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Drobeta XXII. Seria arheologie și istorie. Muzeul 
Regiunii Porților de Fier, Drobeta Turnu-Severin, 2012

Gheorghe Calotoiu

Recent a fost editat un nou număr al revistei „Drobeta” de Muzeul Regiunii 
Porților de Fier din Drobeta Turnu-Severin, Seria Arheologie-Istorie, care are 
un număr de 266 pagini. Articolele sunt semnate de specialiști în domeniul 
arheologie și istorie.

Autorii materialelor publicate sunt nume cunoscute cu o bogată activitate 
în cercetarea arheologică. Între 
acestea putem enumera cercetători 
consacrați: Constantin Petolescu, 
Cristian Schuster, Doina Benea, 
Gabriel Crăciunescu, ș. a.

Studiile arheologice 
cuprinse în revistă fac referire la 
epoca eneolitică: Cătălin Pătroi 
„Puncte de vedere privind prezența 
orantei în cultura eneolitică Sălcuța 
și conexiunile cu fenomenele 
culturale sincrone”.

Epoca bronzului este 
reliefată prin articolul semnat de 
Gabriel Crăciunescu „Necropolele 
culturii Zuto Brdo-Gârla Mare din 
sud-vestul Olteniei”, iar Georgeta 
El Susi publică studiul “Date 
asupra gospodăririi animalelor în 
așezări ale culturii Verbicioara din 
Oltenia”.

Cu privire la epoca geto-
dacică, Done Șerbănescu, Cristian 

Schuster, Alexandru Morintz prezintă studiul „Cu privire la ceramica getică din 
cele două dava de la Radovanul (Gorgana a doua și gorgana întâi). Chiupurile 
”, iar Laurențiu Mecu, Alexandru Nălbitoru scriu despre „Milenii de istorie la 
Dunărea de Jos. Situl arheologic de la Radovanu”. Gheorghe Calotoiu publică 
articolul “Repertoriul descoperirilor arheologice din epoca geto-dacică în județul 
Gorj”.

Referitor la epoca romană sunt prezentate studii de specialitate semnate de 
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Doina Benea “A fost Drobeta capitală a Daciei Inferior?”, iar Ana Cristina Hamat 
publică studiul „Podoabe feminine descoperite pe teritoriul Drobetei antice. 
Podoabe pentru împodobirea capului și a gâtului”. Vasile Marinoiu scrie articolul 
„Două piese gliptice descoperite în thermele castrului roman de la Bumbești-Jiu, 
punctul Vârtop, județul Gorj”.

Arheologul Ovidiu Bozu tratează problema “Siderurgia fi erului secolelor 
III-IV p. Chr., în hotarul satelor Șoșdea-Berzovia, județul Caraș-Severin”.

Prof. univ. dr. Constantin C. Petolescu și cercetătorul dr. Gabriel 
Crăciunescu prezintă studiul “Cultul lui Jupiter Dolichenus la Drobeta la Drobeta”, 
iar Nicolae Șerban publică articolul „Manifestări de evergetism la Drobeta în 
secolele II-III p. Chr.”.

Cercetătoarea științifi că dr. Alexandra Comșa publică materialul 
„Anthropological data regarding the burials from Ripiceni”.

Gabriel Crăciunescu și Toma Rădulescu prezintă studiul „Noi descoperiri 
monetare la Cetatea Severinului”  în urma cercetărilor arheologice intreprinse în 
acest sit arheologic.

Mai este prezent articolul „Restaurarea unui castron de ceramică 
aparținând culturii Gârla Mare” de Eugen Gavrilă Văcuță și studiul Elenei 
Manuela Pătruțescu „Analiza condițiilor de păstrare a bunurilor culturale din 
lemn din depozitele temporare ale Muzeului Regiunii Porților de Fier”.

Un capitol aparte îl reprezintă recenziile semnate de Gabriel Crăciunescu 
referitoare la câteva cărți de arheologie și istorie apărute în anul 2012: Romeo 
A. Popa „Oltenia administrativ-teritorială (1746-1929”, Editura Ars Longa, Iași, 
2012, 349 p; Gheorghe Calotoiu “Civilizațíi milenare în județul Gorj. Epocile 
bronzului și fi erului”, Editura Măiastra, Tg-Jiu, 2012, 339 p.; Cristian Schuster, 
Alexandru Morintz, Raluca Kogălniceanu, Cristian Ștefan, Alexandra Comșa, 
Georgeta El-Susi, Monica Constantin, Cătălin Constantin, Georgiana Mureșan 
“Cercetările arheologice de pe tronsonul Cernavodă-Medgidia al autostrăzii A2, 
Tumulul 3”.

Același cercetător, Gabriel Crăciunescu, prin activitatea sa științifi că 
deosebită semnează recenzia revistelor științifi ce „Litua. Studii și cercetări”, XIV, 
Muzeul Județean „Alexandru Ștefulescu”, Tg-Jiu, 2012 și „Buridava.Studii și 
materiale”, IX, Muzeul Județean Vâlcea „Aurelian Sacerdoțeanu”, Rm. Vâlcea, 
2011.

Cătălin Nicolae Pătroi prezintă recenzia cărții publicate de Ilie Sălăceanu 
și Nicolae Curici, „Fenomenul Șvinița”, volumul I. Istoria, Editura Solstițiu, Satu 
Mare, 2012.

Articolele publicate în revista Drobeta , vol. XXII, Seria Arheologie-
Istorie, prezintă o problematică deosebit de importantă pentru arheologia Olteniei 
și pe plan național.

Tematica cuprinde studii cu cercetări arheologice din epoca eneolitică, 
epoca bronzului, geto-dacică, romană, medievală și se adresează specialiștilor 
din domeniul arheologiei și istoriei. 


