toate 
acestea nu poate fi uitat, marcându-m  în suflet cu o mare bucurie, iar eu le tratez 
cu cinstea cuvenit , c ci reprezint  momente când am fost al turi de oameni mari.  

Odat  cu scurgerea timpului aveam s  primesc din partea distinsului domn 
profesor onorante dovezi de prietenie i, chiar acum când scriu aceste rânduri, 
afirm cu toat  responsabilitatea c  m-am sim it pe deplin împlinit ca om, în primul 
rând, dar i ca dasc l. Pentru dou  din lucr rile mele, domnul profesor a acceptat 
s - i spun  cuvântul de început, îns  n-am s  uit niciodat  onoarea ce m-i s-a f cut 
atunci când domnia sa a afirmat c  am fost singurul student al c rui nume a 
consim it s  i-l al ture pe o carte.  

Pentru toate acestea i pentru multe altele, nespuse datorit  lipsei spa iului, 
sunt pe deplin recunosc tor! 

V  mul umesc mult, stimate domnule profesor universitar doctor Petre 
Gherghe i v  sunt profund îndatorat pentru felul în care mi-a i marcat cariera. 

La mul i ani! 
 

Prof. dr. Romeo A. Popa, 
Drobeta Turnu Severin   

 


