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COMUNICAT DE PRESĂ 
 

 
 

 
Caransebeş 

 

 

 

MUZEUL JUDEŢEAN DE ETNOGRAFIE ŞI AL REGIMENTULUI DE 

GRANIŢĂ CARANSEBEŞ 

COMUNICAT DE PRESĂ 

Ziua Naţională a Culturii Române 

 
 

 

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş împreună cu 

Colegiul Naţional ,,Traian Doda’’ Caransebeş organizează Ziua Naţională a Culturii 

Române. Evenimentul va avea loc vineri, 15 ianuarie 2016, începând cu ora 10.00, în sala 

Constantin Daicoviciu de la etaj a instituţiei de cultură. Întreaga manifestare se derulează cu 

sprijinul Consiliului Judeţean Caraş-Severin. 

Acţiunea va debuta prin prezentarea imnului Municipiului Caransebeș (text G. D. 

Bălteanu, muzica Antoniu Sequens) de către Col. (r) Liviu Groza. Programul va cuprinde și 

un recital de poezii Medalion din opera marelui poet român Mihai Eminescu. Acestea vor fi 

susținute de elevi talentați ai Colegiului Național ,,Traian Doda’’, sub îndrumarea doamnei 

profesor Maria Frențiu. 

Evenimentul, aflat la cea de-a V - a ediţie, acordă o deosebită apreciere culturii 

române, operei marelui poet român Mihai Eminescu precum şi lui Antoniu Sequens 

(compozitor, dirijor al Reuniunii de Cântări din Caransebeş, profesor, pianist concertist, 

organist şi critic muzical). 
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Ziua Naţională a Culturii Române 
Muzeul Judetean de Etnografie si al Regimentului de Granita Caransebes impreuna cu 

Colegiul National ,,Traian Doda’’ Caransebes organizeaza ,,Ziua Nationala a Culturii 

Romane''. Evenimentul va avea loc vineri, 15 ianuarie 2016, incepand cu ora 10.00, in sala 

,,Constantin Daicoviciu'' de la etaj a institutiei de cultura. Intreaga manifestare se deruleaza 

cu sprijinul Consiliului Judetean Caras-Severin.  

Actiunea va debuta prin prezentarea imnului Municipiului Caransebes (text G. D. 

Balteanu, muzica Antoniu Sequens) de catre Col. (r) Liviu Groza. Programul va cuprinde si 

un recital de poezii Medalion din opera marelui poet roman Mihai Eminescu. Acestea vor fi 

sustinute de elevi talentati ai Colegiului National ,,Traian Doda’’, sub indrumarea doamnei 

profesor Maria Frentiu.  

Evenimentul, aflat la cea de-a V - a editie, acorda o deosebita apreciere culturii 

romane, operei marelui poet roman Mihai Eminescu precum si lui Antoniu Sequens 

(compozitor, dirijor al Reuniunii de Cantari din Caransebes, profesor, pianist concertist, 

organist si critic muzical). 

Sursa: https://www.umblat.ro/evenimente-in/caras-severin/cultural/-24188#/, accesat 

în data de 25 ianuarie 2016 

Ziua Naţională a Culturii Române marcată la Caransebeş şi Reşiţa 
Sub genericul „La steaua care-a răsărit…”, Biblioteca Județeană „Paul Iorgovici” 

Caraș-Severin organizează joi, 14 ianuarie începând cu ora 17.00, la Centrul de Carte 

„Banaticaˮ, o manifestare cultural – artistică dedicată Zilei Culturii Naţionale şi a împlinirii 

celor 166 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu. Cu acest prilej va fi lansată cartea 

„Monumentele Mihai Eminescuˮ semnată de Erwin Josef Țigla și Gheorghe Jurma, cel de-al 

XV-lea volum din colecția „Eminescuˮ, apărut sub pecetea editurii Tim. „Poetul neperecheˮ 

va fi sărbătorit prin poezie şi muzică, evenimentul bucurându-se de participarea extraordinară 

a actorului reșițean Zeno Balint și a coralei „Liraˮ, condusă de prof. Elena Cozâltea. Vineri, 

15 ianuarie, la secțiile Bibliotecii Județene vor putea fi vizionate expoziții tematice și vor 

avea loc lecturi din opera poetului național Mihai Eminescu. 

Evenimentul dedicat Zilei Naţionale a Culturii Române va fi marcată vineri, 15 

ianuarie şi la Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş. 

Evenimentul, organizat în colaborare cu Colegiul Naţional „Traian Doda” se va consuma, 

începând cu ora 10.00, în sala „Constantin Daicoviciu” a instituţiei de cultură. Acţiunea va 

debuta prin prezentarea imnului Municipiului Caransebeș de către col. (r) Liviu Groza. 

Programul va cuprinde și un medalion de poezii din opera marelui poet român Mihai 

Eminescu. Acestea vor fi susținute de elevi talentați ai Colegiului Național „Traian Doda”, 

sub îndrumarea prof. Maria Frențiu. Evenimentul, aflat la cea de-a V – a ediţie, acordă o 

deosebită apreciere culturii române, operei marelui poet român Mihai Eminescu precum şi lui 

Antoniu Sequens compozitor, dirijor al Reuniunii de Cântări din Caransebeş, profesor, pianist 

concertist, organist şi critic muzical. 

Sursa foto: bzi.ro 

(Hardy Cvoica) 

Sursa: http://radioresita.ro/164731/ziua-nationala-marcata-la-caransebes-si-resita, accesat în 

data de 25 ianuarie 2016 

 

https://www.umblat.ro/evenimente-in/caras-severin/cultural/-24188#/
http://radioresita.ro/164731/ziua-nationala-marcata-la-caransebes-si-resita


 

11 

 

 

 

Caransebeş, Cultură, Eminescu… 

 

Ca în fiecare an, ziua de 15 ianuarie, decretată ca Zi Națională a Culturii Române, a 

ocazionat organizarea, în urbea de pe Timiş şi Sebeş, a unor ample acţiuni culturale, precum 

și de omagiere a celui mai important poet român, prozator şi publicist, Mihai Eminescu. 

 
 

Astfel, Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă, cu sprijinul 

Consiliului Județean Caraș-Severin și în colaborare cu Colegiul Naţional ,,Traian Doda’’ din 

Caransebeş, a organizat în Sala „Constantin Daicoviciu” a instituţiei de cultură un eveniment 

amplu, menit să marcheze aşa cum se cuvine  această sărbătoare naţională. 

.  

Acţiunea a debutat prin prezentarea Imnului municipiului Caransebeş, al cărui text 

este semnat de G.D. Bălteanu, muzica aparținându-i lui Antoniu Sequens, de către venerabilul 

http://7-zile.com/ftp/nr363/gif/foto%206.2.jpg.gif
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istoric Liviu Groza. „Învăţătorul Gheorghe Bălteanu a fost originar din Topleţ, după 

terminarea Şcolii din Caransebeş fiind repartizat la Jdioara. Acesta a şi fost motivul pentru 

care a fost delegat cu drept de vot, din partea Lugojului, la Marea Adunare Naţională de la 1 

Decembrie 1918. Impresionat de acest eveniment măreţ, a scris o poezie deosebit de 

frumoasă, legată de această unitate naţională. Al doilea element care participă la Imn, dând 

viaţă poeziei, a fost prof. Antoniu Sequens, care a pus pe note această poezie. În anul 2003, 

Consiliul Local Caransebeş a hotărât să se adopte Stema oraşului, Steagul şi Imnul 

municipiului Caransebeş. În acel an, în Aula «1 Decembrie 1918» a Primăriei s-a cântat 

pentru prima dată acest Imn, de către Corul Institutului Teologic din Timişoara, condus de 

prof. univ. dr. Nicolae Beleanu, care a fost şi directorul Seminarului Teologic din 

Caransebeş”, a spus Liviu Groza.  

Cunoscutul istoric caransebeșean a mai vorbit și despre activitățile Grănicerilor 

bănățeni, ale locuitorilor zonei, care au pus în valoare limba română în secolul al XIX-lea și 

începutul secolului XX, în momente în care Banatul făcea parte din Austro-Ungaria. 

Programul a cuprins și un recital de poezii „Medalion” din opera marelui poet Mihai 

Eminescu. Acesta a fost susținut de elevi talentați ai Colegiului Național ,,Traian Doda’’, sub 

îndrumarea prof. Maria Frenţiu. 

Evenimentul respectiv, aflat la cea de-a V-a ediţie, a fost dedicat aprecierii culturii 

române, operei marelui poet român Mihai Eminescu, precum şi activităţii susţinute de 

Antoniu Sequens, compozitor, dirijor al Reuniunii Române de Cântări şi Muzică din 

Caransebeş, profesor, pianist concertist, organist şi critic muzical. 

Vasi POPESCU 

Mircea MOSCOVICI 
 

Sursa: http://www.7-zile.com/2016/01/21/caransebes-cultura-eminescu/, accesat în data de 25 

ianuarie 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.7-zile.com/2016/01/21/caransebes-cultura-eminescu/
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EDIȚIA A VI – A 

26 FEBRUARIE – 1 MARTIE 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 

 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 
 

 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 

MUZEUL JUDEŢEAN DE ETNOGRAFIE ŞI AL REGIMENTULUI DE 

GRANIŢĂ CARANSEBEŞ 

TÂRGUL MĂRŢIŞORULUI 

EDIŢIA A VI - A 

Muzeul Județean de Etnografie și al Regimentului de Graniță Caransebeș va organiza în 

perioada 26 Februarie – 1 Martie 2016 cea de-a VI - a ediţie a Târgului Mărțișorului. 

Întreaga manifestare se derulează cu sprijinul Consiliului Judeţean Caraş-Severin.  

În cadrul acestei acțiuni accentul cade pe obiectul handmade și pe inovație, încurajând 

creativitatea în sfera artistică și meșteșugul capabil să fie reînnoit cu noi particularități care să 

comunice prin expresivitate, imaginație, simț al umorului semnificațiile mai vechi sau mai 

noi ale mărțișorului. Vor fi expuse spre vânzare mărţişoare tradiţionale, gablonţuri, cadouri 

deosebite, felicitări şi aranjamente florale.  

Mărţişorul - micul obiect-bijuterie prins într-un şnur alb-roşu - este un simbol al 

reînnoirii timpului şi al renaşterii naturii, odată cu venirea primăverii, dar şi al speranţei, fiind 

dăruit celor dragi pentru a le aduce noroc şi belşug. 

Manifestarea, dedicată publicului larg, va avea loc în incinta muzeului din Caransebeș 

între orele 10:00 - 18:00. Intrarea este liberă! 
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AFIȘ 
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APARIȚII ÎN PRESA DE SPECIALITATE 

 

 

Târgului Mărțișorului la Caransebeș 

Muzeul Județean de Etnografie și al Regimentului de Graniță Caransebeș, instituție de 

cultură subordonată Consiliului Judeţean Caraş-Severin, va organiza în perioada 26 februarie 

– 1 martie 2016 cea de-a VI - a ediţie a Târgului Mărțișorului.  

În cadrul acestei acțiuni accentul cade pe obiectul handmade și pe inovație, încurajând 

creativitatea în sfera artistică și meșteșugul capabil să fie reînnoit cu noi particularități care să 

comunice prin expresivitate, imaginație, simț al umorului semnificațiile mai vechi sau mai 

noi ale mărțișorului. Vor fi expuse spre vânzare mărţişoare tradiţionale, gablonţuri, cadouri 

deosebite, felicitări şi aranjamente florale.  

Manifestarea, dedicată publicului larg, va avea loc în incinta muzeului din Caransebeș 

între orele 10:00 - 18:00. Intrarea este liberă! 

Serviciul Comunicare 

 

Sursa: http://www.cjcs.ro/comunicate-de-presa-detalii.php?comunicat=831, accesat în data de 

03 martie 2016 

 

 

Mărțișoare cu iz de primăvară, la Caransebeș 

 

 
Se apropie perioada mărţişorului, micul obiect-bijuterie prins într-un şnur alb-roşu, 

simbol al reînnoirii timpului şi al renaşterii naturii, odată cu venirea primăverii, dar şi al 

speranţei, ce va fi dăruit celor dragi pentru a le aduce noroc şi belşug. 

 
Muzeul Județean de Etnografie și al Regimentului de Graniță Caransebeș continuă 

tradiția târgului de mărțișor pentru ca gugulanii să aibă posibilitatea de a le oferi persoanelor 

dragi un cadou deosebit lucrat manual de artizani veniți din întreaga țară. În 26 februarie, cea 

de-a VI-a ediţie a Târgului mărțișorului își va deschide porțile în incinta muzeului 

caransebeșean. 

http://www.cjcs.ro/comunicate-de-presa-detalii.php?comunicat=831
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„În cadrul acestei acțiuni accentul cade pe obiectul handmade și pe inovație, 

încurajând creativitatea în sfera artistică și meșteșugul capabil să fie reînnoit cu noi 

particularități care să comunice prin expresivitate, imaginație, simț al umorului semnificațiile 

mai vechi sau mai noi ale mărțișorului. Vor fi expuse spre vânzare mărţişoare tradiţionale, 

gablonţuri, cadouri deosebite, felicitări şi aranjamente florale”, ne-a precizat directorul 

muzeului, Adrian Ardeț. 

Manifestarea, dedicată publicului larg, va avea loc în incinta muzeului din 

Caransebeș, între orele 10:00 – 18:00, până în 1 martie, și se derulează cu sprijinul 

Consiliului Judeţean Caraş-Severin. 

Sursa: http://expressdebanat.ro/martisoare-cu-iz-de-primavara-la-caransebes/, accesat 

în data de 03 martie 2016 

 

 

Weekend împletit cu alb și roșu la Caransebeș! Mărțișoarele se 

pregătesc de târg! 

 

 

Începând de vineri și până pe 1 Martie, muzeul din Caransebeș va găzdui unul dintre 

cele mai așteptate târguri ale anului, cel al mărțișorului. Tarabele vor fi pline de coșari, trifoi 

cu patru foi și tot felul de ornamente și bijuterii pentru toate buzunarele. 

Târgul Mărțișorului de la Caransebeș a devenit în timp o adevărată tradiție. Anul 

acesta gugulanii sărbătoresc cea de-a VI-a ediție. 

Vedetele târgului vor fi creațiile handmade, susțin organizatorii. 

 
„În cadrul acestei acțiuni accentul cade pe obiectul handmade și pe inovație, 

încurajând creativitatea în sfera artistică și meșteșugul capabil să fie reînnoit cu noi 

particularități care să comunice prin expresivitate, imaginație, simț al umorului semnificațiile 

http://expressdebanat.ro/martisoare-cu-iz-de-primavara-la-caransebes/
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mai vechi sau mai noi ale mărțișorului. Vor fi expuse spre vânzare mărţişoare tradiţionale, 

gablonţuri, cadouri deosebite, felicitări şi aranjamente florale”. 

Mărţişorul – micul obiect-bijuterie prins într-un şnur alb-roşu – este un simbol al 

reînnoirii timpului şi al renaşterii naturii, odată cu venirea primăverii, dar şi al speranţei, fiind 

dăruit celor dragi pentru a le aduce noroc şi belşug. 

Manifestarea, dedicată publicului larg, va avea loc în incinta muzeului din Caransebeș 

între orele 10:00 – 18:00. Intrarea este liberă. 

Alexandra JURCA 

Sursa: http://reper24.ro/weekend-impletit-cu-alb-si-rosu-la-caransebes-martisoarele-

se-pregatesc-de-targ/, accesat în data de 03 martie 2016 

 

 

Caransebeş: Târgul Mărțișorului, 26 Februarie – 1 Martie 2016 

Posted by cimec 

 

MUZEUL JUDEŢEAN DE ETNOGRAFIE ŞI AL REGIMENTULUI DE GRANIŢĂ 

CARANSEBEŞ 

TÂRGUL MĂRŢIŞORULUI 

EDIŢIA A VI – A 

 

Muzeul Județean de Etnografie și al Regimentului de Graniță Caransebeș va organiza 

în perioada 26 Februarie – 1 Martie 2016 cea de-a VI – a ediţie a Târgului Mărțișorului. 

Întreaga manifestare se derulează cu sprijinul Consiliului Judeţean Caraş-Severin. 

În cadrul acestei acțiuni accentul cade pe obiectul handmade și pe inovație, încurajând 

creativitatea în sfera artistică și meșteșugul capabil să fie reînnoit cu noi particularități care să 

comunice prin expresivitate, imaginație, simț al umorului semnificațiile mai vechi sau mai 

noi ale mărțișorului. Vor fi expuse spre vânzare mărţişoare tradiţionale, gablonţuri, cadouri 

deosebite, felicitări şi aranjamente florale. 

Mărţişorul – micul obiect-bijuterie prins într-un şnur alb-roşu – este un simbol al 

reînnoirii timpului şi al renaşterii naturii, odată cu venirea primăverii, dar şi al speranţei, fiind 

dăruit celor dragi pentru a le aduce noroc şi belşug. 

Manifestarea, dedicată publicului larg, va avea loc în incinta muzeului din Caransebeș 

între orele 10:00 – 18:00. Intrarea este liberă! 

 

Cu deosebit respect, 

Referent Relaţii Publice şi Comunicare, 

Cristina Moisă 

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş 

P-ţa. Gen. Ioan Dragalina, Nr. 2 

325400 Caransebeş, jud. Caraş-Severin 

Tel./Fax: 0040 255 512 193 

e-mail: mjergcaransebes@yahoo.com 

Sursa: https://cimec.wordpress.com/2016/02/18/caransebes-targul-martisorului-26-februarie-

1-martie-2016/, accesat în data de 03 martie 2016 

 

http://reper24.ro/weekend-impletit-cu-alb-si-rosu-la-caransebes-martisoarele-se-pregatesc-de-targ/
http://reper24.ro/weekend-impletit-cu-alb-si-rosu-la-caransebes-martisoarele-se-pregatesc-de-targ/
mailto:mjergcaransebes@yahoo.com
https://cimec.wordpress.com/2016/02/18/caransebes-targul-martisorului-26-februarie-1-martie-2016/
https://cimec.wordpress.com/2016/02/18/caransebes-targul-martisorului-26-februarie-1-martie-2016/
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Traditia continua. Vineri se deschide la Caransebes Targul Martisorului 

 

 

Muzeul Judetean de Etnografie si al Regimentului de Granita Caransebes, institutie de 

cultura subordonata Consiliului Judetean Caras-Severin, va organiza în perioada 26 februarie 

– 1 martie 2016 cea de-a VI - a editie a Targului Martisorului. 

 
 

In cadrul acestei actiuni accentul cade pe obiectul handmade si pe inovatie, incurajand 

creativitatea in sfera artistica si mestesugul capabil sa fie reinnoit cu noi particularitati care sa 

comunice prin expresivitate, imaginatie, simt al umorului semnificatiile mai vechi sau mai 

noi ale martisorului. Vor fi expuse spre vanzare martisoare traditionale, gablonturi, cadouri 

deosebite, felicitari si aranjamente florale.  

Manifestarea, dedicata publicului larg, va avea loc in incinta muzeului din 

Caransebes, intre orele 10:00 - 18:00. Intrarea este libera! 

Sursa: http://resita.ro/actualitate/4346-traditia-continua-vineri-se-deschide-la-

caransebes-targul-martisorului, accesat în data de 03 martie 2016 

 

 

Caransebes: Targul Marțișorului, 26 Februarie – 1 Martie 2016 

 

 
TOPICS:CaransebeşEXPOZITIIMartisorMuzeeMuzeul Judeţean De Etnografie Şi Al 

Regimentului De Graniţă Caransebeş 

SURSA: EVENIMENTE CULTURALE RECOMANDATE DE WWW.CIMEC.RO 

18 FEBRUARIE 2016 

MUZEUL JUDETEAN DE ETNOGRAFIE SI AL REGIMENTULUI DE GRANITA 

CARANSEBES TARGUL MARTISORULUI EDITIA A VI – A Muzeul Județean de 

Etnografie și al Regimentului de Granița Caransebeș va organiza in perioada 26 Februarie – 1 

Martie 2016 cea de-a VI – a editie a Targului Marțișorului. Intreaga manifestare se deruleaza 

cu sprijinul Consiliului Judetean Caras-Severin. […] 

Sursa: http://www.sourcecode.com.ro/caransebes-targul-martisorului-26-februarie-1-

martie-2016/, accesat în data de 03 martie 2016 

http://resita.ro/actualitate/4346-traditia-continua-vineri-se-deschide-la-caransebes-targul-martisorului
http://resita.ro/actualitate/4346-traditia-continua-vineri-se-deschide-la-caransebes-targul-martisorului
http://www.sourcecode.com.ro/caransebes-targul-martisorului-26-februarie-1-martie-2016/
http://www.sourcecode.com.ro/caransebes-targul-martisorului-26-februarie-1-martie-2016/
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“Târgul Mărţişorului” 2016 - Muzeul Judeţean de Etnografie şi al 

Regimentului de Graniţă marchează începutul de primăvară printr-o 

expoziţie tradiţională de mici bijuterii confecţionate prin tehnici 

“handmade” 

 

 
Mărţişorul, micul obiect-bijuterie prins într-un şnur alb-roşu, este un simbol al 

reînnoirii timpului şi al renaşterii naturii, odată cu venirea primăverii, dar şi al speranţei, fiind 

dăruit celor dragi pentru a le aduce noroc şi belşug. 

 
Caransebeşenii care păstrează tradiţia mărţişorului au posibilitatea, şi în acest an, să 

cumpere micile simboluri ale primăverii, din târgul organizat în incinta Muzeului Judeţean de 

Etnografie şi al Regimentului de Graniţă. 

Instituţia de cultură din urbea de pe Timiş şi Sebeş derulează cu sprijinul Consiliului 

Judeţean Caraş-Severin, în perioada 26 Februarie – 1 Martie 2016, cea de-a VI-a ediţie a 

manifestării denumite ,,Târgul Mărţişorului''. 
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În cadrul acestei acţiuni accentul cade pe obiectul “handmade” şi pe inovaţie, 

încurajându-se creativitatea în sfera artistică și meşteşugul capabil să fie reînnoit cu noi 

particularităţi care să comunice prin expresivitate, imaginaţie, simţ al umorului, semnificaţiile 

mai vechi sau mai noi ale mărţişorului. 

 
Au fost scoase la vânzare mărtişoare “handmade”, cu forme şi mărimi diferite, 

confecţionate din materiale variate în atelierele unor artizani locali, cât şi din toată ţara.  

De asemenea, pe lângă mărţişoare, sunt expuse spre vânzare gablonţuri, picturi 

acrilice, cadouri deosebite, felicitări şi aranjamente florale. 

“Confecţionarea de mărţişoare din pietre semi-preţioase reprezintă un hobby pentru 

mine. Am expus, totodată, pictură acrilică. Întotdeauna am simţit nevoia să îmi exprim 

sentimentele prin artă, căci, avem mare nevoie de artă şi de frumos în viaţa noastră”, a spus 

Adina Tunaru din Caransebeş, prezentă de altfel, la toate cele şase ediţii precedente ale 

“Târgului Mărţişorului”. 

 
Ca şi element inedit, în cadrul expoziţiei există şi mărţişoare “dulci”. 
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“Sunt prezent la Târgul Mărţişorului deoarece îmi place să păstrez tradiţiile din 

Banatul Sârbesc şi cel Montan, iar tot ceea ce înseamnă artă fac din pasiune. Am adus la 

această acţiune mărţişoare din marţipan, comestibile, lucrate şi pictate manual”, a precizat 

Aleksandar Kristic, originar din Republica Serbia. 

 
Mai mult, tot aici sunt expuse spre comercializare şi mărţişoare frumos mirositoare, 

confecţionate prin tehnici “handmade” din săpun natural. 

Acţiunea este organizată sub coordonarea managerului instituţiei de cultură, Adrian 

Ardeţ, cu implicarea Cristinei Moisă, Dorinei Grecu şi Carmen Neumann. 

 
“Evenimentul este deja unul tradiţional, ajungând la cea de-a VI-a ediţie şi se bucură 

de participarea artiştilor locali din zona Caransebeşului, dar şi din ţară, din zone precum 

Moldova, Târgu Mureş sau Bucovina. Aşteptăm cât mai mulţi vizitatori şi vă dorim tuturor o 

primăvară frumoasă!”, a adăugat referentul de specialitate Cristina Moisă. 
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“Am dorit să diversificăm anul acesta standul de mărţişoare şi am reuşit prin faptul că 

prezentăm două noutăţi inedite. În primul rând, este vorba despre mărţişoarele dulci şi 

comestibile, iar, mai apoi, despre cele realizate din săpun care ajută doamnele şi 

domnişoarele să aibă o viaţă sănătoasă şi să fie mai frumoase în această perioadă specială”, a 

declarat muzeograful Dorina Grecu. 

 
De adăugat şi faptul că, “Târgul Mărţişorului” de la Muzeul Judeţean de Etnografie şi 

al Regimentului de Graniţă poate fi vizitat de publicul larg, zilnic, între orele 10:00 - 18:00, 

intrarea fiind gratuită. 
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Sursa: http://vasipopescu.blogspot.ro/2016/02/targul-martisorului-2016-muzeul.html, accesat 

în data de 03 martie 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vasipopescu.blogspot.ro/2016/02/targul-martisorului-2016-muzeul.html
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SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL DE ARHEOLOGIE 

ŞI ISTORIE 

IN MEMORIAM CONSTANTINI DAICOVICIU 

Ediţia a XLII – a 

09-12 MARTIE 2016 
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COMUNICAT DE PRESĂ 
 
 
 
 

 

 
 

MUZEUL JUDEŢEAN DE ETNOGRAFIE ŞI AL REGIMENTULUI DE 

GRANIŢĂ CARANSEBEŞ 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 

SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL DE ARHEOLOGIE ŞI 

ISTORIE 

IN MEMORIAM CONSTANTINI DAICOVICIU 

Ediţia a XLII - a  

 
Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş cu sprijinul 

Consiliului Judeţean Caraş-Severin şi al Ministerului Culturii va organiza cea de-a XLII - a 

ediţie a Simpozionului Internaţional de Arheologie şi Istorie In Memoriam Constantini 

Daicoviciu. Tema din acest an a acestei manifestări este (VIAŢA DE DUPĂ … NAŞTERE, 

RĂZBOI, CĂSĂTORIE, …).  

Principalul scop al evenimentului este de a prezenta şi discuta ultimile cercetări 

asupra tematicii vieții de după naştere, război, căsătorie ... şi de a sublinia aspectele evoluţiei 

istorice conform următoarelor domenii: 

1. Arhelogie  

2. Studii clasice 

3. Istorie 

Simpozionul se va desfăşura în perioada 9 – 12 martie 2016, în stațiunea Băile Herculane. 

În cadrul evenimentului ştiinţific vor fi prezenţi un număr record de participanţi, istorici şi 

cercetători de la centre universitare din ţară şi din străinătate (Serbia, Franţa, Polonia, 

Bulgaria, Croaţia, Grecia și Kosovo) alături de specialişti din muzee şi centre de cercetare din 

țară. 

Deschiderea oficială va avea loc joi, 10 martie 2016, ora 12.00, în incinta Hotelului 

Roman, situat pe strada Romană, Nr. 1.  

Prin numărul de participanţi şi prin valoarea comunicărilor, această manifestare este cea 

mai importantă reuniune ştiinţifică din partea de vest a ţării. 

Programul manifestării cuprinde și o excursie tematică la Cazanele Dunării. 
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Partenerii media ai acestui eveniment sunt: Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România, 

Express de Banat, TVR Timişoara, Banat Tv, Info CS, Radio Reşiţa, Ziua de Vest, Caraş 

Online şi 7 Zile. 

 

AFIŞ 
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INVITAŢIE OFICIALĂ SIMPOZION 2016 
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PROGRAMUL DE DESFĂŞURARE AL SIMPOZIONULUI 
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Al XLII-lea Consiliu Știinţific al Simpozionului 

In memoriam Constantini Daicoviciu 
 

Conf. Univ. Dr. Carmen Albert (Resita, Romania) 

Dr. Adrian Ardeţ (Caransebes, Romania)  

Prof. Univ. Dr. Florin Draşovean (Timisoara, Romania)  

Prof. Kristina Džin (Pola, Croatia) 

Dr. Costin Feneşan (Bucharest, Romania) 

Dr. Milica Tapavički – Ilić (Belgrade, Serbia) 

Prof. Univ. Dr. Fritz Mithoff (Vienna, Austria) 

Prof. Univ. Dr. Victor Neumann (Timisoara, Romania) 

Prof. Univ. Dr. Virgil Ştefan Niţulescu (Bucharest, Romania) 

Academician Ioan Păun Otiman (Timisoara, Romania) 

Prof. Univ. Dr. Ioan Piso (Cluj – Napoca, Romania) 

Academician Ioan Aurel Pop (Cluj – Napoca, Romania) 

Prof. Univ. Dr. Ekkehard Weber (Vienna, Austria) 

 

Scopul simpozionului 

 

Principalul scop al simpozionului este de a prezenta şi discuta ultimile cercetări 

asupra tematicii viaţa de după naştere, război, căsătorie ... şi de a sublinia aspectele 

evoluţiei istorice conform următoarelor domenii: 

 

1. Arhelogie  

2. Studii clasice 

3. Istorie  

 

Informații generale: 

 

Data începerii simpozionului: 9 Martie 2016 

Deschiderea oficială a simpozionului: 10 Martie 2016 

Susținerea comunicărilor și prezentarea posterelor: 10 Martie 2016 

Susținerea comunicărilor: 11 Martie 2016 

Excursie tematică: 12 Martie 2016 

Încheierea simpozionului: 12 Martie 2016 
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MIERCURI, 9 MARTIE 2016 

 

18.00 – 20.00 Înregistrarea participanților 

20.00 Cocktail 

 

JOI, 10 Martie 2016 

 

9.00 – 10.00 Înregistrarea participanților 

10.00-11.00 Cuvânt de Salut 

11.00 – 12.00 Conferință: Prof. Univ. Dr. Ioan Piso: L'hymne dédié aux nymphes de Germisara 
12.00 – 13.00 PREZENTAREA POSTERELOR * 

Lansare de carte 

                                                           
*Prof. Univ. Dr. Sabin Adrian Luca, Stratigraphy of the Neolithic Station of Tărtăria 

Adrian Ardeț, Lucia Carmen Ardeț, Lavinia Grumeza, Dimitrie Pavel Negrei, Tibiscum. Archaeological research 2015 

Michał Pisz, The Tibiscum Project. Non – destructive research in Romania 

Adrian Ardeț, Lavinia Grumeza, Dimitrie Pavel Negrei,  Băile Herculane. Archaeological research 2015 

Florin Medeleț, CălinTimoc, Andrei Bălărie, Late roman huts in the big fort from Tibiscum (Jupa) 

Ovidiu Bozu, Băile Herculane at 1774 

Ioan Rotaru, Pavel Panduru, Ovidiu Bozu, Prigor – House and habitat. The project of a village museum 

 

Presentation of the permanent exhibition project of Caransebes County Museum of Ethnography and Border Regiment 

 

Adrian Ardeț, Bogdana Negrei, History of the Military Border in Banat (sec. IX – XX) 

Lavinia Grumeza, Iulian Leonti,  Danube Valley and Cerna Valley (Băile Herculane) 

Ovidiu Bozu, Carmen Neumann, Almăj Valey and Banat`s Craina  
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13.00 – 15.00 Masa de prânz 

JOI, 10 MARTIE2016 

 

Secțiunea I  

Arheologie 
 

Secțiunea a - II - a 

Istorie Medievală, Modernă și Contemporană  

 

Moderator: 

Florin Gogâltan 

Dimitrie Negrei 
 

 

Moderator: 

Eusebiu Narai 

Bogdana Negrei 

15. 00 – 15.15 Florin Drașovean 
(Timisoara, Romania) 

About absolute chronology of cultural 

complex Foeni – Petrești 
Ligia Boldea  

(Resita, Romania) 

 

Woman and marriage between law and 

human relations (14th-15th centuries) 

15.15 – 15.30 Gheorghe Lazarovici 

(Sibiu, Romania) 

New data about the cultural IInd –IIIrd 

horizon of Herculane – Turda Gorges 

(based on excavations from Turda Keys) 

Livia Magina  
(Resita, Romania) 

Nuptialia festa agebantur:Wedding 

invitation, a primary source for social 

history in Principality of Transylvania 
15.30 – 15.45 Cosmin Ioan Suciu 

(Timisoara, Romania)  

Surface researches in the administrative 

area of the Buziaș town 
Adrian Magina  
(Resita, Romania) 

Children and Childhood in Mediaeval and 

Early Modern Banat 

15.45 – 16.00 Gabriel Crăciunescu 
(Drobeta Turnu-Severin, 

Romania) 

Anthropomorphic plastic from Bronze Age 

sites from Gârla Mare, Mehedinți County 
Mihaela Vlăsceanu  
(Timisoara, Romania) 

Life after death brought by Plague, 

representations of antipestilential saints in 

the Baroque monumental sculptures from 

Banat 
16.00 – 16.15 Ioan Bejinariu  

(Zalau, Romania) 

 

About the funerary behaviour of the 

Bronze Age Balta Sărată – type 

communities 

Carmen Albert  
(Resita, Romania) 

 

The politicization of the administration in 

Banat after the Great War: the City Hall of 

Timisoara 
16.15 – 16.30 Florin Gogâltan 

(Cluj-Napoca, Romania) 
Behind ditches. The Bronze Age tell-

settlements on the eastern frontier of 

Vasile Dudaş  
(Timisoara, Romania) 

Demonstrations of solidarity with the 

Romanian people held in Italy during First 



 

33 

 

the Carpathian Basin  World War 
16.30 – 16.45 Ana Ignat 

(Cluj-Napoca, Romania) 

 

Life-like aspects after death. 

Interpretations on the funerary 

discoveries from Pecica ,,Site 14” Late 

Bronze Age cemetery 

Dumitru Jompan 
(Marga, Romania) 

 

Romanian folk songs from Banat in answers 

to questionars of Karoly Fialka from Lugioj 

in 1900 

 
16.45 – 17.00 Victor Sava 

(Arad, Romania) 

 

Late Bronze Age Fortifications on the 

Lower Mureș Basin 

 

Mihaela Martin  
(Resita, Romania) 

Daughter-in-law – Woman’s condition after 

leaving parental home 

 
17.00 – 17.15 Gruia Fazecaș  

(Oradea, Romania) 
Unpublished Bronze Age artifacts in 

the collection of the museum in Oradea 

 

Costel Cioancă  
(Bucharest, Romania) 

 

Archaeology of a biographic illusion: 

miraculous conception and birth of the hero 

of the Romanian fairytale 
17.15 – 17. 30 Valeriu Sîrbu  

(Braila, Romania) 

 

Diana Dăvîncă  
(Deva, Romania) 

 

Life and, after life" of Getae-Dacians 

children. Case Study: Hunedoara – 

Grădina Castelului 

 

Laurențiu Ovidiu 

Roșu  

(Caransebes, Romania) 

The tourism in Banat Mountain area in the 

first half of the 20th century 

 

 

17.30 – 18.00 

 

 

Pauză de cafea 

 Moderator: 

Florin Drașovean 

Iulian Leonti 

Moderator: 

Carmen Albert 

Laurențiu Ovidiu Roșu  
 

18.00 – 18.15 Teodora Brankovic 

 Dragan Jacanovic 
(Pozarevac, Serbia) 

 

Celtic archaeological traces in the 

Ram Village 

 

Eusebiu-Marcel 

Narai  
(Timisoara, Romania) 

 

The personality of Ioachim Miloia 
 

18.15 – 18.30 Despina Măgureanu 
(Bucharest, Romania) 

Decorated hearths discovered at 

Cârlomănești: morphology and 

ornamentation 

 

Minodora Damian  
(Resita, Romania) 

 

The interwar education at the extremities of 

the Danube Gorges 

 

18.30 – 18.45 Ion Silviu Oța  Burials of children from 12th- 13th Radu Păiuşan  The first partial translation in Romanian 
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(Bucharest, Romania) centuries. 

The south Danubian horizon – 2 

(Timisoara, Romania) language of History by Francesco Griselini 

 
18.45 – 19.00 Bogdan Ciupercă 

(Ploiesti, Romania) 

Andrei Măgureanu 
(Bucharest, Romania) 

Alin Anton 
(Ploiesti, Romania) 

Cătălin Constantin  
(Ploiesti, Romania) 

 

 

New data about ,,Vladislav” Church 

from Târgșoru Vechi 

 

 

Andrei Șiperco  
(Bucharest, Romania) 

From memories of Teohari Georgescu - a 

story from December 1975 

 

 

19.00 – 19.15 Andrei Măgureanu 
(Ploiești, Romania) 

 Alin Anton 
(Ploiesti, Romania) 

Bogdan Ciupercă 
(Ploiesti, Romania) 

 Cătălin Constantin  
(Ploiești, Romania) 

 

 

The archaeological research of the 

,,Red” Church from Târgșoru Vechi 

Mihai Pârvulescu 

Alina Ileana Jucuţi 
(Timisoara, Romania) 

 

Contribution of the Piarist High School for 

Intellectual Intelligentsia from Banat area 

 

19.15 – 19.30  

Dan Băcueţ-Crişan 

(Zalau, Romania) 

 

Preparation and consumption of food, 

a daily activity in early medieval 

society. Brief presentation of the 

pottery from Sylvanian Basin (7th – 

10th centuries A.D.) 

Cătălin Balaci 
(Timisoara, Romania) 

 

Gospodăria etniei bulgare din Banat 

19.30 – 19.45 Marin Iulian Neagoe  
(Drobeta Turnu-Severin, 

Romania) 

The numismatic evidences from 

Severin Fortress 

 

19.45 – 20.00 Petre Beşliu Munteanu 
(Sibiu, Romania)  

Life after fire. Medieval 

archaeological excavations in Sibiu 

and Mediaş 
20.00- 20.15 Ana-Maria Zahariade 

Ileana Ildiko 

Zahariade 

 (Bucharest, Romania) 

The use of diffraction method in 

archaeological restoration 

20.30 Cina 
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VINERI, 11 martie 2016 

 

Arheologie Romană – Studii clasice 
 

Moderator:  

Ioan Piso 

Lavinia Grumeza 

 
9. 00 – 9.15 Mateusz Żmudziński  

  (Wrocław, Poland) 

 

Greeks after the wars – remarks on the art of Ancient Greece 

9.15 – 9.30 Sorin Nemeti  
(Cluj-Napoca, Romania) 

 

The cemetery after Spolia - made sarcophagi in the former province of Dacia 

9.30 – 9.45 Dan Aparaschivei  
(Iasi, Romania) 

 

Mors immatura et innupti in the Roman Empire. A study of the region between 

Danube and Black Sea 

9.45 – 10.00 Milica Tapavički-Ilić;  

Jelena Anđelković 

Grašar 
(Belgrade, Serbia) 

 

Life after death - light after death 

Figural motifs on oil-lamps from the cemetery ,,Kod Bresta’’ - Viminacium 

 

10.00 – 10.15 Ioana Mureşan 

Lucian-Mircea Mureşan  
(Bucharest, Romania) 

The Evolution of Roman Funerary Art between Paganism and Christianity on 

the Lower Danube. Iconographical and legal aspects 
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10.15 – 10.30 Dorel Bondoc 

 Gabriela Filip  
 (Craiova, Romania) 

About the representations of Roman Bronze Aquilas discovered in Romania 

 

10.30 - 10.45 Dan Augustin Deac  
(Zalau, Romania) 

A shabti statuette from Moldavia 

 
 

10.45 – 11.00 
Pauză de cafea 

  

Moderator:  

Jelena Anđelković Grašar 

Viorica Rusu – Bolindeț 
 

11.00 – 11.15 Zdravko Dimitrov 

Nikolay Rusev 
(Sofia, Bulgaria) 

 

The excavations of Colonia Ulpia Traiana Ratiaria. The newest evidence from the 

necropolis (2013 - 2015) 

11.15 – 11.30 Snežana Golubović 

(Beograd, Serbia) 

 

 

Gender Determination by the Grave Goods in the Roman Tombs 

 

11.30 – 11.45 Radmila Zotović 
(Belgrade, Serbia) 

A ceramic mould from Belgrad City Museum Antiquity collection used for practice 

and spoild 

 

11.45 – 12.00 Radu Ardevan 
(Cluj-Napoca, Romania) 

 

Seeking for the Roman necropolis of Gherla 

12.00 – 13.00 Conferință: Prof. Univ. Dr. Kristina Džin: Complessi termali pubblici e privati in Istria 

romana 
13.00-15.00 Masa de prânz 

 

Moderator:  

Kristina Džin  
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Radu Ardevan 

 
15.00 -15.15 Viorica Rusu-Bolindeț  

(Cluj-Napoca, Romania) 
Late Roman / Early Christian Necropolis from Extra Muros area at Histria 

 
15.15 - 15.30 Dragana Rogić 

Emilija Nikolić  
(Belgrade, Serbia) 

Architectural Elements in Sirmium Wall Paintings 

15.30 – 15.45 Naser Ferri  
(Prishtina, Kosovo) 

Il ruolo della donna in società e in famiglia nella Dardania durante L’epoca 

Romana 
15.45 – 16.00 Mariana Balaci 

Crînguș 

(Timisoara, Romania) 

Artistic influences and interferences in the provincial art from the south-

western part of Roman Dacia 

16.00 – 16.15 Francis Tassaux 
(Bordeaux, France) 

 

Quatre mariages et cinq enterrements, notes d’épigraphie istrienne (Ier s. a. C. 

– IIIe s. p. C ) 

 
16.15 – 16.30 Simona Regep 

(Timișoara, România) 
The Roman clay lamps found in the XI building from Tibiscum 

16.30 – 16.45 Marija Buzov 

(Zagreb, Croatia) 

 

Life after Marriage 

 

16.45 – 17.00 Florin-Gheorghe 

Fodorean  
(Cluj-Napoca, Romania) 

 

The cartography during antiquity...after the conquest of Dacia. Itineraria 

picta vs. itineraria adnotata 

 

17.00 – 17.15 Vladimir Petrović 

(Belgrade, Serbia) 
The Infrastructural Development in the Timachus River Valley after the 

Roman Conquest 

 
17.15 – 17.30 Aleksandra Jankowska 

(Toruń, Poland) 

  

Regional Supply and Long – Distance Trade – the case of Rhodes 

 

17.30 – 17.45 Puază de cafea 

 

Moderator:  
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Sorin Nemeti 

Dorel Bondoc 
 

17.45 - 18.00 Eva Katarina Glazer 

(Zagreb, Croatia) 
 

Heqin as a diplomatic solution between royal court and nomad ,,barbarians” 

during Han dynasty in China 

 
18.00 – 18.15 Nicoleta Demian 

(Timisoara, Romania) 
The campaigns of Constantius II in 358-359 AD. and the Late Roman coin 

finds from the Răcăşdia area (Caraş-Severin County) 

 
18.15 – 18.30 Jacek Rakoczy  

(Toruń, Poland) 
Provincia Dacia in late antiquity 

 

 
18.30 -18.45 Sophia Didioumi 

 (Athens, Greece) 

 

Late Roman Pottery in the Aegean: a case study of local production and trade 

patterns in the island of Kos (Greece) 

 
18.45 – 19.00 Andrei Măgureanu 

(Bucharest, Romania) 

 Cătălin Constantin 

(Ploiesti, Romania) 

Bogdan Ciupercă 

(Ploiești, Romania) 

Alin Anton 

 (Ploiești, Romania) 

 

 

 

 

Aspects of the Roman Epoch in Târgșoru Vechi 

 

19.00 – 19.15 Tomasz Gralak  
(Wrocław, Poland) 

 

Life after ... The invasion of the Huns 

 

19.15 – 19.30 Mihail Zahariade  
(Bucharest, Romania) 

 

Dacia, Upper, and Lower Moesia in the Roman Empire’s Grand Strategy: 

Was there any strategic planning for the Lower Danubian Limes Sector? 

19.30 – 19.45 Petru Flavius Bozu 
(București, Romania) 

 

Military weapons and equipment discovered in the Roman camp of Pojejena, 

Caraş-Severin County 
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19.45 – 20.00 Dan Matei  
(Turda, Romania) 

 

The deserted castra from Dacia within province’s time and their status till the 

end of it 

 
20.00 – 20. 15 Nemanja Mrđić  

(Belgrade, Serbia) 

 

Loosing Identity - Late Roman Military Iconography 

 

20.15 – 20.30 George Cupcea 
(Cluj-Napoca, Romania) 

Radu Zăgreanu 
 (Bistrita, Romania) 

 

 

 

Life after service. The Veterans of Dacia Porolissensis and their 

aesthetic taste 

 

s 

20.30 – 20.45 Felix Marcu 
(Cluj-Napoca, Romania) 

Corneliu Gaiu 
(Bistrita, Romania) 

George Cupcea 
(Cluj-Napoca, Romania) 

Radu Zăgreanu 
(Bistrita, Romania) 

Horațiu Cociș 
(Cluj-Napoca, Romania) 

 

 

Limes porolissensis – recent investigations 

 

20.45 -21 .00 Florian Matei Popescu 
(Bucharest, Romania) 

The Auxiliary Soldiers of Dacian Origin and their "wives" in the Roman 

Military Diplomas 

 
21.00 

 
 

Cina 
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 SÂMBĂTĂ, 12 martie 2016 
09.00 Excursie pe următoarea rută: 

Vizitarea expoziției arheologice din incinta Liceului Teoretic ,,Traian Lalescu” Orșova 

Vizitarea Tabulei Traiana 

Vizitarea sculpturii în piatră Decebalus 

Vizitarea Mănăstirii Mraconia  

 
13.00 – 14.00 Masă tridițională la Cazanele Dunării– Restaurant ,,Mirific’’  
14.00 Întoarcerea la Băile Herculane 
15.00 Închiderea simpozionului 



 

 

Lista participanților 

1.  Carmen Albert Resita, Romania 

2.  Jelena  Anđelković Grašar Belgrade, Serbia 

3.  Alin Anton Ploiesti, Romania 

4.  Dan Aparaschivei Iasi, Romania 

5.  Adrian Ardeț Caransebes, Romania 

6.  Carmen Ardeț Caransebes, Romania 

7.  Silviu Ardeț Caransebes, Romania 

8.  Radu Ardevan Cluj – Napoca, Romania 

9.  Cătălin Balaci Timisoara, Romania 

10.  Mariana Balaci-Crînguș Timisoara, Romania 

11.  Dan Băcueţ-Crişan Zalau, Romania 

12.  Andrei  Bălărie Timisoara, Romania 

13.  Ioan Bejinariu Zalau, Romania 

14.  Petre Beșliu Munteanu Sibiu, Romania 

15.  Ligia Boldea Resita, Romania 

16.  Dorel Bondoc  Craiova, Romania 

17.  Ovidiu Bozu Resita, Romania 

18.  Petru 

Flavius  
Bozu Resita, Romania 

19.  Teodora Brankovic Požarevac, Serbia 

20.  Marija Buzov Zagreb, Croatia 

21.  Costel Cioancă Bucharest, Romania 

22.  Bogdan Ciupercă Ploiesti, Romania 

23.  Horațiu Cociș Cluj-Napoca, Romania 

24.  Cătălin Constantin Ploiesti, Romania 

25.  Gabriel Crăciunescu Drobeta Turnu – Severin, 

Romania 

26.  George Cupcea Cluj-Napoca, Romania 

27.  Diana Dăvîncă Deva, Romania 
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28.  Minodora Damian Resita, Romania 

29.  Dan Deac Zalau, Romania 

30.  Nicoleta Demian  Timisoara, Romania 

31.  Sophia Didioumi Athens, Greece 

32.  Zdravko Dimitrov  Sofia, Bulgaria 

33.  Florin Drașovean Timisoara, Romania 

34.  Vasile Dudaş Timisoara, Romania 

35.  Igor Džin 

 

Pola, Croatia 

36.  Kristina Džin Pola, Croatia 

37.  Gruia Fazecaș Oradea, Romania 

38.  Naser Ferri Prishtina, Kosovo 

39.  Gabriela Filip Craiova, Romania 

40.  Florin G. Fodorean Cluj-Napoca, Romania 

41.  Corneliu Gaiu Bistrita, Romania 

42.  Eva K. Glazer Zagreb, Croatia 

43.  Florin 

 

Gogâltan Cluj-Napoca, Romania 

44.  Snežana Golubović Belgrade, Serbia 

45.  Tomasz Gralak Wrocław, Poland 

46.  Lavinia Grumeza Caransebes, Romania 

47.  Ana Ignat  Cluj-Napoca, Romania 

48.  Dragan Jacanovic  Pozarevac, Serbia 

49.  Aleksandra Jankowska Toruń, Poland 

50.  Dumitru Jompan Marga, Romania 

51.  Alina I. Jucuţi Timisoara, Romania 

52.  Gheorghe Lazarovici Sibiu, Romania 

53.  Iulian Leonti Caransebes, Romania 

54.  Sabin 

Adrian  

Luca Sibiu, Romania 

55.  Adrian Magina Resita, Romania 

56.  Livia Magina  Resita, Romania 
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57.  Felix Marcu Cluj-Napoca, Romania 

58.  Yolande Marion Bordeaux, France 

59.  Mihaela  Martin Resita, Romania 

60.  Andrei Măgureanu Bucharest, Romania 

61.  Despina Măgureanu Bucharest, Romania 

62.  Nicoleta  Matei Caransebes, Romania 

63.  Dan Matei Turda, Romania 

64.  Nemanja Mrđić Belgrade, Serbia 

65.  Ioana Mureșan  Bucharest, Romania 

66.  Lucian-

Mircea 

Mureșan Bucharest, Romania 

67.  Eusebiu Narai Timisoara, Romania 

68.  Marin Neagoe Drobeta Turnu Severin, 

Romania 

69.  Bogdana Negrei Caransebes, Romania 

70.  Dimitrie Negrei Caransebes, Romania 

71.  Sorin Nemeti Cluj-Napoca, Romania 

72.  Carmen Neumann Caransebes, Romania 

73.  Emilija  Nikolić Belgrade, Serbia 

74.  Ion Silviu Oța Bucharest, Romania 

75.  Pavel Panduru Almajului Valley, 

Romania 

76.  Radu Păiușan Timisoara, Romania 

77.  Mihai Pârvulescu  Timisoara, Romania 

78.  Mihai 

Liviu 

Petculescu Bucharest, Romania 

79.  Vladimir Petrović Belgrade, Serbia 

80.  Ioan  Piso Cluj – Napoca, Romania 

81.  Florian 

Matei 

Popescu Bucharest, Romania 

82.  Jacek Rakoczy Toruń, Poland 
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83.  Simona Regep Timisoara, Romania 

84.  Dragana  Rogić Belgrade, Serbia 

85.  Laurențiu 

Ovidiu  

Roșu Caransebes, Romania 

86.  Ioan  Rotaru Almajului Valley, 

Romania 

87.  Nikolay Rusev  Sofia, Bulgaria 

88.  Viorica Rusu Bolindeț 

 

Cluj-Napoca, Romania 

89.  Victor Sava Arad, Romania 

90.  Andrei Șiperco Bucharest, Romania 

91.  Valeriu Sîrbu Braila, Romania 

92.  Cosmin 

Ioan  

Suciu Timisoara, Romania 

93.  Milica Tapavički-Ilić Belgrade, Serbia 

94.  Francis Tassaux Bordeaux, France 

95.  Călin Timoc Timisoara, Romania 

96.  Mihaela Vlăsceanu  Timisoara, Romania 

97.  Anamaria Zahariade Bucharest, Romania 

98.  Ileana-

Ildiko 

Zahariade 

 

Bucharest, Romania 

99.  Mihail Zahariade Bucharest, Romania 

100.  Radu Zăgreanu Bistrita, Romania 

101.  Mateusz Żmudziński Wrocław, Poland 

102.  Radmila Zotović Belgrade, Serbia 
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APARIŢII ÎN PRESA DE SPECIALITATE 
 

 

Caransebeş: Simpozionului Internaţional de Arheologie şi Istorie In 

Memoriam Constantini Daicoviciu, 9 – 12 martie 2016 
Posted by cimec 

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş cu sprijinul 

Consiliului Judeţean Caraş-Severin şi al Ministerului Culturii va organiza cea de-a XLII – a 

ediţie a Simpozionului Internaţional de Arheologie şi Istorie In Memoriam Constantini 

Daicoviciu. Tema din acest an a acestei manifestări este (VIAŢA DE DUPĂ … NAŞTERE, 

RĂZBOI, CĂSĂTORIE, …). 

 

Principalul scop al evenimentului este de a prezenta şi discuta ultimile cercetări 

asupra tematicii vieții de după naştere, război, căsătorie … şi de a sublinia aspectele evoluţiei 

istorice conform următoarelor domenii: 

 

1. Arhelogie 

 

2. Studii clasice 

 

3. Istorie 

 

Simpozionul se va desfăşura în perioada 9 – 12 martie 2016, în stațiunea Băile 

Herculane. În cadrul evenimentului ştiinţific vor fi prezenţi un număr record de participanţi, 

istorici şi cercetători de la centre universitare din ţară şi din străinătate (Serbia, Franţa, 

Polonia, Bulgaria, Croaţia, Grecia și Kosovo) alături de specialişti din muzee şi centre de 

cercetare din țară. 

 

Deschiderea oficială va avea loc joi, 10 martie 2016, ora 12.00, în incinta Hotelului 

Roman, situat pe strada Romană, Nr. 1. 

 

Prin numărul de participanţi şi prin valoarea comunicărilor, această manifestare este 

cea mai importantă reuniune ştiinţifică din partea de vest a ţării. 

 

Programul manifestării cuprinde și o excursie tematică la Cazanele Dunării. 

 

Partenerii media ai acestui eveniment sunt: Uniunea Ziariştilor Profesionişti din 

România, Express de Banat, TVR Timişoara, Banat Tv, Info CS, Radio Reşiţa, Ziua de Vest, 

Caraş Online şi 7 Zile. 

 

Surse: https://cimec.wordpress.com/2016/03/07/caransebes-simpozionului-international-de-

arheologie-si-istorie-in-memoriam-constantini-daicoviciu-9-12-martie-2016/, 

http://www.sourcecode.com.ro/caransebes-simpozionului-international-de-arheologie-si-

istorie-in-memoriam-constantini-daicoviciu-9-12-martie-2016/, accesate în data de 28 martie 

2016 

 

https://cimec.wordpress.com/2016/03/07/caransebes-simpozionului-international-de-arheologie-si-istorie-in-memoriam-constantini-daicoviciu-9-12-martie-2016/
https://cimec.wordpress.com/2016/03/07/caransebes-simpozionului-international-de-arheologie-si-istorie-in-memoriam-constantini-daicoviciu-9-12-martie-2016/
http://www.sourcecode.com.ro/caransebes-simpozionului-international-de-arheologie-si-istorie-in-memoriam-constantini-daicoviciu-9-12-martie-2016/
http://www.sourcecode.com.ro/caransebes-simpozionului-international-de-arheologie-si-istorie-in-memoriam-constantini-daicoviciu-9-12-martie-2016/
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Simpozion Internaţional de Arheologie şi Istorie la Băile Herculane 
 

 

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş cu sprijinul 

Consiliului Judeţean Caraş-Severin şi al Ministerului Culturii va organiza cea de-a XLII (42) 

– a ediţie a Simpozionului Internaţional de Arheologie şi Istorie In Memoriam Constantini 

Daicoviciu. 

Tema din acest an a acestei manifestări este „VIAŢA DE DUPĂ … NAŞTERE, 

RĂZBOI, CĂSĂTORIE”. 

Principalul scop al evenimentului este cel de a prezenta şi discuta ultimile cercetări 

asupra tematicii vieții de după naştere, război, căsătorie… şi de a sublinia aspectele evoluţiei 

istorice conform următoarelor domenii: arheologie, studii clasice şi istorie. 

Simpozionul se va desfăşura în perioada 9 – 12 martie 2016, în stațiunea Băile 

Herculane. În cadrul evenimentului ştiinţific vor fi prezenţi un număr record de participanţi, 

istorici şi cercetători de la centre universitare din ţară şi din străinătate, precum Serbia, 

Franţa, Polonia, Bulgaria, Croaţia, Grecia și Kosovo alături de specialişti din muzee şi centre 

de cercetare din țară. 

Deschiderea oficială va avea loc joi, 10 martie 2016, ora 12.00, în incinta Hotelului 

Roman. 

Prin numărul de participanţi şi prin valoarea comunicărilor, această manifestare este 

cea mai importantă reuniune ştiinţifică din partea de vest a ţării. 

Radio Reşiţa este partener media al evenimentului. 

 

Sursa foto: blogspot.com 

(Hardy Cvoica) 

 

Sursa: http://radioresita.ro/173353/simpozionul-international-de-arheologie-si-istorie-

constantin-daicoviciu-la-baile-herculane, accesat în data de 28 martie 2016 

 

 

 

SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL DE ARHEOLOGIE ŞI ISTORIE IN 

MEMORIAM CONSTANTINI DAICOVICIU 

Ediţia a XLII – a 

 

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş cu sprijinul 

Consiliului Judeţean Caraş-Severin şi al Ministerului Culturii va organiza cea de-a XLII – a 

ediţie a Simpozionului Internaţional de Arheologie şi Istorie In Memoriam Constantini 

Daicoviciu.  

Tema din acest an a acestei manifestări este (VIAŢA DE DUPĂ … NAŞTERE, 

RĂZBOI, CĂSĂTORIE, …). 

Principalul scop al evenimentului este de a prezenta şi discuta ultimile cercetări 

asupra tematicii vieții de după naştere, război, căsătorie … şi de a sublinia aspectele evoluţiei 

istorice conform următoarelor domenii: 

1. Arhelogie 

2. Studii clasice 

3. Istorie 

http://radioresita.ro/173353/simpozionul-international-de-arheologie-si-istorie-constantin-daicoviciu-la-baile-herculane
http://radioresita.ro/173353/simpozionul-international-de-arheologie-si-istorie-constantin-daicoviciu-la-baile-herculane


 

47 

 

Simpozionul se va desfăşura în perioada 9 – 12 martie 2016, în stațiunea Băile 

Herculane. În cadrul evenimentului ştiinţific vor fi prezenţi un număr record de participanţi, 

istorici şi cercetători de la centre universitare din ţară şi din străinătate (Serbia, Franţa, 

Polonia, Bulgaria, Croaţia, Grecia și Kosovo) alături de specialişti din muzee şi centre de 

cercetare din țară. 

Deschiderea oficială va avea loc joi, 10 martie 2016, ora 12.00, în incinta Hotelului 

Roman, situat pe strada Romană, Nr. 1. 

Prin numărul de participanţi şi prin valoarea comunicărilor, această manifestare este 

cea mai importantă reuniune ştiinţifică din partea de vest a ţării. 

Programul manifestării cuprinde și o excursie tematică la Cazanele Dunării. 

Partenerii media ai acestui eveniment sunt: Uniunea Ziariştilor Profesionişti din 

România, Express de Banat, TVR Timişoara, Banat Tv, Info CS, Radio Reşiţa, Ziua de Vest, 

Caraş Online şi 7 Zile. 

 

PROGRAM 

 

Băile Herculane 

9 – 12 Martie, 2016 

 

Al XLII-lea Consiliu Știinţific al Simpozionului 

In memoriam Constantini Daicoviciu 

 

Conf. Univ. Dr. Carmen Albert (Resita, Romania) 

Dr. Adrian Ardeţ (Caransebes, Romania) 

Prof. Univ. Dr. Florin Draşovean (Timisoara, Romania) 

Prof. Kristina Džin (Pola, Croatia) 

Dr. Costin Feneşan (Bucharest, Romania) 

Dr. Milica Tapavički – Ilić (Belgrade, Serbia) 

Prof. Univ. Dr. Fritz Mithoff (Vienna, Austria) 

Prof. Univ. Dr. Victor Neumann (Timisoara, Romania) 

Prof. Univ. Dr. Virgil Ştefan Niţulescu (Bucharest, Romania) 

Academician Ioan Păun Otiman (Timisoara, Romania) 

Prof. Univ. Dr. Ioan Piso (Cluj – Napoca, Romania) 

Academician Ioan Aurel Pop (Cluj – Napoca, Romania) 

Prof. Univ. Dr. Ekkehard Weber (Vienna, Austria) 

 

Scopul simpozionului 

 

Principalul scop al simpozionului este de a prezenta şi discuta ultimile cercetări 

asupra tematicii viaţa de după naştere, război, căsătorie … şi de a sublinia aspectele evoluţiei 

istorice conform următoarelor domenii: 

 

1. Arhelogie 

2. Studii clasice 

3. Istorie 

 

Informații generale: 

 

Data începerii simpozionului: 9 Martie 2016 
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Deschiderea oficială a simpozionului: 10 Martie 2016 

Susținerea comunicărilor și prezentarea posterelor: 10 Martie 2016 

Susținerea comunicărilor: 11 Martie 2016 

Excursie tematică: 12 Martie 2016 

Încheierea simpozionului: 12 Martie 2016 

 

Sursa: http://uzp.org.ro/simpozionul-international-de-arheologie-si-istorie-in-memoriam-

constantini-daicoviciu/, accesat în data de 28 martie 2016 

 

 

Muzeul din Caransebeş se mută la Băile Herculane. Pentru trei zile… 

 

 

În oraşul-staţiune de pe Valea Cernei a debutat miercuri, 9 martie, ediţia cu numărul 

42 a Simpozionului Internaţional de Arheologie şi Istorie „In Memoriam Constantini 

Daicoviciu”, manifestare organizată de Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de 

Graniţă Caransebeş, cu sprijinul Consiliului Judeţean Caraş-Severin. 

 
„Este pentru noi o onoare ca anul acesta să avem aproximativ 100 de participanţi la acţiunea 

pe care o organizăm. Am reuşit, până acum, să atragem atenţia asupra acestui mare 

eveniment şi, fără falsă modestie, putem spune că simpozionul este cel mai important 

eveniment ştiinţific din partea de vest a României. Aceasta se datorează faptului că, an de an, 

la acest simpozion au participat delegaţii din străinătate, iar noi am reuşit să ne ridicăm la 

nivelul cerinţelor în plan internaţional. Anul acesta, manifestarea are loc în staţiunea de pe 

Valea Cernei, Primăria Băile Herculane fiind partenerul nostru. Motivul pentru care am ales 

acest oraş este dat de faptul că, anul trecut, am avut şansa ca, după mai bine de 250 de ani, să 

descoperim primele bazine romane, primii care au făcut aceste descoperiri fiind austriecii. 

După ce s-a construit actualul centru al staţiunii, nu s-au mai făcut cercetări, chiar 

dacă acolo s-au executat lucrări de canalizare. Prin urmare, suntem datori, atât cetăţenilor, cât 

şi instituţiilor publice, să atragem atenţia asupra acestor descoperiri, să le popularizăm. Caraş-

http://uzp.org.ro/simpozionul-international-de-arheologie-si-istorie-in-memoriam-constantini-daicoviciu/
http://uzp.org.ro/simpozionul-international-de-arheologie-si-istorie-in-memoriam-constantini-daicoviciu/
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Severinul are, din punct de vedere al patrimoniului, un potenţial la care foarte puţine judeţe se 

pot înscrie, iar ceea ce reprezintă pentru Banat potenţialul istoric al Caraş-Severinului este 

enorm, 90 la sută dintre vestigiile din această parte de ţară aflându-se pe teritoriul judeţului 

nostru. Este, şi o spun din nou fără falsă modestie, leagănul civilizaţiei româneşti din vestul 

României. Se ştie că prin aceste locuri au pătruns trupele romane, aici s-a format civilizaţia 

românească, aşa încât noi nu facem altceva decât să punem în valoare aceste importante 

vestigii din judeţul Caraş-Severin, iar Caransebeşul, ca localitate, chiar dacă, în privinţa 

populaţiei, nu este la nivelul altor centre urbane din România, iată că reuşeşte să organizeze 

un simpozion internaţional care, sunt sigur, atrage invidia marilor oraşe din ţară”, a spus 

Adrian Ardeţ, directorul Muzeului Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă din 

municipiu. 

 

Tema din acest an a simpozionului este „Viaţa după naştere, Război, Căsătorie”, 

principalul scop al evenimentului fiind surprinderea celor mai importante momente legate de 

aceste trei mari evenimente din viaţa oamenilor. În primele zile, comunicările  sunt 

structurate pe trei secţiuni – Arheologie, Studii clasice şi Istorie –, urmând ca în 12 martie să 

aibă loc o excursie tematică la Cazanele Dunării. 

 

La ediţia din acest an vor fi 102 participanţi – ne-a informat Cristina Moisă, purtător 

de cuvânt al muzeului caransebeşean –, dintre care 26 la sută sunt invitaţi din afara ţării: 11 

din Serbia – şapte de la Institutul de Arheologie din Bergrad, doi de la Muzeul Naţional 

Pojarevac și doi de la Institutul de Studii Balcanice de la Nis –, câte patru din Croaţia şi 

Polonia, respectiv Universitatea din Zagreb şi Institutul de Arheologie din cadrul Universităţii 

Wroclaw, Institutul de Arheologie şi Etnologie din cadrul Academiei de Ştiinţe Polone şi 

Universitatea Nicolaus Copernicus, două persoane sunt din Bulgaria, de la Institutul Naţional 

de Arheologie din cadrul Academiei de Ştiinţe Bulgare din Sofia, iar două din Franţa, de la 

Universitatea din Bordeaux. Noutatea din acest an este conferită de prezența unei participante 

din Grecia, de la Universitatea din Tessalonic. De asemenea, va mai fi prezent la simpozion 

un invitat de la Institutul de Studii Balcanice din cadrul Regiunii Autonome Kosovo. 

 

Tot ca o noutate pentru acest an este şi participarea gratuită la manifestare a 

masteranzilor, doctoranzilor şi studenţilor, a mai spus Cristina Moisă. 

Bogdan NAUM 

 

Sursa: http://www.7-zile.com/2016/03/10/muzeul-din-caransebes-se-muta-la-baile-herculane-

pentru-trei-zile/, accesat în data de 28 martie 2016 

 

Avem ce promova 

 

 

Peste 100 de specialiști istorici și arheologi din țară și străinătate vor fi în Caraș 

Severin la a 42-a ediție a Simpozionului In Memoriam Constantin Daicoviciu. 

http://www.7-zile.com/2016/03/10/muzeul-din-caransebes-se-muta-la-baile-herculane-pentru-trei-zile/
http://www.7-zile.com/2016/03/10/muzeul-din-caransebes-se-muta-la-baile-herculane-pentru-trei-zile/
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Sursa: http://www.btv.ro/avem-ce-promova/, (Reportaj audio-video) accesat în data de 28 

martie 2016 

 

 

Muzeul din Caransebeş are o primăvară plină 

 

 

Directorul Muzeului Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă din 

Caransebeş, Adrian Ardeţ, a susţinut recent o conferinţă de presă în cadrul căreia a prezentat 

principalele activităţi ale instituţiei în perioada primăverii. 

Astfel, prima a fost Simpozionul Internaţional de Arheologie şi Istorie „In Memoriam 

Constantini Daicoviciu”, manifestare aflată la ediţia cu numărul 42, care s-a desfăşurat la 

Băile Herculane, în perioada 9-12 martie. 

 
O altă acţiune la care muzeul caransebeşean va participa în cursul acestei luni se va 

desfăşura la Petnic, unde în 19 martie se organizează cea de a XXV-a ediţie a Serbărilor 

Crainei Bănăţene. De asemenea, în Valea Almăjului, instituţia caransebeşeană de cultură este 

co-organizator al Festivalului Muzeelor Săteşti, reprezentanţii acesteia fiind prezenţi cu o 

expoziţie deosebit de interesantă. 

„Rolul acestui muzeu e de a pune în valoare patrimoniul, dar şi de a ridica nivelul 

ştiinţific al instituţiei. Un eveniment deosebit de important îl constituie, la mijlocul lunii 

aprilie, simpozionul dedicat memoriei prof. Florin Medeleţ, organizat de Muzeul Banatului 

din Timişoara. Alături de instituţia-gazdă şi de Muzeul Banatului Montan din Reşiţa, suntem 

trei forţe în Banat care prezentăm şi punem în valoare noile descoperiri. Anul acesta, noi 

venim cu descoperirile deosebite de la Băile Herculane şi cu cercetările de la Tibiscum, care 

au adus noi elemente privind primele etape în fondarea Tibiscumului antic”, a spus Adrian 

Ardeţ. 

http://www.btv.ro/avem-ce-promova/
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O altă manifestare pe care Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de 

Graniţă din Caransebeş o va organiza în data de 21 mai este „Noaptea Muzeelor”. 

Un alt eveniment în peisajul instoriografic bănăţean este „Conferinţa Graniţei”, care 

va avea loc în data de 9 iunie, atunci când se celebrează Înălţarea Domnului şi Ziua Eroilor. 

 
Adrian Ardeţ a ţinut să mai precizeze că etnografii caransebeşeni vor demara un 

proiect ce are ca temă locuinţele sezoniere şi permanente din Banatul de Munte, urmând ca în 

lunile mai şi iunie să le investigheze, până în prezent doar puţini cercetători ocupându-se de 

aceste locuinţe din piatră, aflate în această parte de ţară. 

În ceea ce priveşte cercetările arheologice, în această primăvară angajaţii instituţiei se 

vor axa în special pe continuarea lucrărilor la Băile Herculane, unde, împreună cu Primăria, 

în dreptul Hotelului „Traian”, unde au fost descoperite cele patru bazine romane, vor 

continua cercetările, astfel încât aceste bazine să fie puse în valoare pentru vizitatori, prin 

proiectul finanţat de ADR Vest, în acea locaţie urmând să se monteze sticlă, astfel ca bazinele 

să poată fi admirate din zona pietonală. 

Cosmin VLAD 

Sursa: http://reper24.ro/muzeul-din-caransebes-o-primavara-plina/, accesat în data de 28 

martie 2016  

 

Baile Herculane, capitala istoriei banatene 

 

http://reper24.ro/muzeul-din-caransebes-o-primavara-plina/
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Scris de Sonia Berger - BĂILE HERCULANE –  

În perioada 9-12 martie, oraşul-staţiune va găzdui ediţia cu numărul 42 a 

Simpozionului Internaţional de Arheologie şi Istorie „In Memoriam Constantini Daicoviciu”, 

manifestare organizată de Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă 

Caransebeş, cu sprijinul Consiliului Judeţean Caraş-Severin. Anul acesta, la acțiune vor lua 

parte 102 invitați. 

 
„Am reuşit, până acum, să atragem atenţia asupra acestui mare eveniment, și putem 

spune că simpozionul este cel mai important eveniment ştiinţific din partea de vest a țării, și 

asta datorită faptului că, an de an, la această manifestare au participat delegaţii din străinătate, 

iar noi am reuşit să ne ridicăm la nivelul cerinţelor în plan internaţional. Ediția din acest an 

are loc în staţiunea de pe Valea Cernei, Primăria Băile Herculane fiind partenerul nostru, 

deoarece anul trecut, după mai bine de 250 de ani, am descoperit primele bazine romane, 

după ce aceste descoperiri au fost făcute de austrieci. Și aș vrea să adaug că județul Caraş-

Severin are, din punct de vedere al patrimoniului, un potenţial la care foarte puţine judeţe se 

pot înscrie, iar ceea ce reprezintă pentru Banat potenţialul istoric al Caraş-Severinului este 

enorm, 90 la sută dintre vestigiile din această parte de ţară aflându-se pe teritoriul judeţului 

nostru. Este, şi o spun din nou fără falsă modestie, leagănul civilizaţiei româneşti din vestul 

României, iar Caransebeşul, ca localitate, chiar dacă, în privinţa populaţiei, nu este la nivelul 

altor centre urbane din România, iată că reuşeşte să organizeze un simpozion internaţional 

care, sunt sigur, atrage invidia marilor oraşe din ţară”, a spus Adrian Ardeţ, directorul 

Muzeului Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă din municipiu. 

Tema din acest an a simpozionului este „Viaţa după naştere, Război, Căsătorie”. În 

primele zile, comunicările sunt structurate pe trei secţiuni – Arheologie, Studii clasice şi 

Istorie –, iar în 12 martie va avea loc o excursie tematică la Cazanele Dunării.  Dintre cei 102 

participanţi – a declarat Cristina Moisă, purtător de cuvânt al muzeului caransebeşean, în 

cadrul unei conferințe de presă susținute luni, 7 martie –, 26 la sută sunt invitaţi din afara 

ţării: 11 din Serbia, câte patru din Croaţia şi Polonia, două persoane sunt din Bulgaria, iar 

două din Franţa. Noutatea din acest an este conferită de prezența unei participante din Grecia, 

de la Universitatea din Tessalonic. De asemenea, va mai fi prezent la simpozion un invitat de 

la Institutul de Studii Balcanice din cadrul Regiunii Autonome Kosovo.  Tot ca o noutate 

pentru acest an este şi participarea gratuită la manifestare a masteranzilor, doctoranzilor şi 

studenţilor, a mai spus Cristina Moisă. 
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Surse: http://www.caon.ro/baile-herculane-capitala-istoriei-banatene/1623812, 

http://www.tion.ro/baile-herculane-capitala-istoriei-banatene/1623812, accesate în data de 28 

martie 2016 

 

ȘCOALA ALTFEL!  

18. 04. 2016 - 22. 04. 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.caon.ro/baile-herculane-capitala-istoriei-banatene/1623812
http://www.tion.ro/baile-herculane-capitala-istoriei-banatene/1623812
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COMUNICAT DE PRESĂ 

 

 

 

 

 

 

MUZEUL JUDEŢEAN DE ETNOGRAFIE ŞI AL REGIMENTULUI DE 

GRANIŢĂ CARANSEBEŞ 

COMUNICAT DE PRESĂ 

Școala Altfel! 

 
Datorită faptului că la Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă 

Caransebeş au loc lucrări de reamenajare a expoziţiei permanente, vă anunţăm că la sediu 

este posibilă vizitarea expoziţiei Casa pădurarului de la Marga. 

În schimb, Rezevaţia Arheologică Tibiscum - Jupa este deschisă publicului. 

În acest sens vă anunţăm că programul de vizitare al Rezervaţiei Arheologice 

Tibiscum - Jupa este în perioada 18. 04. 2016 - 22. 04. 2016 între orele 10.00 - 18.00. 

La sediul Rezervaţiei Arheologice Tibiscum - Jupa vom organiza zilnic Workshop de 

arheologie, în cadrul căruia specialiştii muzeului vor dezvălui doritorilor tainele arheologiei. 

Rugăm pe cei interesaţi de una dintre activităţile organizate de Muzeul Judeţean de 

Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş să se adreseze secretariatului instituţiei. 

Înteaga acțiune se derulează cu sprijinul Consiliului Județean Caraș-Severin. 

Persoană de contact pentru programări: Cristina Moisă, tel.: 0255 512 193. 
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AFIȘ 
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APARIȚII ÎN PRESA DE SPECIALITATE 
 

Școala și Muzeul, altfel 

 

Cu prilejul programului educațional intitulat „Şcoala Altfel: Să știi mai multe, să fii 

mai bun!”, în perioada 18-22 aprilie, Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de 

Graniţă din Caransebeş, cu spijinul Consiliului Judeţean Caraş-Severin, organizează  o serie 

de acțiuni dedicate activităților educative extracurriculare și extrașcolare. 

Datorită faptului că la Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă 

Caransebeş au loc lucrări de reamenajare a expoziţiei permanente, conducerea instituției ne-a 

informat că la sediu este posibilă vizitarea expoziţiei „Casa pădurarului de la Marga”. În 

schimb – se mai arată în comunicatul de presă –, Rezevaţia Arheologică Tibiscum-Jupa este 

deschisă publicului, programul de vizitare în perioada derulării programului fiind între orele 

10-18. La sediul Rezervaţiei, conducerea muzeului va organiza zilnic un Workshop de 

arheologie, în cadrul căruia specialiştii instituţiei vor dezvălui doritorilor tainele arheologiei. 

Cei interesaţi de una dintre activităţile organizate de Muzeul Judeţean de Etnografie şi 

al Regimentului de Graniţă Caransebeş sunt invitaţi să se adreseze secretariatului instituţiei. 

(B. Meteş) 

 

Sursa: http://www.7-zile.com/2016/04/14/scoala-si-muzeul-altfel/, accesat în data de 23 

aprilie 2016 

 

MUZEUL JUDEŢEAN DE ETNOGRAFIE ŞI AL REGIMENTULUI DE 

GRANIŢĂ CARANSEBEŞ – COMUNICAT DE PRESĂ – Şcoala Altfel! 

11 APRILIE 2016 / UZPCARASSEVERIN 

 

Datorită faptului că la Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă 

Caransebeş au loc lucrări de reamenajare a expoziţiei permanente, vă anunţăm că la sediu 

este posibilă vizitarea expoziţiei Casa pădurarului de la Marga. 

În schimb, Rezevaţia Arheologică Tibiscum – Jupa este deschisă publicului. 

În acest sens vă anunţăm că programul de vizitare al Rezervaţiei Arheologice 

Tibiscum – Jupa este în perioada 18. 04. 2016 – 22. 04. 2016 între orele 10.00 – 18.00. 

La sediul Rezervaţiei Arheologice Tibiscum – Jupa vom organiza zilnic Workshop de 

arheologie, în cadrul căruia specialiştii muzeului vor dezvălui doritorilor tainele arheologiei. 

Rugăm pe cei interesaţi de una dintre activităţile organizate de Muzeul Judeţean de 

Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş să se adreseze secretariatului instituţiei. 

Înteaga acţiune se derulează cu sprijinul Consiliului Judeţean Caraş-Severin. 

Persoană de contact pentru programări: Cristina Moisă, tel.: 0255 512 193. 

Sursa: https://uzpcarasseverin.wordpress.com/2016/04/11/muzeul-judetean-de-etnografie-si-

al-regimentului-de-granita-caransebes-comunicat-de-presa-scoala-altfel/, accesat în data de 

23 aprilie 2016 

http://www.7-zile.com/2016/04/14/scoala-si-muzeul-altfel/
https://uzpcarasseverin.wordpress.com/2016/04/11/muzeul-judetean-de-etnografie-si-al-regimentului-de-granita-caransebes-comunicat-de-presa-scoala-altfel/
https://uzpcarasseverin.wordpress.com/2016/04/11/muzeul-judetean-de-etnografie-si-al-regimentului-de-granita-caransebes-comunicat-de-presa-scoala-altfel/


 

57 

 

INEDIT. Misterele daco-romane pot fi descoperite de public. Cu sprijinul 

arheologilor din Caransebeș! 

 

În Săptămâna altfel, Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă 

Caransebeş pune la dispoziția elevilor posibilitatea de a vizita expoziţia Casa pădurarului de 

la Marga, care se află în curtea instituției de cultură. 

 
Iubitorii de arheologie și de istorie pot vizita și Rezervaţia Arheologică Tibiscum – 

Jupa, care oferă în continuare fărâme de istorie, dovezi că aici Municipiul Roman Tibiscum a 

avut o dezvoltare importantă pentru această zonă militară. Potrivit directorului Muzeului 

Județean de Etnografie și al Regimentului de Graniță, Adrian Ardeț,  cea mai recentă 

descoperire a specialiștilor este un foișor roman din perioada anilor 101-102. Acest foișor a 

fost construit din scânduri și bârne și era folosit ca punct de supraveghere și control. 

Programul de vizitare a Rezervaţiei Arheologice Tibiscum – Jupa este în perioada 18 – 22 

aprilie 2016, între orele 10.00 și 18.00. Aici vor fi organizate zilnic workshopuri de 

arheologie, în cadrul cărora specialiştii muzeului le vor dezvălui doritorilor tainele acestei 

arte. 

Autor: Cornelia Vlaicu în 12 aprilie 2016, ora 6:04 PM 

Sursa: http://expressdebanat.ro/inedit-misterele-daco-romane-pot-fi-descoperite-de-public-cu-

sprijinul-arheologilor-din-caransebes/, accesat în data de 23 aprilie 2016 
 

 

 

 

 

 

 

http://expressdebanat.ro/inedit-misterele-daco-romane-pot-fi-descoperite-de-public-cu-sprijinul-arheologilor-din-caransebes/
http://expressdebanat.ro/inedit-misterele-daco-romane-pot-fi-descoperite-de-public-cu-sprijinul-arheologilor-din-caransebes/
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VERNISAJ EXPOZIȚIE ITINERANTĂ 

Eros și sexualitatea în Dacia Romană 

18. 04. 2016 – 31. 05. 2016 
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COMUNICAT DE PRESĂ 
 

 

 

 

MUZEUL JUDEŢEAN DE ETNOGRAFIE ŞI AL REGIMENTULUI DE 

GRANIŢĂ CARANSEBEŞ 

COMUNICAT DE PRESĂ 

Vernisaj expoziție itinerantă 

Eros și sexualitatea în Dacia Romană 
 

Muzeul Județean de Etnografie și al Regimentului de Graniță Caransebeș în 

colaborare cu Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei Cluj-Napoca, Muzeul Județean de 

Istorie și Artă Zalău, Muzeul Orășenesc Turda, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Muzeul 

Olteniei Craiova, Muzeul Regiunii Porților de Fier Drobeta Turnu Severin, Muzeul Banatului 

Timișoara și Complexul Muzeal Bistrița Năsăud organizează vernisajul expoziției itinerante 

cu titlul: Eros și sexualitatea în Dacia Romană.  

Evenimentul va avea loc luni, 18 aprilie 2016, ora 10.00, în incinta instituției 

Banatului de Severin. Aceasta va fi deschisă publicului în perioada 18. 04. 2016 – 31. 05. 

2016. 

Expoziția cuprinde un număr de 84 piese (statuete, pandantive, amulete, vase 

ceramice), descoperite pe teritoriul României de-a lungul timpului, acestea constituind o 

reflectare artistică a sexualității și nudității în Epoca Romană. Din colecția Muzeului Județean 

de Etnografie și al Regimentului de Graniță Caransebeș vor fi expuse 3 piese (o statuetă de 

bronz și două fragmente terra sigillata). Acțiunea se adresează publicului cu vârsta de peste 

16 ani. 

Întreaga manifestare se derulează cu sprijinul Consiliului Județean Caraș-Severin. 
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AFIȘ 
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APARIŢII ÎN PRESA DE SPECIALITATE 
 

Caransebeș: expoziția itinerantă Eros și sexualitatea în Dacia Romană 

Posted by cimec 

 

Muzeul Județean de Etnografie și al Regimentului de Graniță Caransebeș în 

colaborare cu Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei Cluj-Napoca, Muzeul Județean de 

Istorie și Artă Zalău, Muzeul Orășenesc Turda, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Muzeul 

Olteniei Craiova, Muzeul Regiunii Porților de Fier Drobeta Turnu Severin, Muzeul Banatului 

Timișoara și Complexul Muzeal Bistrița Năsăud organizează vernisajul expoziției itinerante 

cu titlul: Eros și sexualitatea în Dacia Romană.Evenimentul va avea loc luni, 18 aprilie 

2016, ora 10.00, în incinta instituției Banatului de Severin. 

 

Sursa: https://cimec.wordpress.com/2016/04/13/caransebes-expozitia-itineranta-eros-si-

sexualitatea-n-dacia-romana/, accesat în data de 23. 04. 2016 

 

 

„Eros și sexualitatea din Dacia Romană”, la Muzeul caransebeşean 
 

 

Muzeul Județean de Etnografie și al Regimentului de Graniță din Caransebeș a 

organizat luni, 18 aprilie, o nouă acţiune menită să promoveze patrimoniul cultural naţional. 

Este vorba despre vernisajul unei expoziții itinerante deosebit de importante, privitoare la 

cultura şi moştenirea daco-romană, cu titlul ,,Eros și sexualitatea în Dacia Romană”. 

 
 

Evenimentul s-a derulat în colaborare cu Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei 

din Cluj-Napoca, Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău, Muzeul Orășenesc Turda, Muzeul 

Național al Unirii Alba Iulia, Muzeul Olteniei din Craiova, Muzeul Regiunii Porților de Fier 

Drobeta Turnu Severin, Muzeul Banatului Timișoara și Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud, 

cu sprijinul Consiliului Județean Caraș-Severin. 

 

https://cimec.wordpress.com/2016/04/13/caransebes-expozitia-itineranta-eros-si-sexualitatea-n-dacia-romana/
https://cimec.wordpress.com/2016/04/13/caransebes-expozitia-itineranta-eros-si-sexualitatea-n-dacia-romana/
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Expoziția cuprinde un număr de 84 de piese, precum statuete, pandantive, amulete şi 

vase ceramice, descoperite pe teritoriul României de-a lungul timpului, acestea constituind o 

reflectare artistică a sexualității și nudității în Epoca Romană. Din colecția Muzeului Județean 

de Etnografie și al Regimentului de Graniță din urbea de pe Timiş şi Sebeş sunt expuse trei 

piese, respectiv o statuetă de bronz și două fragmente ,,terra sigillata”. 

 
Vernisajul s-a bucurat de participarea unui număr reprezentativ de tineri, cadre 

didactice, dar la manifestare a fost present şi venerabilul istoric caransebeşean Liviu Groza. 

„Manifestarea culturală îşi propune abordarea unui subiect delicat, care nu a mai fost 

pus în valoare până în prezent de muzeografia din România. Este, totodată, un subiect 

incitant, ce vine să completeze civilizaţia romană din provincia Dacia. Piesele expuse o 

reprezintă pe zeiţa frumuseţii, Venus, şi pe fiul acesteia Eros, sau Amor, acestea fiind 

utilizate ca talismane în antichitate. Expoziţia se adresează tinerilor ce apreciază frumuseţea 

corpului uman, dar care trebuie să înţeleagă că declinul Imperiului Roman s-a datorat şi 

moravurilor decadente”, a declarat managerul Muzeului Județean de Etnografie și al 

Regimentului de Graniță din Caransebeş, Adrian Ardeţ. 

Cea mai importantă piesă din colecţie aparţine chiar instituţiei muzeale din municipiul 

de pe Timiş şi Sebeş. Este vorba despre o statuetă reprezentând un hermafrodit, cu corp 

feminin şi organ sexual masculin, obiect ce a fost descoperit în localitatea cărăşeană 

Berzovia, la finele secolului al XIX-lea. 

Expoziţia itinerantă este deschisă publicului iubitor de istorie şi arheologie de peste 16 

ani, în perioada 18 aprilie – 31 mai. 

Vasi POPESCU 

Sursa: http://www.7-zile.com/2016/04/21/30213/, accesat în data de 23. 04. 2016 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.7-zile.com/2016/04/21/30213/
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Eros și sexualitatea în Dacia Romană 

Muzeul Judetean de Etnografie si al Regimentului de Granita 

Caransebes 

18 aprilie - 31 mai 2016 
 

 

Muzeul Județean de Etnografie și al Regimentului de Graniță Caransebeș, în 

colaborare cu Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei Cluj-Napoca, Muzeul Județean de 

Istorie și Artă Zalău, Muzeul Orășenesc Turda, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Muzeul 

Olteniei Craiova, Muzeul Regiunii Porților de Fier Drobeta Turnu Severin, Muzeul Banatului 

Timișoara și Complexul Muzeal Bistrița Năsăud, organizează vernisajul expoziției itinerante 

cu titlul: Eros și sexualitatea în Dacia Romană. 

 
Evenimentul va avea loc luni, 18 aprilie 2016, ora 10:00, în incinta instituției 

Banatului de Severin. Aceasta va fi deschisă publicului în perioada 18 aprilie – 31 mai 2016. 

Expoziția cuprinde un număr de 84 piese (statuete, pandantive, amulete, vase 

ceramice), descoperite pe teritoriul României de-a lungul timpului, acestea constituind o 

reflectare artistică a sexualității și nudității în Epoca Romană. Din colecția Muzeului Județean 

de Etnografie și al Regimentului de Graniță Caransebeș vor fi expuse 3 piese (o statuetă de 

bronz și două fragmente ,,terra sigillata''). Acțiunea se adresează publicului cu vârsta de peste 

16 ani. 

Întreaga manifestare se derulează cu sprijinul Consiliului Județean Caraș-Severin. 

Surse: http://sanuuitam.blogspot.ro/2016/04/eros-si-sexualitatea-in-dacia-romana.html, 

https://www.umblat.ro/evenimente-in/caras-severin/expozitii/vernisaj-expozitie-itineranta-

48412#/, accesate în data de 23 aprilie 2016 

http://sanuuitam.blogspot.ro/2016/04/eros-si-sexualitatea-in-dacia-romana.html
https://www.umblat.ro/evenimente-in/caras-severin/expozitii/vernisaj-expozitie-itineranta-48412#/
https://www.umblat.ro/evenimente-in/caras-severin/expozitii/vernisaj-expozitie-itineranta-48412#/
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Sexualitatea în lumea antică 

 

 

Toți cei care au peste 16 ani pot vizita o expoziție inedită găzduită de Muzeul 

Județean de Etnografie și al Regimentului de Graniță din Caransebeș și care are drept subiect 

: Eros și sexualitatea în Dacia Romană. 

Sursa: http://www.btv.ro/sexualitatea-in-lumea-antica/, (Reportaj audio-video), 

accesat în data de 23 aprilie 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.btv.ro/sexualitatea-in-lumea-antica/
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NOAPTEA EUROPEANĂ A MUZEELOR 

EDIȚIA A XII – A 21 MAI 2016 
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COMUNICAT DE PRESĂ 

 

 

 

 

MUZEUL JUDEŢEAN DE ETNOGRAFIE ŞI AL REGIMENTULUI DE 

GRANIŢĂ CARANSEBEŞ 

COMUNICAT DE PRESĂ 

Noaptea Europeană a Muzeelor 

Ediţia a XII - a  

21 Mai 2016 

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă din Caransebeş cu 

sprijinul Consiliului Judeţean Caraş-Severin, Ministerului Culturii şi Comunicării din Franţa 

și Reţelei Naţionale a Muzeelor din România organizează sâmbătă, 21 mai 2016, Noaptea 

Europeană a Muzeelor, eveniment ajuns la cea de-a XII -a ediţie, în intervalul orar 18.00 - 

05.00.  

Această manifestare culturală de mare amploare se desfăşoară atât la nivel naţional cât 

şi internaţional, la acest eveniment înscriindu-se muzee din ţară şi străinătate. 

Anul acesta sub egida Muzeului Județean de Etnografie și al Regimentului de Graniță 

Caransebeș se va realiza un circuit expozițional care cuprinde un număr de trei expoziții: 

Casa pădurarului de la Marga, expoziția itinerantă Eros și sexualitate în Dacia Romană (are 

o tematică exotică, înfățișând publicului piese deosebite descoperite în Dacia Romană. 

Scopul acesteia este de a arăta tendințele sculpturale în perioada romană și de a înfățișa 

publicului natura umană a zeităților din panteonul greco – roman, dar în același timp și 

reprezentarea idealului uman suprem, prin expresia nudității divine.) și expoziția Generalul 

Ioan Dragalina (va prezenta publicului documente și obiecte personale ale Eroului de la Jiu, 

născut în Caransebeș, care a luptat pentru unitatea națională a tuturor românilor, fiind în 

fruntea Armatei I Române a reușit să oprească ofensiva germano – austro – ungară în 

România. Totodată, expoziția marchează împlinirea a 100 de ani de la intrarea României în 

Primul Război Mondial, războiul pentru realizarea României Mari). 

Rolul acestui circuit muzeal este de a face cunoscută istoria specifică Banatului de 

Munte din perioada Antichității până în prezent. 

Prin urmare, în intervalul orar: 18.00 (21 mai 2016) - 05.00 (22 mai 2016), cei 

interesaţi vor putea vizita expoziţii ce conturează istoria Banatului Montan. 
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Informaţii suplimentare legate de expoziţiile incluse în programul aferent Nopţii 

Europene ale Muzeelor le puteţi găsi accesând următoarele link-uri: 
http://noapteamuzeelor.ro, www.muzeul-caransebes.ro sau pe pagina de facebook a instituţiei 

de cultură: https://ro-ro.facebook.com/muzeul.caransebes. 

Partenerii media ai acestui eveniment sunt: UNIUNEA ZIARIŞTILOR 

PROFESIONIŞTI DIN ROMÂNIA, EXPRESS DE BANAT, TVR TIMIŞOARA, BANAT 

TV, INFO CS, RADIO REŞIŢA, ZIUA DE VEST, CARAŞ ONLINE, 7 ZILE, TV ONLINE 

CARANSEBEŞ. 

Atmosfera va fi completată cu muzică de toate genurile şi tradiţionalii mici de Deva. 

Intrarea este liberă! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://noapteamuzeelor.ro/
http://www.muzeul-caransebes.ro/
https://ro-ro.facebook.com/muzeul.caransebes
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AFIȘ 
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APARIŢII ÎN PRESA DE SPECIALITATE 

 

Caransebeş: NOAPTEA MUZEELOR 2016 la Muzeul Judeţean de 

Etnografie şi al Regimentului de Graniţă, sâmbătă, 21 mai, între orele 16:00 

– 22:00 

Noaptea Europeană a Muzeelor 

Ediţia a XII – a 

21 Mai 2016 

 

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă din Caransebeş cu 

sprijinul Consiliului Judeţean Caraş-Severin, Ministerului Culturii şi Comunicării din Franţa 

și Reţelei Naţionale a Muzeelor din România organizează sâmbătă, 21 mai 2016, Noaptea 

Europeană a Muzeelor, eveniment ajuns la cea de-a XII -a ediţie, în intervalul orar 18.00 – 

05.00. 

Această manifestare culturală de mare amploare se desfăşoară atât la nivel naţional cât 

şi internaţional, la acest eveniment înscriindu-se muzee din ţară şi străinătate. 

Anul acesta sub egida Muzeului Județean de Etnografie și al Regimentului de Graniță 

Caransebeș se va realiza un circuit expozițional care cuprinde un număr de trei expoziții: 

Casa pădurarului de la Marga, expoziția itinerantă Eros și sexualitate în Dacia Romană (are o 

tematică exotică, înfățișând publicului piese deosebite descoperite în Dacia Romană. Scopul 

acesteia este de a arăta tendințele sculpturale în perioada romană și de a înfățișa publicului 

natura umană a zeităților din panteonul greco – roman, dar în același timp și reprezentarea 

idealului uman suprem, prin expresia nudității divine.) și expoziția Generalul Ioan Dragalina 

(va prezenta publicului documente și obiecte personale ale Eroului de la Jiu, născut în 

Caransebeș, care a luptat pentru unitatea națională a tuturor românilor, fiind în fruntea 

Armatei I Române a reușit să oprească ofensiva germano – austro – ungară în România. 

Totodată, expoziția marchează împlinirea a 100 de ani de la intrarea României în Primul 

Război Mondial, războiul pentru realizarea României Mari). 

Rolul acestui circuit muzeal este de a face cunoscută istoria specifică Banatului de 

Munte din perioada Antichității până în prezent. 

Prin urmare, în intervalul orar: 18.00 (21 mai 2016) – 05.00 (22 mai 2016), cei 

interesaţi vor putea vizita expoziţii ce conturează istoria Banatului Montan. 

Informaţii suplimentare legate de expoziţiile incluse în programul aferent Nopţii 

Europene ale Muzeelor le puteţi găsi accesând următoarele link-uri: 

http://noapteamuzeelor.ro, www.muzeul-caransebes.ro sau pe pagina de facebook a instituţiei 

de cultură: https://ro-ro.facebook.com/muzeul.caransebes. 

Partenerii media ai acestui eveniment sunt: UNIUNEA ZIARIŞTILOR 

PROFESIONIŞTI DIN ROMÂNIA, EXPRESS DE BANAT, TVR TIMIŞOARA, BANAT 

TV, INFO CS, RADIO REŞIŢA, ZIUA DE VEST, CARAŞ ONLINE, 7 ZILE, TV ONLINE 

CARANSEBEŞ. 

Atmosfera va fi completată cu muzică de toate genurile şi tradiţionalii mici de Deva. 
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Intrarea este liberă! 

Surse: https://cimec.wordpress.com/2016/05/17/caransebes-noaptea-muzeelor-2016-la-

muzeul-judetean-de-etnografie-si-al-regimentului-de-granita-sambata-21-mai-intre-orele-

1600-2200/, https://www.umblat.ro/evenimente-in/caras-severin/expozitii/noaptea-

europeana-a-muzeelor-editia-a-xii-a-21-mai-2016-56906#/, 

http://sanuuitam.blogspot.ro/2016_05_15_archive.html, accesate în data de 28 mai 2016 

 

Noaptea Europeană a Muzeelor 

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă din Caransebeş cu 

sprijinul Consiliului Judeţean Caraş-Severin, Ministerului Culturii şi Comunicării din Franţa 

și Reţelei Naţionale a Muzeelor din România organizează sâmbătă, 21 mai 2016, Noaptea 

Europeană a Muzeelor, eveniment ajuns la cea de-a XII -a ediţie, în intervalul orar 18.00 - 

05.00.  

Anul acesta sub egida Muzeului Județean de Etnografie și al Regimentului de Graniță 

Caransebeș se va realiza un circuit expozițional care cuprinde un număr de trei expoziții: 

Casa pădurarului de la Marga, expoziția itinerantă Eros și sexualitate în Dacia Romană (are o 

tematică exotică, înfățișând publicului piese deosebite descoperite în Dacia Romană. Scopul 

acesteia este de a arăta tendințele sculpturale în perioada romană și de a înfățișa publicului 

natura umană a zeităților din panteonul greco – roman, dar în același timp și reprezentarea 

idealului uman suprem, prin expresia nudității divine.) și expoziția Generalul Ioan Dragalina 

(va prezenta publicului documente și obiecte personale ale Eroului de la Jiu, născut în 

Caransebeș, care a luptat pentru unitatea națională a tuturor românilor, fiind în fruntea 

Armatei I Române a reușit să oprească ofensiva germano – austro – ungară în România. 

Totodată, expoziția marchează împlinirea a 100 de ani de la intrarea României în Primul 

Război Mondial, războiul pentru realizarea României Mari). 

Rolul acestui circuit muzeal este de a face cunoscută istoria specifică Banatului de 

Munte din perioada Antichității până în prezent. Prin urmare, în intervalul orar: 18.00 (21 mai 

2016) - 05.00 (22 mai 2016), cei interesaţi vor putea vizita expoziţii ce conturează istoria 

Banatului Montan. 

Informaţii suplimentare legate de expoziţiile incluse în programul aferent Nopţii 

Europene ale Muzeelor le puteţi găsi accesând următoarele link-uri: 

http://noapteamuzeelor.ro, www.muzeul-caransebes.ro sau pe pagina de facebook a instituţiei 

de cultură: https://ro-ro.facebook.com/muzeul.caransebes. 

Partenerii media ai acestui eveniment sunt: UNIUNEA ZIARIŞTILOR 

PROFESIONIŞTI DIN ROMÂNIA, EXPRESS DE BANAT, TVR TIMIŞOARA, BANAT 

TV, INFO CS, RADIO REŞIŢA, ZIUA DE VEST, CARAŞ ONLINE, 7 ZILE, TV ONLINE 

CARANSEBEŞ. 

Intrarea este liberă! 

 

Sursa: http://www.cjcs.ro/comunicate-de-presa-detalii.php?comunicat=851, accesat în data de 

28 mai 2016 

 

https://cimec.wordpress.com/2016/05/17/caransebes-noaptea-muzeelor-2016-la-muzeul-judetean-de-etnografie-si-al-regimentului-de-granita-sambata-21-mai-intre-orele-1600-2200/
https://cimec.wordpress.com/2016/05/17/caransebes-noaptea-muzeelor-2016-la-muzeul-judetean-de-etnografie-si-al-regimentului-de-granita-sambata-21-mai-intre-orele-1600-2200/
https://cimec.wordpress.com/2016/05/17/caransebes-noaptea-muzeelor-2016-la-muzeul-judetean-de-etnografie-si-al-regimentului-de-granita-sambata-21-mai-intre-orele-1600-2200/
https://www.umblat.ro/evenimente-in/caras-severin/expozitii/noaptea-europeana-a-muzeelor-editia-a-xii-a-21-mai-2016-56906#/
https://www.umblat.ro/evenimente-in/caras-severin/expozitii/noaptea-europeana-a-muzeelor-editia-a-xii-a-21-mai-2016-56906#/
http://sanuuitam.blogspot.ro/2016_05_15_archive.html
http://www.cjcs.ro/comunicate-de-presa-detalii.php?comunicat=851
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Noaptea muzeelor, la Caransebeș! Pentru pasionații de istorie și 

curiozități! 

 

 

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă din Caransebeş 

pregătește la sfârșitul săptămânii Noaptea Muzeelor, cu sprijinul Consiliului Judeţean Caraş-

Severin, Ministerului Culturii şi Comunicării din Franţa și al Reţelei Naţionale a Muzeelor 

din România. 

 
Noaptea Europeană a Muzeelor este un eveniment ajuns la cea de-a  XII – a ediţie, 

care se desfăşoară atât la nivel naţional, cât şi internaţional. 

„Anul acesta, sub egida Muzeului Județean de Etnografie și al Regimentului de 

Graniță Caransebeș, se va realiza un circuit expozițional care cuprinde un număr de trei 

expoziții. Vom arăta publicului Casa pădurarului de la Marga, ce se află în curtea muzeului, 

expoziția itinerantă Eros și sexualitate în Dacia Romană, care arată tendințele sculpturale în 

perioada romană și natura umană a zeităților din panteonul greco-roman, dar în același timp 

și reprezentarea idealului uman suprem, prin expresia nudității divine. Nu în ultimul rând 

vom prezenta expoziția Generalul Ioan Dragalina, cu documente și obiecte personale ale 

Eroului de la Jiu, născut în Caransebeș, care a luptat pentru unitatea națională a tuturor 

românilor. În fruntea Armatei I Române el a reușit să oprească ofensiva germano-austro-

ungară în România. Totodată, expoziția marchează împlinirea a 100 de ani de la intrarea 

României în Primul Război Mondial, războiul pentru realizarea României Mari”, ne-a 

precizat directorul muzeului din Caransebeș, Adrian Ardeț. 

Rolul acestui circuit muzeal este de a face cunoscută istoria specifică Banatului de 

Munte din perioada Antichității până în prezent. Prin urmare, în intervalul orar: 18.00 (21 mai 

2016) – 05.00 (22 mai 2016), cei interesaţi vor putea vizita expoziţii ce conturează istoria 

Banatului Montan. 

Sursa: http://expressdebanat.ro/noaptea-muzeelor-la-caransebes-pentru-pasionatii-de-

istorie-si-curiozitati/, accesat în data de 28 mai 2016 

 

http://expressdebanat.ro/noaptea-muzeelor-la-caransebes-pentru-pasionatii-de-istorie-si-curiozitati/
http://expressdebanat.ro/noaptea-muzeelor-la-caransebes-pentru-pasionatii-de-istorie-si-curiozitati/
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Noaptea europeană a muzeelor îşi deschide porţile la Caransebeş cu o 

premieră pentru public 

 

 

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă din Caransebeş cu 

sprijinul Consiliului Judeţean Caraş-Severin, Ministerului Culturii şi Comunicării din Franţa 

și Reţelei Naţionale a Muzeelor din România organizează sâmbătă, 21 mai Noaptea 

Europeană a Muzeelor, eveniment ajuns la cea de-a XII -a ediţie, în intervalul orar 18.00 – 

05.00. 

 
„Data evenimentului este aleasă de Ministerul Culturii din Franţa şi este preluată de 

fiecare ţară în parte„, a declarat luni, Dragoş Neamu – directorul executiv al Reţelei Naţionale 

a Muzeelor din România, organizatorul evenimentului. 

Dragoş Neamu a precizat că ediţia din acest an a evenimentului va fi marcată, în 

România, de o premieră – un ghidaj audio-video pe telefoane mobile pentru muzeele din 

Bucureşti şi din alte oraşe din ţară. 

„Este o aplicaţie, finanţată de Ministerul Culturii, prin Administraţia Fondului 

Cultural Naţional„, a explicat Dragoş Neamu. Această manifestare culturală de mare 

amploare se desfăşoară atât la nivel naţional cât şi internaţional, la acest eveniment 

înscriindu-se muzee din ţară şi străinătate. 

Anul acesta sub egida Muzeului Județean de Etnografie și al Regimentului de Graniță 

Caransebeș se va realiza un circuit expozițional care cuprinde un număr de trei expoziții: 

Casa pădurarului de la Marga, expoziția itinerantă Eros și sexualitate în Dacia Romană. 

Scopul este de a arăta tendințele sculpturale în perioada romană și de a înfățișa publicului 

natura umană a zeităților din panteonul greco – roman, dar în același timp și reprezentarea 

idealului uman suprem, prin expresia nudității divine. Expoziția „Generalul Ioan Dragalina” 

va prezenta publicului documente și obiecte personale ale Eroului de la Jiu, născut în 

Caransebeș, care a luptat pentru unitatea națională a tuturor românilor, fiind în fruntea 

Armatei I Române a reușit să oprească ofensiva germano – austro – ungară în România. 

Totodată, expoziția marchează împlinirea a 100 de ani de la intrarea României în Primul 

Război Mondial, războiul pentru realizarea României Mari. 

Rolul acestui circuit muzeal este de a face cunoscută istoria specifică Banatului de 

Munte din perioada Antichității până în prezent. 

Prin urmare, în intervalul orar 18.00 din data de 21 mai – 05.00 din 22 mai, cei 

interesaţi vor putea vizita expoziţii ce conturează istoria Banatului Montan. 

Radio România Reşiţa este partener media al evenimentului. 

 

Sursa foto: allnumis.ro 
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(Hardy Cvoica) 

Sursa: http://radioresita.ro/184836/noaptea, accesat în data de 28 mai 2016 

 

Invitatie la noaptea muzeelor 

 

Scris de Ionel Ivaşcu - CARAŞ-SEVERIN – 

 La evenimentul care se va derula pe 21 mai participă şi muzee din judeţ. Astfel, 

suntem aşteptaţi la Reşiţa, Bocşa şi Caransebeş. Timp de câteva ore, sunt deschise expoziţii şi 

sunt organizate activităţi culturale. Putem admira obiecte de demult sau opere de artă, putem 

participa la proiecţii de film sau la jocuri interactive. Organizatorii ne-au vorbit despre 

acţiunile la care ne invită să paticipăm în număr cât mai mare. 

 
La Reşiţa, suntem invitaţi să trecem pragul Muzeului Cineastului Amator, singurul de 

acest gen din ţară, deschis în incinta Universităţii „Eftimie Murgu” (UEM). Cândva, în 

clădirea UEM, funcţiona Cinema 23 august. Fosta cabină de proiecţie găzduieşte acum 

muzeul apărut ca urmare a pasiunii lui Andrei Bălbărău. 

În intervalul orar 17:00-21:00, Andrei ne invită să admirăm cele peste 100 de 

exponate ale muzeului, să participăm la activităţi de boardgames şi proiecţie de film şi să ne 

delectăm privirea cu machetele realizate de Flavius Bozu şi Remus Rijniţă. „Mulţumim 

universităţii pentru susţinerea pe care ne-a oferit-o întotdeauna precum şi membrilor Grupului 

de Tineret Arcus pentru implicarea în această acţiune”, ne-a spus Andrei. 

Muzeul din Caransebeş îşi întâmpină vizitatorii în intervalul orar 20:00-05:00 cu două 

expoziţii. Este vorba despre expoziţia în aer liber „Căsuţa pădurarului de la Marga” şi 

expoziţia itinerantă „Eros şi sexualitate în Dacia Romană”, vernisată recent în cadrul 

muzeului din Caransebeş. De la d-na Cristina Moise, am aflat că această din urmă expoziţie 

este posibilă ca urmare a unui parteneriat cu şapte muzee din ţară. Piesele sunt expuse la 

parterul instituţiei. În prezent, câteva încăperi de la etajul clădirii sunt în renovare, urmând a 

fi repuse în circuit în viitorul apropiat. 

Şi la Bocşa, Muzeul Constantin Lucaci „Spaţiu şi lumină” îşi deschide porţile în 

intervalul 18:00-24:00. Putem admira expoziţia permanentă de sculptură în oţel inoxidabil, 

http://radioresita.ro/184836/noaptea
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cuprinzând lucrări realizate de sculptorul originar din Bocşa. De asemenea, sunt anunţate 

proiecţii de filme şi documentare despre viaţa şi activitatea maestrului. 

Accesul la toate aceste activităţi este gratuit. 

Sursa: http://www.caon.ro/invitatie-la-noaptea-muzeelor/1644838, accesat în data de 

28 mai 2016 

 

Noapte albă la Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de 

Graniţă Caransebeş 

 

 

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş a pregătit un 

circuit expozițional pentru Noaptea Albă a Muzeelor. 

Acesta include trei expoziții: Casa pădurarului de la Marga, expoziția itinerantă Eros 

și sexualitate în Dacia Romană şi expoziţia Generalul Ioan Dragalina. Cele trei vor putea fi 

vizitate  sâmbătă, începând cu ora 18:00, când are loc Noaptea Europeană a Muzeelor. 

Muzeul din Caransebeş va fi deschis toată noaptea, până la ora 5:00, iar intrarea este 

liberă! 

 
Foto: ghidulmuzeelor.cimec.ro 

Sursa: http://radiotimisoara.ro/2016/05/16/noapte-alba-la-muzeul-judetean-de-etnografie-si-

al-regimentului-de-granita-caransebes/, accesat în data de 28 mai 2016 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.caon.ro/invitatie-la-noaptea-muzeelor/1644838
http://radiotimisoara.ro/2016/05/16/noapte-alba-la-muzeul-judetean-de-etnografie-si-al-regimentului-de-granita-caransebes/
http://radiotimisoara.ro/2016/05/16/noapte-alba-la-muzeul-judetean-de-etnografie-si-al-regimentului-de-granita-caransebes/


 

75 

 

VERNISAJ EXPOZIȚIE DE PICTURĂ 

Vara cu cireșe la urechi 

16. 06. – 24.06. 2016 
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COMUNICAT DE PRESĂ 

 

 

 

 

MUZEUL JUDEŢEAN DE ETNOGRAFIE ŞI AL REGIMENTULUI DE 

GRANIŢĂ CARANSEBEŞ 

COMUNICAT DE PRESĂ 

Vernisaj expoziție de pictură 

Vara cu cireșe la urechi 

 

Muzeul Județean de Etnografie și al Regimentului de Graniță Caransebeș în 

colaborare cu Școala Populară de Artă și Meserii ,,Ion Românu’’ din Reșița organizează 

vernisajul expoziției de pictură cu titlul: Vara cu cireșe la urechi. 

Evenimentul va avea loc joi, 16 iunie 2016, ora 18.00, în incinta muzeului din 

Caransebeș. Expoziția va fi deschisă publicului în perioada 16. 06. 2016 – 24. 06. 2016. 

Aceasta cuprinde un număr de 25 de lucrări ce aparțin elevilor Secției de Artă Plastică 

a Școlii Populare de Artă și Meserii ,,Ion Românu’’ Reșița. Tehnica utilizată este pictura în 

ulei, creion, acuarelă și modelaj. Curatorul acestei acțiuni este doamna Bocioagă - Iozsika 

Gabriela, profesor în cadrul instituției reșițene de învățământ. 

Scopul acestui eveniment este promovarea tinerelor talente și consolidarea legăturii 

dintre muzeu și școală. 

Întreaga manifestare se derulează cu sprijinul Consiliului Județean Caraș-Severin. 

Intrarea este liberă! 

 

 

 

 

 

 



 

77 

 

AFIȘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APARIȚII ÎN PRESA DE SPECIALITATE 
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Muzeul cu cireșe la urechi 

 

Acţiunile culturale adresate iubitorilor de artă şi frumos au continuat în urbea de pe 

malurile Timişului şi Sebeşului. Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă 

a desfăşurat o nouă activitate menită să promoveze arta juvenilă şi tinerele talente din Banatul 

Montan. 

 
Astfel, instituţia de cultură caransebeșeană, în colaborare cu Școala Populară de Artă 

şi Meserii „Ion Românu” din Reşiţa și cu sprijinul Consiliului Judeţean Caraş-Severin, a 

organizat, zilele trecute, vernisajul expoziţiei de pictură derulată sub genericul „Vara cu 

cireşe la urechi”. Aceasta cuprinde un număr de 25 de lucrări ce aparţin elevilor Secţiei de 

Artă Plastică a Şcolii Populare de Artă şi Meserii „Ion Românu”, îndrumaţi de prof. Gabriela 

Bocioagă-Iozsika. Tehnica utilizată este pictura în ulei, creion, acuarelă și modelaj, iar 

lucrările sunt deosebit de inspirate şi reuşite. 

 
„Scopul acestui eveniment este promovarea tinerelor talente și consolidarea legăturii 

dintre muzeu şi şcoală. Nu este pentru prima dată când elevii reşiţeni expun aici, suntem 

instituţii colege, aflate în subordinea Consiliului Judeţean, şi este normal să colaborăm. Le 

mulţumesc pentru prezenţă şi ţin să îi felicit pentru arta lor frumoasă”, a declarat managerul 
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Muzeului Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă din Caransebeș, Adrian 

Ardeţ. 

 
„Expoziţia de față se înscrie într-un şir de evenimente menite să marcheze Zilele 

Şcolii Populare de Artă și Meserii. Sunt expuse lucrări de pictură, artă decorativă şi de design 

vestimentar cu bijuterii. Doresc să mulţumesc conducerii muzeului caransebeşean şi colegilor 

mei pentru implicarea de care au dat dovadă în ceea ce priveşte buna organizare a acestui 

eveniment”, a spus directorul instituţiei de învăţământ din municipiul de pe Bârzava, Mariana 

Dănescu. 

 

Expoziţia „Vara cu cireşe la urechi” este deschisă publicului iubitor de artă şi frumos 

până vineri, 24 iunie. 

Vasi POPESCU 

Sursa: http://www.7-zile.com/2016/06/23/muzeul-cu-cirese-la-urechi-2/, accesat în data de 27 

iunie 2016 

 

Artă juvenilă în “Ţara Gugulanilor” – Muzeul Judeţean de Etnografie şi al 

Regimentului de Graniţă găzduieşte o expoziţie de pictură realizată de elevii 

Școlii Populare de Artă şi Meserii “Ion Românu” din Reşița 

 

 

Acţiunile culturale adresate iubitorilor de artă şi frumos continuă în urbea de pe Timiş 

şi Sebeş. 

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă a desfăşurat o nouă 

activitate menită să promoveze arta juvenilă şi tinerele talente din Banatul Montan. 

http://www.7-zile.com/2016/06/23/muzeul-cu-cirese-la-urechi-2/


 

80 

 

 
Astfel, instituţia de cultură din urbea de pe Timiş şi Sebeş în colaborare cu Școala 

Populară de Artă şi Meserii “Ion Românu” din Reşiţa au organizat cu sprijinul Consiliului 

Judeţean Caraş-Severin vernisajul expoziţiei de pictură derulată sub genericul “Vara cu cireşe 

la urechi”. 

 
Aceasta cuprinde un număr de 25 de lucrări ce aparţin elevilor Secţiei de Artă Plastică 

a Şcolii Populare de Artă şi Meserii ”Ion Românu”, îndrumaţi de cadrul didactic Gabriela 

Bocioagă – Iozsika. 

 
Tehnica utilizată este pictura în ulei, creion, acuarelă și modelaj, iar lucrările sunt 

deosebit de inspirate şi reuşite. 
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“Scopul acestui eveniment este promovarea tinerelor talente și consolidarea legăturii 

dintre muzeu şi şcoală. Nu este pentru prima dată când elevii reşiţeni expun aici, suntem 

instituţii colege în subordinea Consiliului Judeţean şi este normal să colaborăm. Le 

mulţumesc pentru prezenţă şi ţin să îi felicit pentru arta lor frumoasă”, a declarat managerul 

Muzeului Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă, Adrian Ardeţ. 

“Expoziţia de aici se înscrie într-un şir de evenimente menite să marcheze Zilele 

Şcolii Populare de Artă și Meserii. Sunt expuse lucrări de pictură, artă decorativă şi de design 

vestimentar cu bijuterii. Doresc să mulţumesc conducerii muzeului caransebeşean şi colegilor 

mei pentru implicarea de care au dat dovadă în ceea ce priveşte buna organizare a acestui 

eveniment!”, a precizat directorul instituţiei de învăţământ din municipiul de pe Bârzava, 

Mariana Dănescu. 

De adăugat şi faptul că, expoziţia “Vara cu cireşe la urechi” este deschisă publicului 

iubitor de artă şi frumos până în data de 24 iunie 2016. 

Sursa: http://vasipopescu.blogspot.ro/2016/06/arta-juvenila-in-tara-gugulanilor.html, 

accesat în data de 28 iunie 2016 

 

Vernisaj expoziție de pictură 

Vara cu cireșe la urechi 

 

Muzeul Județean de Etnografie și al Regimentului de Graniță Caransebeș în 

colaborare cu Școala Populară de Artă și Meserii ,,Ion Românu’’ din Reșița organizează 

vernisajul expoziției de pictură cu titlul: Vara cu cireșe la urechi. 

Evenimentul va avea loc joi, 16 iunie 2016, ora 18.00, în incinta muzeului din 

Caransebeș. Expoziția va fi deschisă publicului în perioada 16. 06. 2016 – 24. 06. 2016. 

Aceasta cuprinde un număr de 25 de lucrări ce aparțin elevilor Secției de Artă Plastică 

a Școlii Populare de Artă și Meserii ,,Ion Românu’’ Reșița. Tehnica utilizată este pictura în 

ulei, creion, acuarelă și modelaj. Curatorul acestei acțiuni este doamna Bocioagă - Iozsika 

Gabriela, profesor în cadrul instituției reșițene de învățământ. 

Scopul acestui eveniment este promovarea tinerelor talente și consolidarea legăturii 

dintre muzeu și școală. 

http://vasipopescu.blogspot.ro/2016/06/arta-juvenila-in-tara-gugulanilor.html
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Întreaga manifestare se derulează cu sprijinul Consiliului Județean Caraș-Severin. 

Intrarea este liberă! 

Surse: https://www.umblat.ro/evenimente-in/caras-severin/expozitii/vernisaj-

expozitie-de-pictura-63823#/, http://sanuuitam.blogspot.ro/2016/06/vara-cu-cirese-la-

urechi.html, http://www.ziare.com/resita/articole/muzeul+judetean, accesate în data de 28 

iunie 2016 

 

25 de picturi. Elevii de la Scoala Populara de Arte si Meserii ”Ion 

Romanu’’ din Resita expun la Caransebes 

 

 

Muzeul Judetean de Etnografie si al Regimentului de Granita Caransebes in 

colaborare cu Scoala Populara de Arta si Meserii ,,Ion Romanu’’ din Resita organizeaza 

vernisajul expozitiei de pictura cu titlul: Vara cu cirese la urechi. 

Evenimentul va avea loc joi, 16 iunie 2016, ora 18.00, in incinta muzeului din 

Caransebes. Expozitia va fi deschisa publicului in perioada 16. 06. 2016 – 24. 06. 2016 si 

cuprinde un numar de 25 de lucrari ce apartin elevilor Sectiei de Arta Plastica a Scolii 

Populare de Arta si Meserii ,,Ion Romanu’’ Resita. Tehnica utilizata este pictura in ulei, 

creion, acuarela si modelaj. Curatorul acestei actiuni este doamna Bocioaga - Iozsika 

Gabriela, profesor in cadrul institutiei resitene de invatamant. Scopul acestui eveniment este 

promovarea tinerelor talente si consolidarea legaturii dintre muzeu si scoala. 

Intreaga manifestare se deruleaza cu sprijinul Consiliului Judetean Caras-Severin. 

Intrarea este libera! 

 

Sursa: http://resita.ro/actualitate/4607-25-de-picturi-elevii-de-la-scoala-populara-de-arte-si-

meserii-ion-romanu-resita-expun-la-caransebes#.V1-2urnvlj4.facebook, accesat în data de 28 

iunie 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.umblat.ro/evenimente-in/caras-severin/expozitii/vernisaj-expozitie-de-pictura-63823#/
https://www.umblat.ro/evenimente-in/caras-severin/expozitii/vernisaj-expozitie-de-pictura-63823#/
http://sanuuitam.blogspot.ro/2016/06/vara-cu-cirese-la-urechi.html
http://sanuuitam.blogspot.ro/2016/06/vara-cu-cirese-la-urechi.html
http://www.ziare.com/resita/articole/muzeul+judetean
http://resita.ro/actualitate/4607-25-de-picturi-elevii-de-la-scoala-populara-de-arte-si-meserii-ion-romanu-resita-expun-la-caransebes#.V1-2urnvlj4.facebook
http://resita.ro/actualitate/4607-25-de-picturi-elevii-de-la-scoala-populara-de-arte-si-meserii-ion-romanu-resita-expun-la-caransebes#.V1-2urnvlj4.facebook
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ZIUA PORȚILOR DESCHISE LA TIBISCUM 

06 AUGUST 2016 
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COMUNICAT DE PRESĂ 

 

 

 

 

MUZEUL JUDEŢEAN DE ETNOGRAFIE ŞI AL 

REGIMENTULUI DE GRANIŢĂ CARANSEBEŞ 

COMUNICAT DE PRESĂ 

Ziua Porţilor Deschise la Tibiscum  

 

 

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş în 

colaborare cu Consiliul Judeţean Caraş-Severin, Universitatea de Vest din Timișoara și 

Colectivul de Istorie al Facultății de Litere, Istorie și Teologie Timișoara va organiza 

sâmbătă, 6 august 2016, începând cu ora 10.00, Ziua Porţilor Deschise la Tibiscum – Jupa. 

Programul acestei manifestări culturale va cuprinde un workshop de arheologie, 

ghidajul sitului arheologic și proiecție de filme istorice.  

Manifestarea se adresează comunității locale, autorităților locale, județene și 

naționale, comunității științifice, fiind o modalitate de popularizare și punere în valoare a 

unui patrimoniu istoric și arheologic unic. Legătura dintre locuri, oameni şi identitatea 

proprie poate fi realizată prin intermediul trecutului. 

Iubitorii de istorie și arheologie sunt așteptați la baza Rezervației Arheologice 

Tibiscum - Jupa, aflată la 7 km. de Caransebeș pentru a afla mai multe informații cu privire la 

istoricul și cercetările întreprinse în acest important sit arheologic. 

În cadrul acestei manifestări se vor comercializa produse tradiționale românești. 

Intrarea este liberă! 
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AFIȘ 
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APARIȚII ÎN PRESA DE SPECIALITATE 

 

Ziua Porţilor Deschise la Tibiscum 

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş în 

colaborare cu Consiliul Judeţean Caraş-Severin, Universitatea de Vest din Timișoara și 

Colectivul de Istorie al Facultății de Litere, Istorie și Teologie Timișoara va organiza 

sâmbătă, 6 august 2016, începând cu ora 10.00, Ziua Porţilor Deschise la Tibiscum – Jupa. 

Programul acestei manifestări culturale va cuprinde un workshop de arheologie, ghidajul 

sitului arheologic și proiecție de filme istorice.  

Manifestarea se adresează comunității locale, autorităților locale, județene și 

naționale, comunității științifice, fiind o modalitate de popularizare și punere în valoare a 

unui patrimoniu istoric și arheologic unic. Legătura dintre locuri, oameni şi identitatea 

proprie poate fi realizată prin intermediul trecutului. 

Iubitorii de istorie și arheologie sunt așteptați la baza Rezervației Arheologice 

Tibiscum - Jupa, aflată la 7 km. de Caransebeș pentru a afla mai multe informații cu privire la 

istoricul și cercetările întreprinse în acest important sit arheologic. 

În cadrul acestei manifestări se vor comercializa produse tradiționale românești. 

Intrarea este liberă! 

 

Serviciul Comunicare 

Sursa: http://www.cjcs.ro/comunicate-de-presa-detalii.php?comunicat=876, accesat în data de 

10 august 2016 

 

 

Ziua porților deschise la Tibiscum 

 

Autor:  

SAVA NIKOLICI 

snikolici@argument-cs.ro 

 

Cel mai important parc arheologic din vestul României, cel de la Tibiscum, care se 

întinde de-o parte și de alta a Timișului, de la Jupa și până la Obreja, a organizat manifestarea 

„Ziua porților deschise“. Acest moment s-a adreseat nu doar studenților Universității de Vest 

Timișoara, care este parteneră, ci și publicului larg, dornic să cunoască noile descoperiri în 

această rezervație arheologică, precum și preocupăriile de viitor ale specialiștilor Muzeului 

Județean de Etnografie și al Regimentului de Graniță Caransebeș. 

http://www.cjcs.ro/comunicate-de-presa-detalii.php?comunicat=876
mailto:snikolici@argument-cs.ro
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Directorul instituției, Adrian Ardeț, consideră că acțiunea s-a dovedit foarte 

importantă pentru munca arheologilor, întrucât eforturile lor vor fi astfel cunoscute de toți cei 

doresc acest lucru. 

 
„Manifestarea a avut ca partener Universitatea de Vest Timișoara, publicul a avut 

ocazia să vadă o expoziție, dar și săpăturile arheologice. Menirea noastră în Caraș-Severin e 

de a promova patrimoniul istoric bogat pe care îl avem, ca el să fie cunoscut și apreciat. De 

remarcat că, potrivit părerilor specialiștilor, Caraș-Severin se situează între primele trei județe 

din țară, cu un asemenea patrimoniu arheologic“, a mărturisit directorul Ardeț. 

O parte dintre studenții de la Universitatea de Vest, care au făcut practică pe șantierul 

de la Tibiscum timp de trei săptămâni, vor rămâne în continuare aici, pe toată perioada lunii 

august, unde vor lucra cot la cot cu arheologii. 

„Pe lângă activitățile de cercetări de-o parte și de alta a Timișului, ne-am propus să 

conservăm unele clădiri aflate în rezervația arheologică, pentru că de la anul să demarăm 

proiecte de restructurarea întregului drum „nord-vest“, să-l placăm cu gresie și să restaurăm o 

clădire.Pe o perioadă de doi-trei ani, vom restaura  și comandamentul castrului, în vederea 

punerii lui în valoare“, a mai spus directorul Muzeului Județean de Etnografie și al 

Regimentului de Graniță Caransebeș. 

Sursa: http://www.argument-cs.ro/content/ziua-por%C8%9Bilor-deschise-la-tibiscum, 

accesat în data de 10 august 2016 

 

http://www.argument-cs.ro/content/ziua-por%C8%9Bilor-deschise-la-tibiscum
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Tibiscum – Jupa, jud. Caransebeş: Ziua Porţilor Deschise la Tibiscum 

– Jupa 

Posted by cimec 

Ziua Porţilor Deschise la Tibiscum 

 

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş în 

colaborare cu Consiliul Judeţean Caraş-Severin, Universitatea de Vest din Timișoara și 

Colectivul de Istorie al Facultății de Litere, Istorie și Teologie Timișoara va organiza 

sâmbătă, 6 august 2016, începând cu ora 10.00, Ziua Porţilor Deschise la Tibiscum – Jupa. 

 

Programul acestei manifestări culturale va cuprinde un workshop de arheologie, 

ghidajul sitului arheologic și proiecție de filme istorice. 

 

Manifestarea se adresează comunității locale, autorităților locale, județene și 

naționale, comunității științifice, fiind o modalitate de popularizare și punere în valoare a 

unui patrimoniu istoric și arheologic unic. Legătura dintre locuri, oameni şi identitatea 

proprie poate fi realizată prin intermediul trecutului. 

 

Iubitorii de istorie și arheologie sunt așteptați la baza Rezervației Arheologice 

Tibiscum – Jupa, aflată la 7 km. de Caransebeș pentru a afla mai multe informații cu privire 

la istoricul și cercetările întreprinse în acest important sit arheologic. 

 

În cadrul acestei manifestări se vor comercializa produse tradiționale românești. 

 

Intrarea este liberă! 

Surse: https://cimec.wordpress.com/2016/08/01/tibiscum-jupa-jud-caransebes-ziua-

portilor-deschise-la-tibiscum-jupa/, http://www.sourcecode.com.ro/tibiscum-jupa-jud-

caransebes-ziua-portilor-deschise-la-tibiscum-jupa/, accesate în data de 10 august 2016 

 

 

Nu ti-ai facut planuri pentru sfarsitul saptamanii? Sambata are loc 

Ziua Portilor Deschise la Muzeul Tibiscum de la Jupa 

 

Miercuri, 03 August 2016 Publicat în Actualitate 

Muzeul Judetean de Etnografie si al Regimentului de Granita Caransebes in 

colaborare cu Consiliul Judetean Caras-Severin, Universitatea de Vest din Timisoara si 

Colectivul de Istorie al Facultatii de Litere, Istorie si Teologie Timisoara va organiza 

sambata, 6 august 2016, începand cu ora 10.00, Ziua Portilor Deschise la Tibiscum – Jupa. 

Programul acestei manifestari culturale va cuprinde un workshop de arheologie, 

ghidajul sitului arheologic si proiectie de filme istorice. 

https://cimec.wordpress.com/2016/08/01/tibiscum-jupa-jud-caransebes-ziua-portilor-deschise-la-tibiscum-jupa/
https://cimec.wordpress.com/2016/08/01/tibiscum-jupa-jud-caransebes-ziua-portilor-deschise-la-tibiscum-jupa/
http://www.sourcecode.com.ro/tibiscum-jupa-jud-caransebes-ziua-portilor-deschise-la-tibiscum-jupa/
http://www.sourcecode.com.ro/tibiscum-jupa-jud-caransebes-ziua-portilor-deschise-la-tibiscum-jupa/
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Manifestarea se adreseaza comunitatii locale, autoritatilor locale, judetene si 

nationale, comunitatii stiintifice, fiind o modalitate de popularizare si punere în valoare a 

unui patrimoniu istoric si arheologic unic. Legatura dintre locuri, oameni si identitatea 

proprie poate fi realizata prin intermediul trecutului. 

Iubitorii de istorie si arheologie sunt asteptati la baza Rezervatiei Arheologice 

Tibiscum - Jupa, aflata la 7 km. de Caransebes pentru a afla mai multe informatii cu privire la 

istoricul si cercetarile întreprinse în acest important sit arheologic. 

În cadrul acestei manifestari se vor comercializa produse traditionale romanesti. 

Intrarea este libera! 

Surse: https://resita.ro/actualitate/4748-nu-ti-ai-facut-planuri-pentru-sfarsitul-saptamanii-

sambata-are-loc-ziua-portilor-deschise-la-muzeul-tibiscum-de-la-jupa, 

http://www.ziarelive.ro/stiri/nu-ti-ai-facut-planuri-pentru-sfarsitul-saptamanii-sambata-are-

loc-ziua-portilor-deschise-la-muzeul-tibiscum-de-la-jupa.html, accesate în data de 10 august 

2016 

 

 

Tibiscum, parcul arheologic protejat de Cavalerii Danubieni 

 

 

Planuri noi pentru atragerea turiștilor în zona Tibiscum. Administrația sitului 

arheologic vrea să amenajeze zona, astfel încât să pară desprinsă din realitatea vremurilor 

trecute. 

https://resita.ro/actualitate/4748-nu-ti-ai-facut-planuri-pentru-sfarsitul-saptamanii-sambata-are-loc-ziua-portilor-deschise-la-muzeul-tibiscum-de-la-jupa
https://resita.ro/actualitate/4748-nu-ti-ai-facut-planuri-pentru-sfarsitul-saptamanii-sambata-are-loc-ziua-portilor-deschise-la-muzeul-tibiscum-de-la-jupa
http://www.ziarelive.ro/stiri/nu-ti-ai-facut-planuri-pentru-sfarsitul-saptamanii-sambata-are-loc-ziua-portilor-deschise-la-muzeul-tibiscum-de-la-jupa.html
http://www.ziarelive.ro/stiri/nu-ti-ai-facut-planuri-pentru-sfarsitul-saptamanii-sambata-are-loc-ziua-portilor-deschise-la-muzeul-tibiscum-de-la-jupa.html
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Primii coloniști veniţi la Tibiscum, în anul 106, au dezvoltat așezarea, aducând-o la 

stadiul de cetate fortificată și, mai târziu, municipiu. Aici au fost aduși arcași din Siria, iar 

dacii au fost duși în Britania sau în alte provincii ale Imperiului Roman. Familiile lor au venit 

aici, la Tibiscum și au construit cea de-a doua așezare ca mărime după Sarmisegetuza. 

 
Deși poate fi vizitat zilnic de către turiști, o dată în an muzeul din Caransebeș 

organizează Ziua Porților Deschise la Tibiscum, cel mai important parc arheologic din vestul 

României, pentru a aduce în atenția celor interesați de istorie și arheologie importanța 

ruinelor de la Jupa și potențialul turistic pe care-l oferă situl arheologic Tibiscum. 

Potrivit directorului Muzeului Județean de Etnografie și al Regimentului de Graniță, Adrian 

Ardeț, coordonatorul lucrărilor de cercetare arheologică la Tibiscum din 2012 încoace, 

instituția de cultură intenționează să recondiționeze o casă de pe strada principală a coloniei și 

să o deschidă publicului, pentru a putea înțelege cu toţii cum trăiau oamenii în acele vremuri, 

cum se gospodăreau și cum efectuau comerțul direct pe linie cu Ulpia Traiana Sarmisegetuza. 

„Soldații intrau în stagiul militar la 18 ani și nu aveau voie sa se căsătorească cât timp 

efectuau serviciul militar, care dura 25 de ani. Ieșeau la 43 de ani și abia atunci se stabileau la 

casa lor. Aici, la Tibiscum, trăiau familiile cu copii, iar soldații stăteau în apropiere, unde, în 

vreme de pace, făceau instrucția. După ce ieșeau din armată, aveau voie să intre în politică și 

primeau salarii compensatorii pentru munca depusă. În fața fiecărei case, așa cum avem noi 

pe la sat icoane, ei aveau câte un zeu protector al familiei, precum Cavalerii Danubieni care 

să-i protejeze de rău. O astfel de plăcuță cu Cavalerii Danubieni, din secolul al doilea, am 

descoperit noi aici în una din case. Au fost descoperite până în prezent 14 case pe aleea 

principală a sitului, care ducea spre forum, spre piața publică, iar în interiorul castrului este 
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Comandamentul care se păstrează și trei locații: o baracă unde stăteau militarii, o 

basilică din secolul IV, care demonstrează că aici creștinii au fost printre primii coloniști. 

Dacă Sarmizegetusa avea 20.000 de locuitori, la Tibiscum au locuit peste 10.000 de oameni, 

lucru care demonstrează că, din Banat, Tibiscum este cel mai mare sit arheologic, care se 

întinde pe zeci de hectare de teren”, ne-a menționat dr. Adrian Ardeț. 

Pentru dezvoltarea turistică a zonei, conducerea muzeului dorește ca, pe Drumul Național 6, 

de la ieșire din Jupa, să se realizeze un sens giratoriu cu intrare spre Tibiscum. Tot aici, la 

strada principală, ar putea fi amenajat un camping cu un magazin de prezentare și informații 

despre așezarea romană de la Tibiscum. 

 
Anul acesta, Muzeul Județean de Etnografie și al Regimentului de Graniță din 

Caransebeș a găzduit Ziua Porților Deschise împreună cu Universitatea de Vest din 

Timișoara. Au fost proiectate filme cu caracter istoric, pe scena amplasată la intrarea în 

rezervația arheologică Tibiscum. Scopul manifestării este acela de a promova patrimoniul 

istoric bogat pe care-l are muzeul, pentru a fi cunoscut și apreciat la întreaga lui valoare, 

Caraș-Severinul fiind printre primele trei județe din România cu un asemenea tezaur istoric. 

 

De Cornelia Vlaicu în 07 august 2016, ora 7:08 PM 

Sursa: http://expressdebanat.ro/tibiscum-parcul-arheologic-protejat-de-cavalerii-danubieni/, 

accesat în data de 10 august 2016 

 

Tibiscum își deschide porțile 

 

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş, în 

colaborare cu Consiliul Judeţean Caraş-Severin, Universitatea de Vest din Timișoara și 

Colectivul de Istorie al Facultății de Litere, Istorie și Teologie Timișoara, va organiza 

sâmbătă, 6 august, începând cu ora 10, Ziua Porţilor Deschise la Tibiscum – Jupa, rezervație 

arheologică aflată la o distanță de 7 km de Caransebeș. 

 

http://expressdebanat.ro/tibiscum-parcul-arheologic-protejat-de-cavalerii-danubieni/
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Programul acestei manifestări culturale va cuprinde un workshop de arheologie, 

ghidajul sitului arheologic și o proiecție de filme istorice. 

 
Manifestarea se adresează comunității și autorităților locale, județene și naționale, 

precum și comunității științifice, fiind o modalitate de popularizare și punere în valoare a 

unui patrimoniu istoric și arheologic unic, în ideea că legătura dintre locuri, oameni şi 

identitatea proprie poate fi realizată prin intermediul trecutului. 

În cadrul acestei manifestări se vor comercializa produse tradiționale românești, 

intrarea fiind liberă. 

Ștefan ISAC 

Sursa: http://www.7-zile.com/2016/08/04/tibiscum-isi-deschide-portile/, accesat în data de 10 

august 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.7-zile.com/2016/08/04/tibiscum-isi-deschide-portile/
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SIMPOZIONUL NAȚIONAL DE ETNOGRAFIE 

Ediția a – VI – a 

CARANSEBEȘ, 15 SEPTEMBRIE 2016 
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COMUNICAT DE PRESĂ 

 

 

 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 

MUZEUL JUDEŢEAN DE ETNOGRAFIE ŞI AL REGIMENTULUI DE 

GRANIŢĂ CARANSEBEŞ 

 

Simpozionul Național de Etnografie 

Târgul Meșterilor Populari  

Târgul de Produse Agricole 
 

 

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş în 

colaborare cu Consiliul Judeţean Caraş-Severin și Camera Agricolă Caraș - Severin va 

organiza joi, 15 septembrie 2016, începând cu ora 10.00 Simpozionul Național de Etnografie, 

Târgul Meșterilor Populari și Târgul de Produse Agricole. 

Programul acestei manifestări culturale va cuprinde Simpozionul Național de 

Etnografie, care se adresează speciliștilor, care vor susține comunicări legate de însemnătatea 

moștenirii tradiționale din arealul Banatului, fiind o modalitate de punere în valoare a 

patrimoniului etnografic unic. 

Târgul Meșterilor Populari și Târgul de Produse Agricole se adresează tuturor celor 

care doresc să guste produse tradiționale din Banatul de Munte, dar și să achiziționeze obiecte 

făurite după tehnici tradiționale. 

Intrarea este liberă! 
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AFIȘ 
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PROGRAM 

 

 

 

 

 

 

 

Simpozionul Național 

De Etnografie 
 

 

 

 

Ediția a – VI – a 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caransebeș 

15 septembrie 
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Deschiderea festivă 
15 septembrie 2016  

ora 10.00 

 

 

 

 

Cuvânt de salut 

 
 

 

Vernisarea expoziției 

Ceramica populară din Banatul de Munte 
ora 10.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program 
 

Dacian Vuia              Moartea în sensibilitatea tradițională  bănățeană 

 

Maria Frențiu           Lecții de citit 

 

Gabriela Bica            Valorile etnografice ale Banatului Montan și identitatea 

națională 

 

Ioan Cojocaru           Reconstituiri de locuințe neolitice 

 

Pavel Panduru          Cultura tradițională 

 

Gheorghe Rancu       Subiect rezervat 
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Mihai Vlădia              Subiect rezervat 

 

Florina Fara              Ceramica populară din județul Caraș-Severin 

 

Carmen Neumann    Magia apei în obiceiuri străvechi 

 

Adrian Ardeț             Câteva considerații asupra arhitecturii        sălașelor din Banatul 

Montan 
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TÂRGUL MEȘTERILOR POPULARI ȘI TÂRGUL DE 

PRODUSE AGRICOLE 

15 SEPTEMBRIE 2016 
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COMUNICAT DE PRESĂ 

 

 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 

MUZEUL JUDEŢEAN DE ETNOGRAFIE ŞI AL REGIMENTULUI DE 

GRANIŢĂ CARANSEBEŞ 

 

Simpozionul Național de Etnografie 

Târgul Meșterilor Populari  

Târgul de Produse Agricole 
 

 

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş în 

colaborare cu Consiliul Judeţean Caraş-Severin și Camera Agricolă Caraș - Severin va 

organiza joi, 15 septembrie 2016, începând cu ora 10.00 Simpozionul Național de Etnografie, 

Târgul Meșterilor Populari și Târgul de Produse Agricole. 

Programul acestei manifestări culturale va cuprinde Simpozionul Național de 

Etnografie, care se adresează speciliștilor, care vor susține comunicări legate de însemnătatea 

moștenirii tradiționale din arealul Banatului, fiind o modalitate de punere în valoare a 

patrimoniului etnografic unic. 

Târgul Meșterilor Populari și Târgul de Produse Agricole se adresează tuturor celor 

care doresc să guste produse tradiționale din Banatul de Munte, dar și să achiziționeze obiecte 

făurite după tehnici tradiționale. 

Intrarea este liberă! 
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AFIȘ 

 

 

 

 



 

102 

 

APARIȚII ÎN PRESA DE SPECIALITATE 

Maraton de evenimente la Caransebes. Simpozionul National de 

Etnografie,Targul Mesterilor Populari si Targul de Produse Agricole au loc 

in aceeasi zi 

 
 

Muzeul Judetean de Etnografie si al Regimentului de Granita Caransebes în 

colaborare cu Consiliul Judetean Caras-Severin si Camera Agricola Caras - Severin va 

organiza joi, 15 septembrie 2016, începand cu ora 10.00 Simpozionul National de Etnografie, 

Targul Mesterilor Populari si Targul de Produse Agricole. 

 

 
Programul acestei manifestari culturale va cuprinde Simpozionul National de 

Etnografie, ce se adreseaza specialistilor, care vor sustine comunicari legate de însemnatatea 

mostenirii traditionale din arealul Banatului, fiind o modalitate de punere în valoare a 

patrimoniului etnografic unic. 

Targul Mesterilor Populari si Targul de Produse Agricole se adreseaza tuturor celor 

care doresc sa guste produse traditionale din Banatul de Munte, dar si sa achizitioneze obiecte 

faurite dupa tehnici traditionale. Intrarea este libera! 

Surse: http://resita.ro/actualitate/4860-maraton-de-evenimente-la-caransebes-

simpozionul-national-de-etnografie-targul-mesterilor-populari-si-targul-de-produse-agricole-

au-loc-in-aceeasi-zi, http://resita.ro/actualitate/tag/evenimente%20caransebes, 

http://stirilecs.ro/index.php?page=2&keyword=, accesate în data de 27 septembrie 2016 

 

 

Cultură 3 în 1, la muzeul caransebeșean 

 
 

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş, în 

colaborare cu Consiliul Judeţean Caraş-Severin şi Camera Agricolă Caraş-Severin, a 

organizat joi, 15 septembrie, Simpozionul Naţional de Etnografie, Târgul Meşterilor Populari 

şi Târgul de Produse Agricole. 

 

http://resita.ro/actualitate/4860-maraton-de-evenimente-la-caransebes-simpozionul-national-de-etnografie-targul-mesterilor-populari-si-targul-de-produse-agricole-au-loc-in-aceeasi-zi
http://resita.ro/actualitate/4860-maraton-de-evenimente-la-caransebes-simpozionul-national-de-etnografie-targul-mesterilor-populari-si-targul-de-produse-agricole-au-loc-in-aceeasi-zi
http://resita.ro/actualitate/4860-maraton-de-evenimente-la-caransebes-simpozionul-national-de-etnografie-targul-mesterilor-populari-si-targul-de-produse-agricole-au-loc-in-aceeasi-zi
http://resita.ro/actualitate/tag/evenimente%20caransebes
http://stirilecs.ro/index.php?page=2&keyword
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Programul acestei manifestări culturale a cuprins Simpozionul Naţional de Etnografie, 

care se adresează specialiştilor, care au susţinut comunicări legate de însemnătatea moştenirii 

tradiţionale din arealul Banatului, fiind o modalitate de punere în valoare a patrimoniului 

etnografic unic. 

  
Târgul Meşterilor Populari şi Târgul de Produse Agricole se adresează tuturor celor 

care doresc să guste produse tradiţionale din Banatul de Munte, dar şi să achiziţioneze obiecte 

făurite după tehnici tradiţionale. 

 

Bianca METEȘ 

 

Sursa: http://www.7-zile.com/2016/09/22/cultura-3-1-la-muzeul-caransebesean/, accesat în 

data de 27 septembrie 2016 

 

 

Târg la muzeul din Caransebeş 
 

Târgul meșterilor populari și cel de produse agricole desfășurat în curtea muzeului 

județean de Etnografie și al Regimentului de Graniță din Caransebeș a dat posibilitatea 

caransebeșenilor să cumpere produse tradiționale de cea mai bună calitate. 

 

Autor: Cornelia Dunăreanu 

Surse: http://www.btv.ro/targ-la-muzeul-din-caransebes/, (Reportaj audio-video), 

http://www.banatfm.ro/?view=article&catid=73%3Anews&id=18636%3Atarg-la-

muzeu&tmpl=component&print=1&page (Reportaj audio), accesate în data de 27 septembrie 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.7-zile.com/2016/09/22/cultura-3-1-la-muzeul-caransebesean/
http://www.btv.ro/targ-la-muzeul-din-caransebes/
http://www.banatfm.ro/?view=article&catid=73%3Anews&id=18636%3Atarg-la-muzeu&tmpl=component&print=1&page
http://www.banatfm.ro/?view=article&catid=73%3Anews&id=18636%3Atarg-la-muzeu&tmpl=component&print=1&page
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CONFERINȚĂ DE PRESĂ 

 

 

 

 

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş are onoarea 

de a vă invita la conferinţa de presă ce va avea loc miercuri, 26 octombrie 2016, începând cu 

ora 10.00, în sala de şedinţe de la parterul instituţiei de cultură. 

În cadrul acestei acţiuni, dr. Adrian Ardeț, managerul instituției de cultură, va 

prezenta acțiunile organizate de Muzeul Județean de Etnografie și al Regimentului de Graniță 

Caransebeș la sfârșitul lunii octombrie și începutul lunii noiembrie. 

 

1- Lucrările de cercetare arheologică la biserica medievală (prezintă arheolog Dimitrie 

Negrei) 

2- Lucrările de conservare primară la Rezervația Arheologice Tibiscum – Jupa (prezintă 

muzeograf Iulian Leonti) 

3- Simpozionul Național ,,Omagiu eroului național Ioan Dragalina la 100 de ani’’ 

(prezintă Șef Serviciu Bogdana Negrei) 

4- Diverse 
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APARIȚII ÎN PRESA DE SPECIALITATE 

 

Descoperire neașteptată! Biserica din centrul Caransebeșului NU e 

franciscană! 

 

 
Presupunerea unor istorici printre care și colonelul Liviu Groza se adeverește după ani 

de cercetare. Cu ajutorul modernizării Caransebeșului, nu s-a făcut altceva decât să se sape în 

istoria acestuia și să se afle adevăruri demult îngropate. 

Se pare totuși că ceea ce se credea că ar fi biserica franciscană ale cărei ruine au fost 

descoperite în centrul Caransebeșului, este de fapt o biserică răsăriteană, de rit ortodox. 

Dovadă stă o monedă găsită zilele trecute de către specialiștii muzeului din Caransebeș cu 

ocazia efectuării cercetării arheologice preventive în zona centrală, lângă ruinele bisericii 

medievale, în urma descoperirii realizate acum două săptămâni, odată cu săpăturile pentru 

introducerea rețelei de apă și canalizare. 

Potrivit directorului Adrian Ardeț, moneda ne spune clar că avem de-a face cu o 

distrugere a bisericii medievale din centrul Caransebeșului în timpul cât austriecii au stat aici, 

pe care au refăcut-o apoi după 1718 și pe care unii specialiști au considerat-o biserică 

franciscană. 

 
„Această biserică este mai veche decât această incintă pe care am descoperit-o, ea 

fiind din start o biserică răsăriteană, de rit ortodox. Au venit franciscanii mai târziu și a fost 

construită sacristia, asta e altceva. Nu putem nega însă că în biserica medievală din 

Caransebeș au fost găsite obiecte ce au aparținut cultului răsăritean sau morminte bizantine 

care nu reprezenta apanajul bisericii apusene. Faptul că nobilimea românească a fost obligată 

să treacă la catolicism se reflectă și în aceste ruine și fundații deosebit de importante pentru 

civilizația românească din această parte a Banatului Montan”, a concluzionat Ardeț. 

Arheologul Dimitrie Negrei, coordonatorul cercetărilor, a adăugat că la adâncimea de 

aproximativ 2 metri au fost descoperite fundațiile unui zid din Evul Mediu. 

„Aceste fundații au fost construite din piatră de carieră și legate cu mortar, au o 

grosime de aproximativ 80 de centimetri. În partea de sud a acestui zid a fost descoperit un 

contrafort în lungime de 60 de centimetri. Acest zid a fost construit pe la începutul secolului 

al XV-lea și distrus la sfârșitul secolului al XVII-lea. Putem spune asta datorită faptului că în 

acest nivel arheologic de dărâmare a zidului a fost descoperită o monedă emisă de Leopold I 

al Austriei, în anul 1697”, a precizat arheologul Dimitrie Negrei, coordonatorul cercetărilor. 

Autor: De Cornelia Vlaicu în 30 octombrie 2016, ora 8:10 PM 

Sursa: http://expressdebanat.ro/descoperire-neasteptata-biserica-din-centrul-caransebesului-

nu-e-franciscana/, accesat în data de 31 octombrie 2016 

 

http://expressdebanat.ro/descoperire-neasteptata-biserica-din-centrul-caransebesului-nu-e-franciscana/
http://expressdebanat.ro/descoperire-neasteptata-biserica-din-centrul-caransebesului-nu-e-franciscana/
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Prezență cărășeană la Conferința Națională a Managerilor Culturali 
 

 

Directorul Muzeului Județean de Etnografie și al Regimentului de Graniță din 

Caransebeș, Adrian Ardeț, participă, la sfârșitul acestei săptămâni, la ediția a III-a a 

Conferinței Naționale a Managerilor Culturali. 

 
Evenimentul este organizat de Institutul Național pentru Cercetare și Formare 

Culturală și va avea loc în zilele de 29 și 30 octombrie, la Biblioteca Națională a României 

din București, în cadrul Festivalului Național de Teatru. Potrivit istoricului Adrian Ardeț, este 

cea mai importantă reuniune a managerilor de instituțiile publice de cultură, a antreprenorilor 

culturali din mediul independent din România, a experților în management cultural, precum și 

a reprezentanților autorităților finanțatoare, la care participă și invitați din Croația, USA și 

Italia. Tema acestei ediții este „Considerarea și desconsiderarea managementului cultural”. 

„Pentru prima dată, evenimentul va găzdui doi invitați internaționali, reprezentanți ai 

unor entități de renume în domeniu: Manuèle Debrinay-Rizos, vicepreședinte ENCATC – 

European network in cultural management and policy și Milena Dragicevic Sesic, UNESCO, 

Chair in cultural policy and management, prof. Universitatea de Arte, Belgrad. Anul 2016 a 

adus numeroase schimbări în managementul cultural la nivel național, fapt ce va constitui 

subiectul unora dintre sesiunile conferinței”, ne-a menționat Adrian Ardeț. 

Participanții vor aborda tematici de importanță majoră pentru organizațiile publice și 

private, inclusiv aspecte legislative, în discuții moderate de experți la nivel național și 

internațional. Astfel, ei vor comunica direct, într-un cadru liber,  preocupările și 

recomandările referitoare la situația actuală a domeniului cultural. Programul va cuprinde 

sesiuni generale dedicate organizațiilor publice sau private, dar și dezbateri cu privire la 

statutul managementului cultural astăzi și nevoile de reglementare. 

Aplicarea managementului ca știință generează performanțe notabile în domeniul 

cultural, de aceea cercetarea și dezbaterile despre sistemul de management și a influenței 

acestuia asupra activității operatorilor culturali devin o necesitate. 

 

Autor: De Cornelia Vlaicu în 29 octombrie 2016, ora 8:10 AM 

Sursa: http://expressdebanat.ro/prezenta-caraseana-la-conferinta-nationala-a-managerilor-

culturali/, accesat în data de 31 octombrie 2016 

 

 

 

 

 

http://expressdebanat.ro/prezenta-caraseana-la-conferinta-nationala-a-managerilor-culturali/
http://expressdebanat.ro/prezenta-caraseana-la-conferinta-nationala-a-managerilor-culturali/
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Generalul Dragalina, la 100 de ani de la moarte 
 

 

Scris de R.M. - CARANSEBEȘ – Muzeul Județean de Etnografie și al Regimentului 

de Graniță din Caransebeș pregătește o expoziție dedicată generalului-erou Ion Drăgălina, la 

100 de ani de la trecerea acestuia în neființă, după bătăliile din Defileul Jiului, din primul 

Război Mondial. 

 
 

„Vom organiza în luna noiembrie o manifestare de inimă și suflet caransebeșean. Este 

vorba de omagierea eroului național căzut pe câmpul de luptă, în Valea Jiului, generalul Ion 

Drăgălina, fiu al Caransebeșului, primul erou care cade la datorie în 1916. Anul acesta, pe 9 

noiembrie, aniversăm 100 de ani de la trecerea eroului nostru în neființă. Vom organiza o 

manifestare deosebită, care să atingă un moment sensibil și important al spiritualității 

românești din această parte de țară”, a precizat directorul Muzeului din Caransebeș, istoricul 

Adrian Ardeț. 

Expoziția va cuprinde documente inedite despre generalul Ion Drăgălina, puse la 

dispoziție de istoricul caransebeșean, colonelul în rezervă Liviu Groza. „Spre bucuria și 

mândria noastră de bănățeni, Caransebeșul a dat un erou național, generalul Ion Drăgălina. 

Vom face o expoziție cu documente originale, scrisori, fotografii, legate de viața și activitatea 

generalului. În 8 noiembrie, când expoziția va fi vernisată, va fi pusă la dispoziția 

cercetătorilor, a celor interesați să cunoască viața și activitatea acestui mare erou național”, a 

spus și venerabilul istoric. 

Cu această ocazie va avea loc și conferința națională „Omagiu marelui erou național 

Ion Drăgălina la 100 de ani”. Vor susține prezentări personalități din lumea academică 

precum Ioan Păun Otiman sau Ioan Aurel Pop, dar și reprezentanți ai Muzeului Național din 

Timișoara, Muzeului Militar din București sau Arhivelor Naționale Caraș-Severin. 

Sursa: http://www.caon.ro/generalul-dragalina-la-100-de-ani-de-la-moarte/1723493, accesat 

în data de 31 octombrie 2016 

 

 

Toamna muzeului caransebeşean 
 

 

În cadrul unei conferinţe de presă desfăşurate miercuri, 26 octombrie, la Muzeul 

Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă din Caransebeş, managerul acestuia, dr. 

Adrian Ardeţ, a făcut o prezentare a acţiunilor în care este implicată instituţia de cultură din 

municipiu. Astfel, în această perioadă, angajaţii muzeului au efectuat cercetări arheologice 

preventive în centrul oraşului, precum şi lucrări de restaurare primară la o serie de construcţii 

romane aflate în municipiul Tibiscum, care vor fi puse în aplicare în cursul anului viitor. 

Totodată, se lucrează la vestigiile descoperite pe Str. Ardealului, ca urmare a săpăturilor 

http://www.caon.ro/generalul-dragalina-la-100-de-ani-de-la-moarte/1723493
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efectuate pentru introducerea reţelei de apă şi canalizare în oraş, care vorbesc despre lumea 

medievală caransebeşeană, a mai spus Adrian Ardeţ. 

 
În perioada următoare, instituţia va fi reprezentată la nivel central, în cadrul unor 

manifestări care implică Conferinţa naţională a managerilor culturali, ce va avea loc la 

Bucureşti, la sfârşitul acestei săptămâni, la care vor participa şi invitaţi din Italia, Croaţia şi 

Statele Unite ale Americii. 

La începutul săptămânii viitoare, Adrian Ardeţ va reprezenta instituţia la Conferinţa 

reţelei naţionale a muzeelor din România, respectiv la Adunarea generală a acestei structuri. 

„În afară de situaţia acestei reţele, se va discuta acolo şi despre problemele pe care le avem 

noi, breasla aceasta a muzeografilor, şi aş aminti aici în primul rând salarizarea, apoi 

problemele legate de obiectul muncii, de prezenţa noastră în viaţa cotidiană, iar structura 

pecare o alcătuim pune problema – deşi nu s-a luat încă nicio hotărâre – de a se trece la o 

formă de protest a acestei reţele, respectiv grevă generală pe termen nelimitat, dar asta se va 

stabili la Sibiu, în 1 noiembrie”, a mai spus Adrian Ardeţ. 

Pentru luna noiembrie, la sediul instituţiei se va organiza o expoziţie pentru 

omagierea eroului caransebeşean Gen. Ioan Dragalina, al cărei vernisaj va avea loc în data de 

8 noiembrie, când se împlinesc 100 de ani de la jertfa sa pe câmpul de luptă. 

 
„În întreaga Europă sunt manifestări dedicate Primului Război Mondial, şi era firesc 

ca şi Caransebeşul să organizeze asemenea acţiuni. Când spun aceasta, mă refer la faptul că, 

spre bucuria şi mândria noastră de bănăţeni, oraşul nostru a dat un erou naţional – pe 

Generalul Ioan Dragalina. În acest sens, vom organiza la muzeu o expoziţie cu documente 

originale – scrisori, fotografii, dar şi altele – legate de viaţa şi activitatea generalului”, a spus 

reputatul istoric caransebeşean Liviu Groza, prezent la conferinţa de presă. 

Cu acest prilej, Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă din 

Caransebeş va găzdui şi Conferinţa Naţională „Omagiu Eroului Naţional Ioan Dragalina, la 

100 de ani”. În cadrul acestei manifestări, vor susţine prezentări personalităţi din lumea 

academică, printre care Ioan Păun-Otiman şi Ioan-Aurel Pop. „Consiliul Judeţean Caraş-

Severin şi Primăria municipiului Caransebeş vor fi, de asemenea, alături de manifestarea 



 

109 

 

noastră. Prezenţi la eveniment vor fi şi reprezentanţii Muzeului Naţional din Timişoara, 

precum şi ai Muzeului Militar din Bucureşti, ai Serviciului Judeţean al Arhivelor Naţionale, 

cu sediul în Caransebeş, şi ai Primăriei Turnu Ruieni şi Şcolii Gimnaziale din Borlova, dar 

am invitat la eveniment şi cadre militare active şi veterani de război”, a adăugat Bogdana 

Negrei, şef de secţie în cadrul muzeului caransebeşean. 

Instituţia de cultură caransebeşeană a primit o solicitare din partea Muzeului Unirii, 

din Alba Iulia, de a participa, tot în cursul acestei luni, la un proiect care vizează o expoziţie 

itinerantă care să vorbească publicului despre Marea Unire de la 1918. Invitaţia – a spus 

Adrian Ardeţ – se datorează şi rolului jucat de Caransebeş în acest eveniment, de aici plecând 

nu doar cea mai numeroasă delegaţie din Banat, dar aceasta a fost condusă de unul dintre 

preşedinţii Adunării Naţionale de la Alba Iulia, respectiv Episcopul Miron Cristea. 

În data de 25 noiembrie, tot la sediul instituţiei va avea loc vernisajul unei expoziţii 

dedicate zilei de 1 Decembrie, ocazie cu care va fi inaugurat şi foaierul muzeului, la care se 

lucrează în prezent. Expoziţia va cuprinde lucrările donate de pictorul naiv Mihai Vintilă, 

originar din Caransebeş, dar care locuieşte la Reşiţa. 

 

Sursa: http://reper24.ro/toamna-muzeului-caransebesean/, accesat în data de 31 octombrie 

2016 

 

 

 

CONFERINŢĂ DE PRESĂ – Muzeul Judeţean de Etnografie şi al 

Regimentului de Graniţă Caransebeş 
 

25 OCTOMBRIE 2016 

 

 

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş  invită la 

conferinţa de presă ce va avea loc miercuri, 26 octombrie 2016, începând cu ora 10.00, în sala 

de şedinţe de la parterul instituţiei de cultură. 

În cadrul acestei acţiuni, dr. Adrian Ardeț, managerul instituției de cultură, va 

prezenta acțiunile organizate de Muzeul Județean de Etnografie și al Regimentului de Graniță 

Caransebeș la sfârșitul lunii octombrie și începutul lunii noiembrie. 

1. Lucrările de cercetare arheologică la biserica medievală (prezintă arheolog Dimitrie 

Negrei) 

2. Lucrările de conservare primară la Rezervația Arheologice Tibiscum – Jupa 

(prezintă muzeograf Iulian Leonti) 

3. Simpozionul Național ,,Omagiu eroului național Ioan Dragalina la 100 de ani’’ 

(prezintă Șef Serviciu Bogdana Negrei) 

4. Diverse 

(informaţie primită de la Referent de specialitate Relaţii Publice, 

 

Cristina Patricia Borlovan) 

 

Sursa: https://uzpcarasseverin.wordpress.com/, accesat în data de 31 octombrie 2016 

 

 

 

 

http://reper24.ro/toamna-muzeului-caransebesean/
https://uzpcarasseverin.wordpress.com/
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“In Memoriam - General Ioan Drăgălina”: Muzeul Judeţean de Etnografie şi 

al Regimentului de Graniţă din Caransebeş va organiza un eveniment 

cultural menit să comemoreze o sută de ani de la jertfa militarului gugulan pe 

câmpul de luptă al Primului Război Mondial 
 

 

Generalul erou Ioan Drăgălina va fi omagiat la Caransebeş cu prilejul împlinirii a o 

sută de ani de la moartea sa pe frontul de luptă al identităţii şi demnităţii naţionale. 

Evenimentul cultural-comemorativ va consemna o expoziţie de fotografii şi 

documente inedite privitoare la viaţa şi activitatea luptătorului gugulan, elemente din arhiva 

personală a reputatului istoric Liviu Groza, precum şi o sesiune de comunicări susţinută de 

personalităţi din lumea academică românească. 

 

 
 

Manifestarea omagială se va desfăşura în data de 8 noiembrie la Muzeul Judeţean de 

Etnografie şi al Regimentului de Graniţă. 

Omul de cultură caransebeşean Liviu Groza vorbeşte întotdeauna cu admiraţie şi 

vădită emoţie când oferă detalii privitoare la activitatea militară a reputatului luptător 

bănăţean. Mai mult, istoricul obişnuieşte să prezinte publicului informaţii şi fotografii inedite 

despre militarul caransebeşean. 

 

 
 

https://4.bp.blogspot.com/-f8LmWMVAEWg/WBSzbgKFa3I/AAAAAAAAE30/r7wrXq7iLwgMhNcUYtq5t_K7QjusME3LQCLcB/s1600/muzeu%2Bcaransebes.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-5ffbz9Kxroc/WBS0PMQ1CoI/AAAAAAAAE4A/Lf7TY4Xo80EPSMW-48mdgbE103ZJygYygCLcB/s1600/carte.jpg
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“În întreaga Europă sunt manifestări dedicate Primului Război Mondial, şi era firesc 

ca şi Caransebeşul să organizeze asemenea acţiuni. Când spun aceasta, mă refer la faptul că, 

spre bucuria şi mândria noastră de bănăţeni, oraşul nostru a dat un erou naţional, pe Generalul 

Ioan Dragalina. În acest sens, vom organiza la muzeu o expoziţie cu documente originale 

precum scrisori  şi fotografii, dar şi altele, toate legate de viaţa şi activitatea generalului”, a 

declarat Liviu Groza. 

Tot cu această ocazie, Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă 

din municipiul de pe Timiş şi Sebeş va găzdui şi Conferinţa Naţională “Omagiu Eroului 

Naţional Ioan Drăgălina, la o sută de ani”. 

 

 
 

“În cadrul acestei manifestări, vor susţine prezentări personalităţi din lumea 

academică, printre care Ioan Păun-Otiman şi Ioan-Aurel Pop. Consiliul Judeţean Caraş-

Severin şi Primăria Municipiului Caransebeş vor fi, de asemenea, alături de noi. Prezenţi la 

eveniment vor fi şi reprezentanţii Muzeului Naţional din Timişoara, precum şi ai Muzeului 

Militar din Bucureşti, ai Serviciului Judeţean al Arhivelor Naţionale Caransebeş, şi ai 

Primăriei Turnu Ruieni şi Şcolii Gimnaziale din Borlova, dar am invitat la eveniment şi cadre 

militare active şi veterani de război”, a precizat şeful de secţie din cadrul muzeului, Bogdana 

Branca-Negrei. 

“Anul acesta aniversăm o sută de ani de la trecerea eroului nostru în nefiinţă. Vom 

organiza o manifestare deosebită, care să atingă un moment sensibil şi important al 

spiritualităţii româneşti din această parte de ţară. Mulţumesc tuturor colaboratorilor şi 

reputatului istoric Liviu Groza pentru că ne sunt alături!”, a menţionat managerul Muzeului 

Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă din municipiul de pe Timiş şi Sebeş, 

Adrian Ardeţ. 

 

 
 

https://3.bp.blogspot.com/-13hzvUMeHps/WBS0U5ekQII/AAAAAAAAE4E/AKldnH7qNmEQ-a41fQzpUhN1Ta44FhWzACLcB/s1600/conferinta.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-5gEOEIU6HNQ/WBS0gGkOXlI/AAAAAAAAE4I/X_QLqmZUwQQu1Pyy3LK-DcEjTkgTWECyQCLcB/s1600/Ioan-Dragalina.jpg
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Generalul Ioan Drăgălina s-a născut la Caransebeş în data de 3 decembrie 1860, fiind 

descendentul unei vechi familii de grăniceri din Banat şi a decedat la Bucureşti, la 24 

octombrie 1916, în urma rănilor suferite în Primul Război Mondial, în Defileul Jiului, lângă 

Mănăstirea Lainici. 

Ioan Drăgălina a urmat clasele primare şi cele militare la Caransebeş, iar pregătirea 

militară a efectuat-o la Timişoara şi la Academia de Război de la Viena. În anul 1887, 

generalul s-a alăturat Armatelor Române, prilej cu care i s-au recunoscut gradele şi pregătirea 

militară. În anul 1916 a fost comandantul Diviziei I la Turnu Severin, iar în luptele pentru 

cucerirea Orşovei şi a Culoarului Timiş - Cerna soldaţii din subordine s-au acoperit de glorie. 

În luna octombrie a aceluiaşi i s-a încredinţat comanda Armatei I-a şi luptând pe front, este 

rănit grav, ceea ce îi va aduce, din păcate, moartea. 

 

 
 

Astfel, Primul Război Mondial îl găseşte în anul 1916 pe Ioan Drăgălina în Valea 

Jiului, ca urmare a declanşării unei masive ofensive germane şi austro-ungare aici, conduse 

de generalul Paul von Kneussl. 

 

 
 

În dimineaţa zilei de 11 octombrie 1916 generalul Drăgălina primeşte ordin să se 

deplaseze la Craiova, unde este numit în funcţia de comandant al Armatei I. În dimineaţa zilei 

https://1.bp.blogspot.com/-v59L3hbD9go/WBS0mj8rC1I/AAAAAAAAE4M/qYCpphcyu3wA2SbT5sEIVbqp4E-p0slAwCLcB/s1600/documente.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-AkZlXjzUKIg/WBS0uo0kLaI/AAAAAAAAE4Q/ky1lFkNtcsIINjZax_crVpmUy4qTpoQ4QCLcB/s1600/citat.jpg
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de 12 octombrie, generalul ia o maşină, un şofer şi doi ofiţeri și pleacă personal pe câmpul de 

luptă, în recunoaştere, pentru a vorbi cu comandanții aflaţi în primele linii, deoarece 

legăturile cu unităţile înaintate erau întrerupte. Ajunge în primele linii şi trece podul din 

apropierea Mănăstirii Lainici, unde s-a spovedit şi s-a împărtăşit. La întoarcere, podul este 

cuprins într-un schimb de focuri. Maşina trece în viteză pe pod prin ploaia de gloanţe, 

scăpând de asediul germanilor, însă, câteva gloanţe îşi ating, totuşi, ţinta. Generalul este rănit 

de două gloanţe în braţul stâng şi în omoplat. A fost transportat la spitalul din Târgu Jiu, apoi 

la Craiova şi, în final, la Spitalul Militar de la Palatul Regal din Bucureşti, unde i se 

amputează braţul. 

 

 
 

Din păcate, chiar şi cu braţul amputat, rana i s-a infectat grav, septicemia s-a instalat 

în organism, iar astfel, în data de 24 octombrie 1916, patriotul bănăţean a trecut în nefiinţă. 

La funeraliile acestuia au luat parte Regele, miniştri, parlamentari, oameni de cultură, ataşaţi 

militari străini în România. Este înmormântat în Cimitirul Eroilor - Bellu Militar. 

În urbea de pe Timiş şi Sebeş există încă din anul 1943 un monument din bronz 

dedicat memoriei Generalului Ioan Drăgălina, realizat de sculptorul Mihai Onofrei, şi care 

reprezintă “Simbolul Unităţii Naţionale” pentru gugulani. 

 

 
 

https://2.bp.blogspot.com/-0oLH50oaz98/WBS0-5gByUI/AAAAAAAAE4U/Gtsicnu78nwQOiaoUVIZ9sMnC5itmEv-wCLcB/s1600/IMG_2004.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-cjVXgNDu0dQ/WBS1DwV1mqI/AAAAAAAAE4Y/UrJbpMgyBFMEtsL8DCju1BnHnacXHSjcACLcB/s1600/monument%2Bdragalina.jpg
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Statuia este inclusă pe Lista monumentelor istorice din judeţul Caraş-Severin cu codul 

CS-III-m-B-11239. 

Totodată, pe faţada imobilului unde a domiciliat generalul Ioan Drăgălina în 

municipiul Caransebeş, de pe strada Ardealului, numărul 6, este amplasată o plachetă 

comemorativă, care aminteşte de vitejia şi jertfa luptătorului gugulan. 

 

 
 

 

Publicat de Vasi Popescu la 17:41 

Sursa: http://vasipopescu.blogspot.ro/, accesat în data de 31 octombrie 2016 

 

 

Dezvăluirile trecutului în „Ţara Gugulanilor”– Noi elemente arhelogice din 

perioada medievală au fost descoperite în Centrul Civic al municipiului 

Caransebeş 
 

 

 
 

https://3.bp.blogspot.com/-2MtmNllSn5w/WBS1JHNNagI/AAAAAAAAE4c/6tBiS0ukCmwXyCf4HNvMDPZ9772fadeUgCLcB/s1600/placheta%2Bdragalina.jpg
http://vasipopescu.blogspot.ro/
https://4.bp.blogspot.com/-k7bcWdkrs2E/WBImFE6zjRI/AAAAAAAAE20/bkCQp-NDDA4Ll70GN7xuyvx4vZzyHb51wCLcB/s1600/coperta.jpg
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Informaţii şi elemente arheologice importante au ieşit la iveală în urbea de pe Timiş şi 

Sebeş, în mod inedit, cu ocazia derulării lucrărilor de construcţie la noua reţea de apă şi 

canalizare din localitate. 

Astfel, o parte din fostul zid împrejmuitor al bisericii medievale din Centrul Civic, 

precum şi o monedă din argint, din aceeaşi perioadă, reprezintă ultimele descoperiri din 

trecutul municipiului din „Ţara Gugulanilor”. 

 

 
 

Noutăţile din domeniul arheologic au fost prezentate în cadrul unei conferinţe de 

presă de reprezentanţii Muzeului Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă din 

municipiul Caransebeş. 

 

 
 

„În dreptul staţiei de autobuze din Centrul Civic, la adâncimea de aproximativ doi 

metri, au fost descoperite fundaţiile unui zid din Evul Mediu. Aceste fundaţii au fost 

construite din piatră de carieră şi legate cu mortar, având o grosime de aproximativ 80 de 

centimetri. În partea de sud a acestui zid a fost descoperit un contrafort în lungime de maxim 

60 de centimetri. Zidul împrejmuitor a fost construit pe la începutul secolului al XV-lea şi 

distrus pe la sfârşitul secolului al XVII-lea. Putem spune asta datorită faptului că, în acest 

nivel arheologic de dărâmare a zidului a fost descoperită o monedă emisă de Leopold I al 

Austriei, în anul 1697”, a precizat coordonatorul cercetărilor, arheologul Dimitrie Negrei. 

 

https://4.bp.blogspot.com/-69sFc2GKnuY/WBIm5MzmZXI/AAAAAAAAE24/tgPsPM4yL-gnlIgOOHoRCexfclO-JhG2wCLcB/s1600/vestigii%2Bcaransebes.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-FAn4gV0gUYA/WBIm-RdlHcI/AAAAAAAAE28/DlgM-Fqc4RMRsRSuYGgx2sZyoDFXSWv_wCLcB/s1600/1.jpg
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„Din anul 1658, Banatul de Lugoj-Caransebeş a trecut sub stăpânire otomană, iar 

aceştia au construit aici două moschei, iar una dintre ele pare să fi fost biserica medievală din 

Centrul Civic al municipiului Caransebeş. Moneda ne spune clar că avem de-a face cu o 

distrugere a lăcaşului în timpul cât austriecii au stat aici, şi o refacere a acestuia după anul 

1718. Astfel, biserica nu este una franciscană, aşa cum a fost considerată de unii specialiști. 

În urma cercetărior noastre a reieşit faptul că, această biserică este mai veche decât incinta pe 

care am descoperit-o, ea fiind din start o biserică răsăriteană, de ritul ortodox. Faptul că, au 

venit franciscanii mai târziu şi a fost construită sacristia, asta e altceva. Nu putem nega însă 

că în biserica medievală din Caransebeş au fost găsite inele şi obiecte ce au aparținut cultului 

răsăritean sau morminte bizantine care nu reprezintă apanajul bisericii apusene. Faptul că 

nobilimea românească a fost obligată să treacă la catolicism se reflectă şi în aceste ruine şi 

fundaţii deosebit de importante pentru civilizația românească din această parte a Banatului 

Montan”, a adăugat managerul Muzeului Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de 

Graniţă din Caransebeş, Adrian Ardeţ. 

 

 
 

Altfel, de adăugat că, lucrările de reabilitare ale reţelei de apă şi canalizare vor 

continua în Centrul Civic după ce cercetătorii vor finaliza descărcarea de sarcină arheologică 

a zonei. 

 

https://2.bp.blogspot.com/-HmvXj8wRVwU/WBInPyaZIkI/AAAAAAAAE3E/hOTsJa9auzE8Ea8FR1mGpADYQ0t5mI6EQCEw/s1600/moneda.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-aEtGXPVvqCQ/WBInJng9gZI/AAAAAAAAE3A/RUJXRLxgbPUlMYpygG3KGIXpTdwnFaUHwCEw/s1600/3.jpg
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Publicat de Vasi Popescu la 19:13  

Sursa: http://vasipopescu.blogspot.ro/, accesat în data de 31 octombrie 2016 

 

 

Descoperim istoria acestor locuri 
 

 

La Caransebeș este o certitudine: primii care au trăit au fost creștinii de rit răsăritean, 

spune istoricul Adrian Ardeț. În centrul orașului de curând au fost descoperite fundațiile unui 

zid din Evul Mediu. 

Sursa: http://www.btv.ro/descoperim-istoria-acestor-locuri/, (Reportaj audio-video), 

accesat în data de 02 11 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://3.bp.blogspot.com/-A2F2jjUOXO4/WBIntHj-HMI/AAAAAAAAE3M/hwCWf7dVxB0HoWhVoZh3LxAMKqLxvLnCwCLcB/s1600/2.jpg
http://vasipopescu.blogspot.ro/2016/10/dezvaluirile-trecutului-in-tara.html
http://vasipopescu.blogspot.ro/
http://www.btv.ro/descoperim-istoria-acestor-locuri/
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SIMPOZION IN MEMORIAM IOAN DRĂGĂLINA 

Omagiul eroului național Ioan Drăgălina la 100 de ani de la 

trecerea în eternitate – 08 SEPTEMBRIE 2016 
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COMUNICAT DE PRESĂ 

 

 

 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 

MUZEUL JUDEŢEAN DE ETNOGRAFIE ŞI AL REGIMENTULUI DE 

GRANIŢĂ CARANSEBEŞ 

Omagiul eroului național Ioan Drăgălina la 100 de ani de la 

trecerea în eternitate 

 

 

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş alături de 

Consiliul Judeţean Caraş-Severin organizează simpozionul Omagiul eroului național Ioan 

Drăgălina la 100 de ani de la trecerea în eternitate. În cadrul acestei manifestări culturale va 

fi vernisată și expoziția General Ioan Drăgălina. 

Evenimentul va avea loc marți, 8 noiembrie 2016, începând cu ora 10.00, în sala 

Gheorghe Magas de la parterul instituției de cultură. Expoziția cuprinde o serie de documente 

originale ce aparțin reputatului istoric Col. (r) Liviu Groza.  

Prin această manifestare culturală se dorește cinstirea memoriei Generalului Ioan 

Drăgălina și readucerea în memoria colectivă a celui care a fost fiu al Caransebeșului, de la a 

cărei trecere în eternitate sunt 100 de ani. Scopul acestei acțiuni este dezvăluirea unor aspecte 

istorice deosebit de importante legate de trecutul Banatului şi conturarea unei sfere de 

comunicare între publicul larg şi specialiştii din domeniu. Această manifestare completează 

calendarul de activităţi aferent anului 2016.  

Intrarea este liberă! 
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AFIȘ 
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INVITAȚIE SIMPOZION 
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PROGRAM DE DESFĂȘURARE 

 

Omagiu eroului național Ioan Drăgălina 
8 noiembrie 2016 

Program 

 

 
 

Ora 10.00 – 10.30 Vernisajul expoziției Generalul Ioan Drăgălina, din colecția 

personală col. (r.) Liviu Groza 

 

Ora 10.30 – 12.00 Conferința Națională Omagiu eroului național Ioan 

Drăgălina 

 

Ora 12.00 – 12.45 Parastas în memoria generalului Ioan Drăgălina la Catedrala 

Învierea Domnului Caransebeș 

 

Ora 13.00 – 13.30 Onor al Brigăzii 18 Banat 

  Alocuțini: Col. Cristian Dinulică, Comandantul Brigăzii 18 Banat 

    Silviu Hurduzeu, Președintele Consiliului Județean Caraș - 

Severin 

    Felix Borcean, Primarul Municipiului Caransebeș 
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APARIȚII ÎN PRESA DE SPECIALITATE 

 

100 de ani de la moartea unui erou! Caransebeșul l-a omagiat pe Generalul 

Ioan Dragalina! 

 

De Cornelia Vlaicu în 08 noiembrie 2016, ora 2:11 PM 
 

Mândria Caransebeșului, Generalul Ioan Dragalina, a fost comemorat astăzi, la 

100 de ani de la moartea sa la Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de 

Graniţă. 

 
Patrie și patriotism – aceasta este educația care s-a făcut românilor din cadrul 

Regimentului de Graniță din Caransebeș de către Generalul Dragalina și aceasta este menirea 

muzeului de azi: să facă educație patriotică tinerilor pentru a-și cunoaște istoria, a menționat 

colonelul Liviu Groza în cadrul manifestării. 

 
„Ne-am născut pe acest pământ pe care strămoșii noștri l-au apărat cu prețul vieții. 

Documentele prezentate astăzi aici arată fapte ale istoriei de pe aceste meleaguri. Generalul 

lasă testament următoarele rânduri: sărac am intrat în armată, sărac părăsesc această lume. 

Las copiilor mei (a avut 2 băieți și patru fete) cinstea numelui de ROMÂN. În Primul Război 

Mondial, toți copiii generalului au luptat pentru România Mare. Corneliu Dragalina, fiul 

său, a fost pe frontul din Moldova, Comandorul Dragalina, cel de-al doilea fiu, a fost pe 
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frontul din Constanța, iar fetele au fost încadrate ca sanitare în spitalele militare din 

București. O familie dăruită pentru formarea României Mari. Acesta a fost idealul și păcat 

pentru că Generalul nu a reușit să vadă România Mare și să trăiască sub drapelul care a 

dovedit că România a realizat Unitatea Națională”, ne-a declarat colonelul Liviu Groza. 

 
 Simpozionul „Omagiul eroului național Ioan Drăgălina la 100 de ani de la trecerea în 

eternitate” a fost organizată de muzeul din Caransebeș, alături de Consiliul Județean Caraș-

Severin. Expoziția a cuprins o serie de documente originale ce aparțin reputatului istoric col. 

(r) Liviu Groza.Prin această manifestare culturală se dorește cinstirea memoriei Generalului 

Ioan Drăgălina și readucerea în memoria colectivă a celui care a fost fiu al Caransebeșului, de 

la a cărui trecere în eternitate sunt 100 de ani. 

 Obiectivul acestei acțiuni este dezvăluirea unor aspecte istorice deosebit de 

importante legate de trecutul Banatului şi conturarea unei sfere de comunicare între publicul 

larg şi specialiştii din domeniu. Această manifestare completează calendarul de activităţi 

aferent anului 2016, a precizat directorul muzeului Adrian Ardeț. La acțiune au luat parte o 

serie de oameni de cultură din municipiu, reprezentanți ai Garnizoanei Militare, primarul 

municipiului, Felix Borcean, precum și foarte mulți elevi. 

Surse: http://expressdebanat.ro/100-de-ani-de-la-moartea-unui-erou-caransebesul-l-a-

omagiat-pe-generalul-ioan-dragalina/, http://stiritransilvania24.ro/caras-severin/100-de-ani-

de-la-moartea-unui-erou-caransebesul-l-a-omagiat-pe-generalul-ioan-dragalina-58671/, 

http://www.ziare.com/stiri-timisoara/stiri-actualitate/100-de-ani-de-la-moartea-unui-erou-

caransebesul-l-a-omagiat-pe-generalul-ioan-dragalina-6438928, accesate în data de 10 11 

2016 

 

 

 

 

 

 

http://expressdebanat.ro/100-de-ani-de-la-moartea-unui-erou-caransebesul-l-a-omagiat-pe-generalul-ioan-dragalina/
http://expressdebanat.ro/100-de-ani-de-la-moartea-unui-erou-caransebesul-l-a-omagiat-pe-generalul-ioan-dragalina/
http://stiritransilvania24.ro/caras-severin/100-de-ani-de-la-moartea-unui-erou-caransebesul-l-a-omagiat-pe-generalul-ioan-dragalina-58671/
http://stiritransilvania24.ro/caras-severin/100-de-ani-de-la-moartea-unui-erou-caransebesul-l-a-omagiat-pe-generalul-ioan-dragalina-58671/
http://www.ziare.com/stiri-timisoara/stiri-actualitate/100-de-ani-de-la-moartea-unui-erou-caransebesul-l-a-omagiat-pe-generalul-ioan-dragalina-6438928
http://www.ziare.com/stiri-timisoara/stiri-actualitate/100-de-ani-de-la-moartea-unui-erou-caransebesul-l-a-omagiat-pe-generalul-ioan-dragalina-6438928
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In amintirea generalului Dragalina 

 
Scris de R.M. - CARANSEBEȘ –  

Colonelul (r) Liviu Groza a donat marți Muzeului Județean de Etnografie și al 

Regimentului de Graniță din Caransebeș expoziția dedicată generalului Ion Drăgălina, 

de la a cărui moarte se împlinesc mâine 100 de ani. 
 

Documente și fotografii inedite sau obiecte personale ce au aparținut generalului, 

primite de venerabilul istoric de la familia acestuia, vor întregi patrimoniul muzeului 

caransebeșean. „Această expoziție o donez Muzeului din Caransebeș. Domnule director 

Ardeț, din acest moment sunteți stăpânul acestei expoziții”, i-a spus Liviu Groza, în aplauzele 

participanților, directorului Muzeului Județean de Etnografie și al Regimentului de Graniță 

din Caransebeș. 
 

Sursa: http://www.caon.ro/in-amintirea-generalului-dragalina/1729332, accesat în data de 10 

noiembrie 2016 

 

Generalul Dragalina, la 100 de ani de la moarte 

 

http://www.caon.ro/author/r-m-2
http://www.caon.ro/in-amintirea-generalului-dragalina/1729332
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Scris de R.M. - CARANSEBEȘ – Muzeul Județean de Etnografie și al Regimentului 

de Graniță din Caransebeș pregătește o expoziție dedicată generalului-erou Ion Drăgălina, la 

100 de ani de la trecerea acestuia în neființă, după bătăliile din Defileul Jiului, din primul 

Război Mondial. 
 

„Vom organiza în luna noiembrie o manifestare de inimă și suflet caransebeșean. Este 

vorba de omagierea eroului național căzut pe câmpul de luptă, în Valea Jiului, generalul Ion 

Drăgălina, fiu al Caransebeșului, primul erou care cade la datorie în 1916. Anul acesta, pe 9 

noiembrie, aniversăm 100 de ani de la trecerea eroului nostru în neființă. Vom organiza o 

manifestare deosebită, care să atingă un moment sensibil și important al spiritualității 

românești din această parte de țară”, a precizat directorul Muzeului din Caransebeș, istoricul 

Adrian Ardeț. 

Expoziția va cuprinde documente inedite despre generalul Ion Drăgălina, puse la 

dispoziție de istoricul caransebeșean, colonelul în rezervă Liviu Groza. „Spre bucuria și 

mândria noastră de bănățeni, Caransebeșul a dat un erou național, generalul Ion Drăgălina. 

Vom face o expoziție cu documente originale, scrisori, fotografii, legate de viața și activitatea 

generalului. În 8 noiembrie, când expoziția va fi vernisată, va fi pusă la dispoziția 

cercetătorilor, a celor interesați să cunoască viața și activitatea acestui mare erou național”, a 

spus și venerabilul istoric. 

Cu această ocazie va avea loc și conferința națională „Omagiu marelui erou național 

Ion Drăgălina la 100 de ani”. Vor susține prezentări personalități din lumea academică 

precum Ioan Păun Otiman sau Ioan Aurel Pop, dar și reprezentanți ai Muzeului Național din 

Timișoara, Muzeului Militar din București sau Arhivelor Naționale Caraș-Severin. 
 

Sursa: http://www.caon.ro/generalul-dragalina-la-100-de-ani-de-la-moarte/1723493, accesat 

în data de 10 11 2016 

 

Caraș-Severin: Manifestări dedicate generalului Ioan Dragalina, erou 

național, la o sută de ani de la moartea sa 

 

Zeci de locuitori ai municipiului Caransebeș au participat, marți, la manifestările 

dedicate eroului național, generalul Ioan Dragalina, organizate la împlinirea unui secol de la 

trecerea sa în neființă. 

http://www.caon.ro/author/r-m-2
http://www.caon.ro/generalul-dragalina-la-100-de-ani-de-la-moarte/1723493
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"A fost o zi memorabilă, o sărbătoare care trebuie implementată în inima 

caransebeșenilor și a românilor, iar astăzi a fost făcut unul din primii pași în acest sens, 

pentru că, oriunde am merge în România, dăm peste memoria generalului Dragalina. Dacă 

ajungem într-un sat din județul Călărași, pe Valea Jiului, unde dăinuiește o cruce în memoria 

sa, dacă ajungem la Oravița, unde un renumit liceu îi poartă numele sau în diverse locuri unde 

s-au ridicat statui în memoria sa, generalul Dragalina este printre noi, viu, și astăzi. Cred că 

aici, la Caransebeș, unde s-a născut, poate reînvia flacăra patriotismului românesc, care, din 

păcate, în ultimul timp, se duce în desuetudine. A fi patriot înseamnă, deopotrivă, a-ți iubi 

locul unde te-ai născut, iar aici, la Caransebeș s-a născut generalul Dragalina, familia pe care 

o iubești și să nu uităm dragostea de țară. Acest lucru poate să ni-l spună atât memoria 

generalului Dragalina, cât și brava Armată Română care își face datoria în teatrele de 

operațiuni ale NATO", a declarat președintele Comisiei de Apărare din Camera Deputaților, 

Ion Mocioalcă, prezent la comemorare. 

Manifestările au fost organizate de Muzeul Județean de Etnografie și al Regimentului 

de Graniță Caransebeș, alături de Consiliul Județean Caraș-Severin, și au cuprins simpozionul 

"Omagiul eroului național Ioan Dragalina la 100 de ani de la trecerea în eternitate" și 

vernisajul expoziției "General Ioan Dragalina", unde au fost prezentate documente originale 

ce aparțin reputatului istoric caransebeșean, col. (r) Liviu Groza. 

"În plus, în fața statuii generalului Ioan Dragalina, am comemorat 100 de ani de la 

trecerea în neființă a eroului Primului Război Mondial. Caransebeșul avea această obligație, 

iar Muzeul Județean de Etnografie și al Regimentului de Graniță din municipiu a organizat un 

simpozion, un parastas la Episcopia Caransebeșului, precum și o festivitate, prin care Armata 

a adus onorul", a precizat directorul muzeului caransebeșan, Adrian Ardeț.  

Rolul manifestării culturale a fost de cinstire a memoriei generalului Ioan Dragalina și 

readucerea în memoria colectivă a celui care a fost fiu al Caransebeșului, prin dezvăluirea 

unor aspecte istorice deosebit de importante legate de trecutul Banatului și conturarea unei 

sfere de comunicare între publicul larg și specialiștii din domeniu, susține președintele 

Consiliului Județean Caraș-Severin, Silviu Hurduzeu. 

"A fost un moment 

emoționant pentru noi, 

caransebeșenii, și mă bucur că, 

deși vremea nu a ținut cu noi, au 

fost mulți oameni prezenți la 

acest eveniment. Sunt deosebit de 

onorat pentru faptul că, acum, la 

comemorarea unui secol de la 
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moartea generalului Dragalina, o moarte eroică, ce a survenit în urma unor răni de pe front, 

am reușit să organizăm, la Caransebeș, un astfel de eveniment. Generalul Ioan Dragalina este 

un bănățean care și-a dat demisia din Armata austro-ungară și s-a înrolat în Armata Română, 

pentru că a îndrăznit să creadă într-un vis, un vis numit România Mare. Noi, cu toții, astăzi, 

avem obligația și suntem datori să păstrăm o Românie puternică, mândră și suverană", a 

subliniat Silviu Hurduzeu. 

AGERPRES/(AS — autor: Paula Neamțu, editor: Oana Popescu, editor online: Irina 

Giurgiu) 

Sursa: http://www.agerpres.ro/social/2016/11/08/caras-severin-manifestari-dedicate-

generalului-ioan-dragalina-erou-national-la-o-suta-de-ani-de-la-moartea-sa-17-31-03, accesat 

în data de 10 noiembrie 2016 
 

 

Manifestări dedicate generalului Ioan Dragalina, erou național, la o sută de 

ani de la moartea sa 

DE NARCIS POPESCU  /   CULTURĂ, ISTORIE   /   Publicat: Marţi, 08 noiembrie 2016, 

18:04   /   Actualizat: Marţi, 08 noiembrie 2016, 23:28   /    
 

Zeci de locuitori ai municipiului Caransebeș au participat, marți, la manifestările 

dedicate eroului național, generalul Ioan Dragalina, organizate la împlinirea unui secol de la 

trecerea sa în neființă. 

„A fost o zi memorabilă, o sărbătoare care trebuie implementată în inima 

caransebeșenilor și a românilor, iar astăzi a fost făcut unul din primii pași în acest sens, 

pentru că, oriunde am merge în România, dăm peste memoria generalului Dragalina. Dacă 

ajungem într-un sat din județul Călărași, pe Valea Jiului, unde dăinuiește o cruce în memoria 

sa, dacă ajungem la Oravița, unde un renumit liceu îi poartă numele sau în diverse locuri unde 

s-au ridicat statui în memoria sa, generalul Dragalina este printre noi, viu, și astăzi. Cred că 

aici, la Caransebeș, unde s-a născut, poate reînvia flacăra patriotismului românesc, care, din 

păcate, în ultimul timp, se duce în desuetudine. A fi patriot înseamnă, deopotrivă, a-ți iubi 

locul unde te-ai născut, iar aici, la Caransebeș s-a născut generalul Dragalina, familia pe care 

o iubești și să nu uităm dragostea de țară. Acest lucru poate să ni-l spună atât memoria 

generalului Dragalina, cât și brava Armată Română care își face datoria în teatrele de 

operațiuni ale NATO", a declarat președintele Comisiei de Apărare din Camera Deputaților, 

Ion Mocioalcă, prezent la comemorare. 

Manifestările au fost organizate de Muzeul Județean de Etnografie și al Regimentului 

de Graniță Caransebeș, alături de Consiliul Județean Caraș-Severin, și au cuprins simpozionul 

„Omagiul eroului național Ioan Dragalina la 100 de ani de la trecerea în eternitate" și 

vernisajul expoziției „General Ioan Dragalina", unde au fost prezentate documente originale 

ce aparțin reputatului istoric caransebeșean, col. (r) Liviu Groza. 

„În plus, în fața statuii generalului Ioan Dragalina, am comemorat 100 de ani de la 

trecerea în neființă a eroului Primului Război Mondial. Caransebeșul avea această obligație, 

iar Muzeul Județean de Etnografie și al Regimentului de Graniță din municipiu a organizat un 

simpozion, un parastas la Episcopia Caransebeșului, precum și o festivitate, prin care Armata 

a adus onorul", a precizat directorul muzeului caransebeșan, Adrian Ardeț.  

http://www.agerpres.ro/social/2016/11/08/caras-severin-manifestari-dedicate-generalului-ioan-dragalina-erou-national-la-o-suta-de-ani-de-la-moartea-sa-17-31-03
http://www.agerpres.ro/social/2016/11/08/caras-severin-manifestari-dedicate-generalului-ioan-dragalina-erou-national-la-o-suta-de-ani-de-la-moartea-sa-17-31-03
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Rolul manifestării culturale a fost de cinstire a memoriei generalului Ioan Dragalina și 

readucerea în memoria colectivă a celui care a fost fiu al Caransebeșului, prin dezvăluirea 

unor aspecte istorice deosebit de importante legate de trecutul Banatului și conturarea unei 

sfere de comunicare între publicul larg și specialiștii din domeniu, susține președintele 

Consiliului Județean Caraș-Severin, Silviu Hurduzeu. 

„A fost un moment emoționant pentru noi, caransebeșenii, și mă bucur că, deși 

vremea nu a ținut cu noi, au fost mulți oameni prezenți la acest eveniment. Sunt deosebit de 

onorat pentru faptul că, acum, la comemorarea unui secol de la moartea generalului 

Dragalina, o moarte eroică, ce a survenit în urma unor răni de pe front, am reușit să 

organizăm, la Caransebeș, un astfel de eveniment. Generalul Ioan Dragalina este un bănățean 

care și-a dat demisia din Armata austro-ungară și s-a înrolat în Armata Română, pentru că a 

îndrăznit să creadă într-un vis, un vis numit România Mare. Noi, cu toții, astăzi, avem 

obligația și suntem datori să păstrăm o Românie puternică, mândră și suverană", a subliniat 

Silviu Hurduzeu. 
  

Generalul Ioan Dragalina 

 
Născut într-o familie de grăniceri români din Caransebeș și format în armata austro-

ungară, el a demisionat, a trecut Carpații și a devenit erou al armatei române.  

O figură aparte în istoria militară a românilor este generalul Ioan Dragalina. Acesta a 

fost unul dintre cei mai competenți și, totodată, unul dintre cei mai cinstiți comandanți 

militari, într-o perioadă în care  era un lucru obișnuit ca ofițerii superiori, mai ales generalii, 

să facă avere din ”comisioanele” încasate de la furnizorii armatei. 

 

O carieră neobișnuită 

 

Cariera lui Ioan Dragalina a fost una mai puțin obișnuită pentru vremea sa. Viitorul 

general român s-a născut în Banat, în orașul Caransebeș, o localitate cu vechi tradiții militare. 

Tatăl său, Alexandru Dragalina, fusese ofițer al armatei austriece în cadrul regimentului 

grăniceresc românesc din Banat.  

Alexandru Dragalina s-a retras din armata imperială în anul 1859, nemulțumit de 

faptul că ofițerii de origine română avansau în cariera militară cu mult mai multe piedici 

decât cei de origine austriacă ori maghiară.  

Astfel, în timp ce băieții din marile familii aristocrate moșteneau uneori comanda unui 

regiment încă din leagăn, existau adevărate genii militare, precum colonelul David Urs de 

Margina, care nu puteau primi gradul de general deoarece nu aveau nici originea aristocratică 

cerută de tradițiile medievale care domneau încă în Imperiul Austriac, și nici originea etnică 

potrivită.  

Alexandru Dragalina s-a mutat în România, unde competențele sale deosebite 

dobândite în armata austriacă au fost apreciate corespunzător de administrația românească. 
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Alexandru Dragalina a devenit staroste sau administrator al ținuturilor de graniță. Însă, cum 

soția sa, Maria Lazaroni, suferea de dor de casă, Alexandru Dragalina a decis să revină în 

orașul său natal, Caransebeș. Aici s-a născut, în anul 1860, Ioan Dragalina.  

Acesta a decis să continue tradițiile militare ale familiei sale. El a urmat cursurile școlii 

primare din Caransebeș, unde școala grănicerească se număra printre cele mai apreciate 

instituții de învățământ din Banat. Apoi, el s-a înscris la școala de cadeți din Timișoara și, 

pentru că s-a dovedit unul dintre cei mai buni elevi, a fost admis la Academia Militară 

Imperială din Viena, pe care a absolvit-o în anul 1884.  

Întors în Banat, Ioan Dragalina s-a căsătorit cu Maria Giurgincă. Întocmai ca și tatăl 

său, revoltat de sistemul nedrept de promovare din armata imperială, în anul 1887, el a 

demisionat și a trecut în România. Tânărul ofițer bănățean a fost primit în armata regală 

română cu gradul de sublocotenent. El a avansat meticulos în cariera militară.  

 

În anul 1908, el avea gradul de locotenent-colonel și a fost numit la comanda Școlii 

Militare de Infanterie din București, post pe care l-a deținut până în anul 1911. În această 

calitate, el i-a pregătit pe unii dintre cei mai valoroși ofițeri români care au luat parte la cel 

de-al doilea război balcanic, la primul război mondial ori la campania victorioasă din anul 

1919, împotriva Republicii Ungare a Sfaturilor.  

Pentru activitatea sa, el a fost decorat cu ordinul Steaua României, acordat de Regele 

Carol I. În condițiile izbucnirii celui de-al doilea război balcanic, în care a fost implicată și 

România, de partea coaliției care a limitat ambțiiile expansioniste ale Bulgariei, Ioan 

Dragalina a primit tresele de colonel și comanda unei unități combatante. La izbucnirea 

primului război mondial, el avea deja gradul de general și se afla la șefia Comandamentului 3 

Teritorial.  

Generalul Ioan Dragalina a preluat postul de comandant al Diviziei I de Infanterie, 

care se afla la Drobeta Turnu Severin. Trupele sale au luptat cu curaj la Orșova și pe Valea 

Cernei. Ioan Dragalina a ținut să se afle în contact permanent cu ofițerii săi din prima linie. 

În octombrie 1916, în clipe grele, el a fost numit la comanda Armatei I, cu speranța că 

acțiunea sa curajoasă și geniul său militar vor răsturna situația de pe front în favoarea armatei 

române, confruntată cu Puterile Centrale. Însă nu a reușit să facă acest lucru, din cauza morții 

sale premature. 

O moarte care a zguduit România 

Decesul generalului erou a intervenit în urma unui incident petrecut în dimineața zilei 

de 12 octombrie 1916. Generalul Dragalina a luat în mașină un șofer și doi ofițeri (colonelul 

Toma Dumitrescu și maiorul Constantin Miltiade). El a plecat personal în Valea Jiului, unde 

se concentra ofensiva austro-germană, pentru a vorbi cu comandanții aflați în primele linii. El 

a ajuns în primele linii și a trecut podul din apropierea Mănăstirii Lainici. Acolo, el s-a 

spovedit. La întoarcere, pe pod, generarul a fost prins într-un schimb de focuri. Generalul 

Dragalina a fost rănit de două gloanțe în brațul stâng și în omoplat. 

Mașina avariată a reușit să ajungă în tabăra română.  

Ioan Dragalina a fost transportat într-un spital de campanie, unde a primit primele 

îngrijiri. A fost dus apoi la Târgu-Jiu. Seara, el a fost transportat la Craiova, unde doctorii au 

decis că este necesară amputarea brațului rănit. Pentru că unii medici ezitau să-și ia 

răspunderea operației, generalul a fost transportat de urgență la Spitalul Militar de la Palatul 

Regal din București.  

Trenul sanitar a ajuns în București abia în seara zilei de 13 octombrie. Rana i se 

infectase. Pe patul de spital, generalul a fost vizitat de Regele Ferdinand I al României, care i-

a conferit importanta distincție reprezentată de Ordinul Mihai Viteazul. La 16 octombrie 
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1916,  i-a fost, în sfârșit, amputat brațul stâng. Generalul a făcut, însă septicemie și a murit în 

24 octombrie. 

El a primit funeralii naționale, iar armata a fost îndoliată de pierderea acestui general 

extraordinar de capabil.  

 

Sursa: http://www.activenews.ro/cultura-istorie/Manifestari-dedicate-generalului-Ioan-

Dragalina-erou-national-la-o-suta-de-ani-de-la-moartea-sa-138075, accesat în data de 10 11 

2016 

  

Omagiu Eroului Dragalina 

 

 

 

 

Zeci de locuitori ai municipiului Caransebeș au participat, la manifestările dedicate 

eroului național, generalul Ioan Dragalina, organizate la împlinirea unui secol de la trecerea 

sa în neființă. „A fost o zi memorabilă, o sărbătoare care trebuie implementată în inima 

caransebeșenilor și a românilor, iar astăzi a fost făcut unul din primii pași în acest sens, 

pentru că, oriunde am merge în România, dăm peste memoria generalului Dragalina. Dacă 

ajungem într-un sat din județul Călărași, pe Valea Jiului, unde dăinuiește o cruce în memoria 

sa, dacă ajungem la Oravița, unde un renumit liceu îi poartă numele sau în diverse locuri unde 

s-au ridicat statui în memoria sa, generalul Dragalina este printre noi, viu, și astăzi. Cred că 

aici, la Caransebeș, unde s-a născut, poate reînvia flacăra patriotismului românesc, care, din 

păcate, în ultimul timp, se duce în desuetudine. A fi patriot înseamnă, deopotrivă, a-ți iubi 

locul unde te-ai născut, iar aici, la Caransebeș s-a născut generalul Dragalina, familia pe care 

o iubești și să nu uităm dragostea de țară. Acest lucru poate să ni-l spună atât memoria 

generalului Dragalina, cât și brava Armată Română care își face datoria în teatrele de 

operațiuni ale NATO”, a declarat președintele Comisiei de Apărare din Camera Deputaților, 

Ion Mocioalcă, prezent la comemorare.  

Manifestările au fost organizate de Muzeul Județean de Etnografie și al Regimentului 

de Graniță Caransebeș, alături de Consiliul Județean Caraș-Severin, și au cuprins simpozionul 

http://www.activenews.ro/cultura-istorie/Manifestari-dedicate-generalului-Ioan-Dragalina-erou-national-la-o-suta-de-ani-de-la-moartea-sa-138075
http://www.activenews.ro/cultura-istorie/Manifestari-dedicate-generalului-Ioan-Dragalina-erou-national-la-o-suta-de-ani-de-la-moartea-sa-138075


 

132 

 

„Omagiul eroului național Ioan Dragalina la 100 de ani de la trecerea în eternitate” și 

vernisajul expoziției „General Ioan Dragalina”, unde au fost prezentate documente originale 

ce aparțin reputatului istoric caransebeșean, col. (r) Liviu Groza. „În plus, în fața statuii 

generalului Ioan Dragalina, am comemorat 100 de ani de la trecerea în neființă a eroului 

Primului Război Mondial. Caransebeșul avea această obligație, iar Muzeul Județean de 

Etnografie și al Regimentului de Graniță din municipiu a organizat un simpozion, un parastas 

la Episcopia Caransebeșului, precum și o festivitate, prin care Armata a adus onorul”, a 

precizat directorul muzeului caransebeșan, Adrian Ardeț. Rolul manifestării culturale a fost 

de cinstire a memoriei generalului Ioan Dragalina și readucerea în memoria colectivă a celui 

care a fost fiu al Caransebeșului, prin dezvăluirea unor aspecte istorice deosebit de importante 

legate de trecutul Banatului și conturarea unei sfere de comunicare între publicul larg și 

specialiștii din domeniu, susține președintele Consiliului Județean Caraș-Severin, Silviu 

Hurduzeu. „A fost un moment emoționant pentru noi, caransebeșenii, și mă bucur că, deși 

vremea nu a ținut cu noi, au fost mulți oameni prezenți la acest eveniment. Sunt deosebit de 

onorat pentru faptul că, acum, la comemorarea unui secol de la moartea generalului 

Dragalina, o moarte eroică, ce a survenit în urma unor răni de pe front, am reușit să 

organizăm, la Caransebeș, un astfel de eveniment. Generalul Ioan Dragalina este un bănățean 

care și-a dat demisia din Armata austro-ungară și s-a înrolat în Armata Română, pentru că a 

îndrăznit să creadă într-un vis, un vis numit România Mare. Noi, cu toții, astăzi, avem 

obligația și suntem datori să păstrăm o Românie puternică, mândră și suverană”, a subliniat 

Silviu Hurduzeu. 

 

Sursa: http://www.banatfm.ro/omagiu-eroului-dragalina/, accesat în data de 10 11 2016 

 

 

In memoriam Dragalina 

 

 

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş alături de 

Consiliul Judeţean Caraş-Severin  au organizat mai multe manifestări care să cinstească 

memoria Generalului Ioan Drăgălina și să  readucă în memoria colectivă personalitate 

Generalului, fiu al Caransebeșului, de la a cărei trecere în eternitate sunt 100 de ani. 

 

Sursa: http://www.btv.ro/in-memoriam-dragalina/, (Reportaj audio-video), accesat în data de 

14 noiembrie 2016 

Donaţie pentru muzeu 

 

Colonelul Liviu Groza a făcut în acestă săptămână o nouă donatie Muzeului din 

Caransebes. Este vorba de documente si exponate care amintesc de generalul Dragalina. 

Sursa: http://www.btv.ro/donatie-pentru-muzeu/, (Reportaj audio-video), accesat în data de 

14 noiembrie 2016 

http://www.banatfm.ro/omagiu-eroului-dragalina/
http://www.btv.ro/in-memoriam-dragalina/
http://www.btv.ro/donatie-pentru-muzeu/
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VERNISAJ EXPOZIȚIE DE PICTURĂ 

Colecția Mihai Vintilă 
25 NOIEMBRIE 2016 
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COMUNICAT DE PRESĂ 

 

 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 

MUZEUL JUDEŢEAN DE ETNOGRAFIE ŞI AL REGIMENTULUI DE 

GRANIŢĂ CARANSEBEŞ 

Vernisaj expoziție de pictură  

Colecția Mihai Vintilă 

 

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş alături de 

Consiliul Judeţean Caraş-Severin și Fundația Artiștilor Plastici Vintilă – ARPLANA 

organizează vernisajul expoziției de pictură Colecția Mihai Vintilă. Evenimentul va avea loc 

vineri, 25 noiembrie 2016, începând cu ora 16.00, în foaierul instituției de cultură.  

Expoziția cuprinde o serie de tablouri (pictură ulei / acrylic, pe pânză, carton și icoane 

pe sticlă) ce aparțin reputatului pictor naiv și scriitor Mihai Vintilă. Trebuie menționat faptul 

că acestea sunt donate muzeului din Caransebeș și vor constitui Fondul Mihai Vintilă. 

Tablouri sunt pictate atât de donatorul acestora precum și de cunoscuți pictori din țară și 

străinătate.  

În cadrul acestei acțiuni este cuprinsă și lansarea de carte cu titlul: Dincolo de opt 

decenii, autor Mihai Vintilă. Programul va fi completat de un mini-concert sub conducerea 

Domnului dr. Romeo Dumitrescu. 

Prin această manifestare culturală se dorește stimularea creativităţii tinerilor prin 

educarea sensibilităţii şi gustului estetic, dezvoltarea competenţelor de comunicare şi 

socializare prin organizarea întrunirilor şi a dialogurilor cu artişti plastici și crearea 

oportunităţilor de recreere şi delectare. 
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Scopul acestei acțiuni este familiarizarea diverselor categorii de public cu operele de 

artă plastică contemporană. 

Această manifestare completează calendarul de activităţi aferent anului 2016.  
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AFIȘ 
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APARIŢII ÎN PRESA DE SPECIALITATE 
 

Cadou deosebit pentru tezaurul cultural din Caransebeș 

 
De Cornelia Vlaicu în 27 noiembrie 2016, ora 1:11 PM 

 

Pictorul Mihai Vintilă se reîntoarce în orașul natal cu un cadou deosebit de 

important pentru tezaurul cultural al comunității din Caransebeș, pe care l-a lăsat cu 

literă de lege Muzeului Județean de Etnografie și al Regimentului de Graniță. 
Artistul plastic, care va împlini peste puțin timp venerabila vârstă de 85 de ani, a dorit să 

doneze muzeului caransebeșean 148 de tablouri din colecția personală, dar și a altor artiști 

care au participat la taberele de pictură ARPLANA, organizate de Mihai Vintilă, multe dintre 

ele la Poiana Mărului. 

 

„Am realizat 29 de tabere de pictură și creație, de artă naivă și am primit câte un 

tablou, în fiecare an, de la artiștii participanți. Parte din această colecție a mea donată 

muzeului a fost expusă în sala de expoziții care va rămâne deschisă pe perioada sărbătorilor 

de iarnă. Este o bucurie pentru că aceste lucrări prezintă parte din perioada copilăriei mele 

aici la Caransebeș. Locuiam pe strada Potocului, sunt o grămadă de ani de atunci… Pe strada 

noastră nu trecea nicio mașină… am crescut înconjurat de vecini gospodari care au venit la 
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Caransebeș din satele din jurul orașului, crescători de animale, astfel că am imortalizat 

imagini din Caransebeș, din aceste obiceiuri și tradiții pe care fiecare bun român le duce mai 

departe. Tăiatul porcului, pițărăii, colinda, nunți, botezuri toate am încercat să le prezint în 

lucrările mele. Am în această expoziție și lucrări de acum 60-70 de ani, când vis a vis de 

Biserica Catolică, noi, tineretul, foloseam acel corso (n.r. stradă din centrul orașului, care 

servește ca loc de promenadă) până la parc pentru întâlnire și recreere”, ne-a precizat Mihai 

Vintilă. 

 

El a vorbit și despre scrierile sale pentru că, după moartea Gloriei, singura sa fiică, la 

numai 24 de ani, după pensionarea că medic veterinar în 1979, i-a rămas doar pictura și 

scrisul. „Nu sunt mai sărac pentru că am renunțat la aceste picturi pentru ca oamenii să le 

poată admira la muzeu, dimpotrivă. Sunt bucuros să după mine rămâne ceva. Am mai dat 

lucrări pentru muzeu, după ce le-am pictat după mai multe fotografii rămase de la tatăl meu. 

El a fost plutonier major chiar în acest spațiu al muzeului, în urmă cu 100 de ani fiind 

Cazarma Militară. Am creat imagini cu tata și inclusiv decorațiile lui din Primul Război 

Mondial”, spune Mihai Vintilă. 

Ca și scriitor, a venit la Caransebeș cu ultimul volum tipărit, „Dincolo de 8 decenii”. 

În luna martie a anului viitor artistul va împlini 85 de ani și a scris acest volum de carte la 

propunerea unui foarte bun prieten academician în Las Vegas, care a scris un articol despre 

Mihai Vintilă, intitulat „Ce este Mihai Vintilă: doctor, pictor sau scriitor?”. Cartea cuprinde 

momente din sălile expoziționale și chiar note ale criticilor de artă în domeniul literaturii, 

cum ar fi Valentin Silvestru sau George Toma Maiorescu. 

Toate tablourile pot fi admirate la Muzeul Județean de Etnografie și al Regimentului 

de Graniță în cadrul unei expoziții permanente. 

 

Surse: http://expressdebanat.ro/cadou-deosebit-pentru-tezaurul-cultural-din-caransebes/, 

http://www.ziare.com/stiri-timisoara/stiri-actualitate/cadou-deosebit-pentru-tezaurul-cultural-din-caransebes-

http://expressdebanat.ro/cadou-deosebit-pentru-tezaurul-cultural-din-caransebes/
http://www.ziare.com/stiri-timisoara/stiri-actualitate/cadou-deosebit-pentru-tezaurul-cultural-din-caransebes-6471557
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6471557, http://stiritransilvania24.ro/caras-severin/cadou-deosebit-pentru-tezaurul-cultural-din-caransebes-

66732/, accesate în data de 28 11 2016 

Cuvinte şi culoare la muzeul caransebeșean 

 

 

 
Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş, alături de 

Consiliul Judeţean Caraş-Severin și Fundația Artiștilor Plastici Vintilă – ARPLANA, 

organizează vineri, 25 noiembrie, începând cu ora 16, în foaierul instituției de cultură din 

municipiu, vernisajul expoziției de pictură „Colecția Mihai Vintilă”. 

Expoziția cuprinde o serie de tablouri – pictură ulei/acrylic, pe pânză, carton și icoane pe 

sticlă – ce aparțin reputatului pictor naiv și scriitor Mihai Vintilă. Trebuie menționat faptul că 

acestea sunt donate muzeului din Caransebeș și vor constitui Fondul Mihai Vintilă. Tablouri 

sunt pictate atât de donatorul acestora, cât și de cunoscuți pictori din țară și din străinătate. 

În cadrul acestei acțiuni este cuprinsă și lansarea de carte cu titlul „Dincolo de opt 

decenii”, autor Mihai Vintilă. Programul va fi completat de un mini-concert sub conducerea 

dr. Romeo Dumitrescu. 

Scopul acestei acțiuni este familiarizarea diverselor categorii de public cu operele de artă 

plastică contemporană. 

Cosmin VLAD 
 

Sursa: http://reper24.ro/cuvinte-si-culoare-la-muzeul-caransebesean/, accesat în data de 28 11 

2016 

 

 

 

“Colecţia Mihai Vintilă” – Patrimoniul cultural al municipiului din “Ţara 

Gugulanilor” s-a îmbogăţit cu un număr de 148 lucrări de artă naivă, donate 

de reputatul pictor şi scriitor originar din Caransebeş 

http://www.ziare.com/stiri-timisoara/stiri-actualitate/cadou-deosebit-pentru-tezaurul-cultural-din-caransebes-6471557
http://stiritransilvania24.ro/caras-severin/cadou-deosebit-pentru-tezaurul-cultural-din-caransebes-66732/
http://stiritransilvania24.ro/caras-severin/cadou-deosebit-pentru-tezaurul-cultural-din-caransebes-66732/
http://reper24.ro/wp-content/uploads/2016/11/modelmic83.jpg
http://reper24.ro/cuvinte-si-culoare-la-muzeul-caransebesean/
http://vasipopescu.blogspot.ro/2016/11/colectia-mihai-vintila-patrimoniul.html
http://vasipopescu.blogspot.ro/2016/11/colectia-mihai-vintila-patrimoniul.html
http://vasipopescu.blogspot.ro/2016/11/colectia-mihai-vintila-patrimoniul.html
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Un nou eveniment cultural adresat iubitorilor de artă şi frumos a avut loc în urbea de 

pe Timiş şi Sebeş. 

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă din Caransebeş alături 

de Consiliul Judeţean Caraş-Severin şi Fundaţia Artiştilor Plastici “Vintilă – Arplana” au 

organizat vernisajul expoziţiei de pictură ”Colecţia Mihai Vintilă''. 

 

 
 

La manifestarea cultural-artistică au participat oameni de litere, critici de artă, cadre 

didactice, apropiaţi ai autorului, precum şi iubitori de pictură de toate vârstele. 

Tot în cadrul acestei acţiuni a fost inclusă şi lansarea volumului biografic cu titlul 

,,Dincolo de opt decenii'', avându-l ca autor pe Mihai Vintilă. 

 

https://4.bp.blogspot.com/-51QpFdGgSUk/WDnCVtrl79I/AAAAAAAAE-Y/67rcGGr3y4YPqjeT4DLyeLrTA9ndhzQsACEw/s1600/13.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-uUuP5MEbHkE/WDnDWwS7rBI/AAAAAAAAE-c/LpLQpAI1QsIlbX9lGHNO5_2ky0C-BFBtACLcB/s1600/a.jpg
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Prin desfăşurarea evenimentului s-a dorit stimularea creativităţii tinerilor prin 

educarea sensibilităţii şi gustului estetic, dezvoltarea competenţelor de comunicare şi 

socializare prin organizarea întrunirilor şi a dialogurilor cu artişti plastici, precum și crearea 

oportunităţilor de recreere şi delectare a publicului iubitor de artă şi frumos. 

Scopul acţiunii a fost de familiarizare a diverselor categorii de public cu operele de 

artă plastică contemporană. 

 

 
 

Toate picturile de artă naivă au fost donate de autor Muzeului din Caransebeș, 

constituindu-se astfel, “Fondul Mihai Vintilă”. 

“Expoziţia de artă și lansarea cărții Dincolo de opt decenii, evenimente organizate de 

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniță din Caransebeș îi sunt dedicate 

medicului veterinar, artistului plastic și scriitorului Mihai Vintilă, originar din Caransebeş. 

Evenimentele au şi scopul de a celebra personalitatea lui Mihai Vintilă prin intermediul 

creaţiilor sale de artă”, a declarat muzeograful Bogdana Branca. 

 

https://1.bp.blogspot.com/-fl1WMPnELpE/WDnDgjVgMNI/AAAAAAAAE-g/5C3zKrzsYxUXogfFzbQjP9LA_kLutj9HQCLcB/s1600/4.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-MB1hRZhAV0M/WDnDmy9JRXI/AAAAAAAAE-k/QXFjjywj1Nog4cbYfRhG3RrHbIGcanJdACLcB/s1600/b.jpg
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“Copilăria autorului este principala caracteristică dominantă în pânzele sale, dar, mai 

este importantă şi anectodica unor lucrări, precum şi valoarea lor documentară, în cazul altor 

tablouri înfăţisând Caransebeşul de altădată. Chiar dacă Mihai Vintilă este cu domiciliul în 

buletin la Reşiţa, vă garantez că el este cu sufletul la Caransebeş şi  nu este de mirare că i s-au 

acordat titlurile de Cetăţean de Onoare al municipiului natal şi al Consiliului Judeţean Caraş-

Severin. Este meritul său că ne-a făcut cunoscuţi în toată lumea, din Canada până 

în Australia, şi din Suedia până în Israel”, a precizat criticul de artă reşiţean Adrian Stepan. 

 

 
 

“Sunt încercat şi eu de emoţii, chiar şi la vârsta mea, pentru că sunt cuprins de bucurie 

din cauză că am putut să ofer Caransebeşului 148 de lucrări plastice ca şi donaţie. Am făcut 

acest gest pentru că m-am născut, am crescut şi am copilărit aici. În trecut, am mai donat 

Galeriei de Artă Corneliu Baba de la parterul Casei de Cultură George Suru alte 47 de lucrări 

plastice, dar şi Muzeului Banatului Montan din Reşiţa un număr de 40 de tablouri. Prin 

pictura mea, evoc în principal, momente din copilărie şi obieciuri de pe strada Potocului, 

unde am locuit, momente minunate care mi-au rămas întipărite în minte. Într-adevăr, cum 

spunea şi prietenul meu, Dick Stepan, lucrările mele au colindat toată lumea, ocazii cu care 

https://4.bp.blogspot.com/-eF94ayRAUCA/WDnDvbIysDI/AAAAAAAAE-o/2VfBbH8rscsRoXY5nLU86FnaCOw6TuVtgCLcB/s1600/6.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-HorCW7shLag/WDnD0--7cRI/AAAAAAAAE-s/gaf-1elOLuAWNWcDQfUgvRJGJZdFUS11QCLcB/s1600/c.jpg
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am mai făcut şi alte donaţii. Este un moment deosebit de plăcut pentru mine că am putut dona 

aceste lucrări Muzeului Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă, fosta Cazarmă 

Caransebeş, o locaţie pe care o cunosc foarte bine pentru că tatăl meu a fost angajat aici ca 

plutonier major, iar eu, copil fiind, îmi plăcea să vin foarte des aici”, a spus venerabilul pictor 

şi scriitor Mihai Vintilă. 

 

 
 

Un moment unanim apreciat de cei prezenţi la evenimentul cultural-artistic l-a 

reprezentat miniconcertul susţinut de medicul reşiţean Romeo Dumitrescu la vioară şi chitară, 

alături de formaţia sa, care a interpretat o serie de piese clasice şi din folclorul românesc şi 

internaţional. 

În încheierea manifestării derulate în municipiul din "Ţara Gugulanilor", venerabilul 

Mihai Vintilă a oferit autografe tuturor celor prezenţi, iar admiratorii autorului au intrat 

gratuit în posesia a câte unui exemplar din cartea „Dincolo de opt decenii”. 

 

 
 

Reputatul pictor naiv Mihai Vintilă s-a născut la Caransebeş în data de 10 martie 

1932, fiind absolvent al Facultăţii de Medicină Veterinară din Bucureşti. În domeniul artistic 

este autodidact, având studii libere de pictură. Pictează din anul 1979 şi este un autor extrem 

de prolific şi, mai ales, avizat. 

A publicat un număr de 13 volume de literatură, majoritatea dedicate artei naive, 

printre care şi celebrul “Dicţionar al artei naive din România” apărut în anul 2001. 

 

https://1.bp.blogspot.com/-N_2dxNPeWAg/WDnD7G1HRWI/AAAAAAAAE-w/JRz31B7qHnkyEPMBsjMY2wWkXV66GX1JgCLcB/s1600/5.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-rymozUKL0S0/WDnEFxzJdPI/AAAAAAAAE-4/WH14j7urv5keJYDDfwKMX2z_ZCAV59YjgCLcB/s1600/2n.jpg
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Artistul plastic bănăţean a avut expoziţii personale şi de grup în toate localităţile 

importante ale ţării. Printre desele apariţii pe simezele din străinătate se remarcă cele de la 

Royal Hall - Londra (1983), Halle Saint Pierre - Paris (1985), Arles şi La Vallette du Var 

Caen (1991), Madrid şi Bonn (1993), Montreal şi New York (1995), Viena (1996), Beirut și 

Tokyo (1997), ocazii cu care a obţinut distincții importante pentru arta sa. De altfel, Mihai 

Vintilă are lucrări în muzee şi colecţii particulare din toată lumea. 

 

 
 

A participat la peste 30 de tabere de creaţie în ţară şi străinătate. Reputatul artist 

plastic a fost coordonatorul manifestării denumite ”Tabăra Internaţională de Creaţie de Artă 

Naivă”, derulată în staţiunea cărăşeană Poiana Mărului. 

Operele de artă create cu prilejul ediţiilor evenimentului au fost donate Casei de 

Cultură ”George Suru” şi înnobilează astfel patrimoniul cultural al municipiului din 

"Ţara Gugulanilor". 

 

https://2.bp.blogspot.com/-NIgKV01_CA4/WDnEMz6R1BI/AAAAAAAAE_A/Kq9qKrXaEfI_w7_ENrmH-csKK55H3O8swCLcB/s1600/9.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-uEXl-PXxDeg/WDnERygpYAI/AAAAAAAAE_E/UZdbeC6ji6gp9ebQpvjWdDzun8ghd_0UgCLcB/s1600/d.jpg
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De adăugat faptul că, munca depusă în slujba artei şi a culturii locului de către 

venerabilul pictor naiv şi scriitor caransebeşean Mihai Vintilă a fost recompensată recent în 

mod oficial în Banatul Montan. 

Astfel, numele reputatului om de cultură s-a alăturat galeriei personalităţilor judeţului 

Caraş-Severin distinse cu titlul de „Cetăţean de Onoare”. 

 

 
 

Totodată, acesta este recompensat în prezent şi cu importanta distincţie de „Senior al 

Culturii Caraş-Severinene”. 

Distincţia i-a fost conferită de Ministerul Culturii din România prin intermediul 

Direcţiei Judeţene de Cultură Caraş-Severin şi Casei de Cultură a Sindicatelor din 

municipiul Reşiţa. 

 

https://3.bp.blogspot.com/-YPKYymdewdo/WDnEbaDN1kI/AAAAAAAAE_I/ldd4jtgX20kSXmWMMThPF_SgekFNSuSYACLcB/s1600/11.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-uamvzlJBkiY/WDnExDtRN7I/AAAAAAAAE_M/VnUroNzH2Uwax4teiZhfZk6kZ-LHBZP1ACEw/s1600/8.jpg
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Publicat de Vasi Popescu la 19:22 Niciun comentariu: 

 

Sursa: http://vasipopescu.blogspot.ro/, accesat în data de 28 noiembrie 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Colectie de arta naiva, donata muzeului din Caransebes 

 

 
 

https://1.bp.blogspot.com/-ygwfdrCuucs/WDnE4HP_i9I/AAAAAAAAE_Q/USaVANjl-78mhNKz04QqIwag6kQIEWoYQCLcB/s1600/e.jpg
https://www.blogger.com/profile/08925842363113590778
http://vasipopescu.blogspot.ro/2016/11/colectia-mihai-vintila-patrimoniul.html
http://vasipopescu.blogspot.ro/2016/11/colectia-mihai-vintila-patrimoniul.html#comment-form
http://vasipopescu.blogspot.ro/
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Scris de R.M. - CARANSEBEȘ – 148 de lucrări vor îmbogăți sălile de expoziție ale 

muzeului caransebeșean, donație din partea pictorului și scriitorului Mihai Vintilă, 

caransebeșean get-beget. 

Lucrările donate de Mihai Vintilă prezintă momente din perioada copilăriei artistului, 

dar și câteva fotografii din colecția personală. „Este o bucurie pentru că în aceste lucrări am 

prezentat momente din perioada când am copilărit aici. Locuiam pe strada Potocului, sunt o 

grămadă de ani de atunci, pe strada noastră nu trecea nicio mașină, și când trecea se umplea 

de praf. Am crescut înconjurat de vecini foarte buni gospodari, care au venit din jurul 

Caransebeșului, crescători de animale. Eu am imortalizat aspecte din Caransebeș, din 

obiceiurile străbunilor, pițărăi, colinda, nunți, botezuri, dar o să vedeți și lucrări mai vechi, de 

acum 60-70 de ani, când de vizavi de biserica nemțească începea Corso, cum îi spuneam noi, 

până la parc, acolo ne plimbam noi, tineretul. Mă bucur foarte mult, pentru că am vrut să 

rămână aceste tablouri la Caransebeș. Am donat Muzeului și câteva fotografii din partea 

tatălui meu care a fost plutonier major chiar în această cazarmă, unde este acum muzeul”, a 

declarat Vintilă. 

„Copilăria autorului este principala caracteristică dominantă în pânzele sale, dar, mai 

este importantă şi anecdotica unor lucrări, precum şi valoarea lor documentară, în cazul altor 

tablouri înfăţisând Caransebeşul de altădată. Mihai Vintilă este cu sufletul la Caransebeş dar 

ne-a făcut cunoscuţi în toată lumea, din Canada până în Australia, şi din Suedia până în 

Israel”, a spus și criticul de artă Adrian Stepan, vorbind despre expoziția de pe simezele 

muzeului caransebeșean. 

Nu doar pictor, ci și scriitor, Mihai Vintilă a prezentat cu această ocazie și ultima sa 

creație literară, volumul „Dincolo de opt decenii”. „De ce am pus acest titlu? În martie 

împlinesc 85 de ani. Volumul l-am tipărit la ideea unui coleg de-al meu de facultate, 

academician, care a scris un articol într-o revistă americană, intitulat <<Ce este Vintilă 

Mihai? Doctor, pictor sau scriitor?>>. Volumul cuprinde momente din sălile expoziționale și 

note ale criticilor de artă. Dacă Dumnezeu mă ajută, voi mai scrie un singur volum, <<Iernile 

de altă dată>>”, a încheiat venerabilul artist. 

Sursa: http://www.caon.ro/colectie-de-arta-naiva-donata-muzeului-din-

caransebes/1740054, accesat în data de 28 11 2016 

 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 

 
MUZEUL JUDEŢEAN DE ETNOGRAFIE ŞI AL REGIMENTULUI DE GRANIŢĂ 

CARANSEBEŞ 

Vernisaj expoziție de pictură 

Colecția Mihai Vintilă 
Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş alături de 

Consiliul Judeţean Caraş-Severin și Fundația Artiștilor Plastici Vintilă – ARPLANA 

http://www.caon.ro/author/r-m-2
http://www.caon.ro/colectie-de-arta-naiva-donata-muzeului-din-caransebes/1740054
http://www.caon.ro/colectie-de-arta-naiva-donata-muzeului-din-caransebes/1740054
https://uzpcarasseverin.wordpress.com/2016/11/20/comunicat-de-presa-3/
https://uzpcarasseverin.files.wordpress.com/2016/01/2016-01-12_222915.jpg
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organizează vernisajul expoziției de pictură ColecțiaMihai Vintilă. Evenimentul va avea loc 

vineri, 25 noiembrie 2016, începând cu ora 16.00, în foaierul instituției de cultură. 

 
Expoziția cuprinde o serie de tablouri (pictură ulei / acrylic, pe pânză, carton și icoane 

pe sticlă) ce aparțin reputatului pictor naiv și scriitor Mihai Vintilă. Trebuie menționat faptul 

că acestea sunt donate muzeului din Caransebeșși vor constitui Fondul Mihai Vintilă. 

Tablouri sunt pictate atât de donatorul acestora precum și de cunoscuți pictori din țară și 

străinătate. 

 
În cadrul acestei acțiuni este cuprinsă și lansarea de carte cu titlul: Dincolo de opt 

decenii, autor Mihai Vintilă. Programul va fi completat de un mini-concert sub conducerea 

Domnului dr. Romeo Dumitrescu. 

https://uzpcarasseverin.files.wordpress.com/2016/11/2016-11-20_225728.jpg
https://uzpcarasseverin.files.wordpress.com/2016/11/2016-11-20_225703.jpg
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Prin această manifestare culturală se dorește stimularea creativităţii tinerilor prin 

educarea sensibilităţii şi gustului estetic, dezvoltarea competenţelor de comunicare şi 

socializare prin organizarea întrunirilor şi a dialogurilor cu artişti plastici și crearea 

oportunităţilor de recreere şi delectare. 

Scopul acestei acțiuni este familiarizarea diverselor categorii de public cu operele de 

artă plastică contemporană. 

Această manifestare completează calendarul de activităţi aferent anului 2016. 

 

Surse: https://uzpcarasseverin.wordpress.com/, http://sanuuitam.blogspot.ro/2016/11/colectia-

mihai-vintila.html, accesate în data de 28 noiembrie 2016 

 

 

Mihai Vintilă – om, pictor, scriitor… 

 

 
  

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă din Caransebeş a 

găzduit vineri, 25 noiembrie, un dublu eveniment cultural-artistic. Este vorba despre 

vernisajul expoziţiei de pictură „Colecţia Mihai Vintilă”, care cuprinde o serie de tablouri ce 

aparţin reputatului pictor naiv şi donate de acesta instituţiei culturale caransebeşene, unele 

pictate de el, altele fiind operele altor artişti plastici din ţară şi din străinătate, precum şi de 

lansarea cărţii „Dincolo de opt decenii”, semnată de acelaşi Mihai Vintilă. 

În deschiderea manifestării – la care au luat parte artişti, oameni de cultură, istorici, 

prieteni, rude, dar şi foşti vecini de pe Str. Potocului, acolo unde a copilărit autorul –, 

Bogdana Negrei, muzeograf în cadrul instituţiei care a găzduit manifestarea, a dat citire 

mesajului transmis de Adrian Ardeţ, directorul muzeului, care nu a putut fi de faţă la această 

acţiune. „Avem bucuria ca astăzi să putem inaugura foaierul Muzeului Judeţean de 

Etnografie şi al Regimentului de Graniţă din Caransebeş, printr-o expoziţie remarcabilă a 

medicului veterinar Mihai Vintilă. Este o sărbătoare pentru Caransebeş şi, totodată, pentru 

judeţul Caraş-Severin, de a «expune» pe unul dintre artiştii renumiţi ai Banatului, care, prin 

expresivitate, a reuşit să fie cunoscut din Canada până în Orientul Îndepărtat. Născut la 

Caransebeş, Mihai Vintilă şi-a petrecut copilăria în cartierul Potoc, în nişte locuri magnific 

descrise de fratele domniei-sale, scriitorul Petru Vintilă, în cartea «Pictor de duminică». Îi 

mulţumesc lui Mihai Vintilă pentru grija pe care o are faţă de instituţia noastră, donând o 

https://uzpcarasseverin.wordpress.com/
http://sanuuitam.blogspot.ro/2016/11/colectia-mihai-vintila.html
http://sanuuitam.blogspot.ro/2016/11/colectia-mihai-vintila.html
http://reper24.ro/wp-content/uploads/2016/11/modelmic97.jpg
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parte din fabuloasa sa colecţie, de o nemăsurată valoare, care să rămână pentru veşnicie în 

cazarma în care a slujit, în Regimentul I Grăniceresc, tatăl domniei-sale, şi locul de care îl 

leagă o serie de amintiri plăcute”. 

Criticul Adrian Stepan a vorbit despre artist şi despre omul pe care îl consideră 

prietenul  său. „Mihai Vintilă poartă Caransebeşul în suflet. Tablourile, dar mai ales iernile 

lui Mihai Vintilă poartă în ramele în care se află toată candoarea copilăriei. Este omul care a 

ştiut ca, prin culoare şi încălcând cu bună-ştiinţă dogmele picturii, călcând de multe ori în 

picioare linia de orizont, punctul de fugă, dimensiunea, să aşeze în tablou amintirea aceea 

caldă a copilului. Nu este vorba despre o artă infantilă, este vorba despre capacitatea unui om 

care, păşind pe treptele cunoaşterii şi ale vârstei, nu şi-a rupt nicio clipă legătura cu zona cea 

mai frumoasă din viaţa lui, acel timp care se scurge foarte greu… Este poate principala 

caracteristică a lucrărilor de artă plastică naivă ale lui Mihai Vintilă”, a spus Adrian Stepan. 

 
Vorbind despre Mihai Vintilă ca scriitor, crticul de artă a adăugat că şi scrierile sale 

au în centru tot oraşul copilăriei. „Deşi se află, pe Cartea de identitate, cu domiciliul în 

Reşiţa, el este puţin şi la Caransebeş. Nici nu e de mirare că i-a fost acordat titlul de Cetăţean 

de onoare al oraşului, şi mai apoi al judeţului, fiindcă numele lui Vintilă, cratimă, România, 

ne-a făcut cunoscuţi din Canada până în Australia, din Norvegia până la Israel. Dar el a rămas 

bolnav de Caransebeş şi se mărturiseşte de asta atât pe pânză, cât şi în pagini de carte, 

volumul de faţă cuprinzând referiri la expoziţiile lui, pagini scrise despre pictorul Mihai 

Vintilă, despre omul Mihai Vintilă, pagini semnate de la nume de referinţă în critica plastică 

românească, până la anonimi din Reşiţa sau Caransebeş”, a mai spus Adrian Stepan. 

Vădit emoţionat, autorul a vorbit despre bucuria de a putea dona muzeului din 

Caransebeş 148 de tablouri, iar Galeriei de Artă „Corneliu Baba” din cadrul Casei de Cultură 

„George Suru”, alte 47 de lucrări. „Aici sunt 53 de tablouri, în care evoc momente din 

copilărie, obiceiuri de pe Strada Potocului, acolo unde am locuit, cu piţărăi, cu colinde… Pe 

vremea copilăriei mele, acum 70 de ani, pe acea stradă nu trecea nicio maşină, iar când totuşi 

se întâmpla acest lucru, totul se umplea de praf. Din când în când, pe strada noastră mai 

venea câte-o căruţă cu pâine, sau cu sifoane. Aceste momente mi-au rămas întipărite în inimă 

şi în minte. Pe ele le-am însăilat în tablourile mele”, a spus Mihai Vintilă. 

Despre cartea „Dincolo de opt decenii”, cel de al treisprezecelea său volum, autorul a 

spus că i-a dat un astfel de titlu după un coleg care a publicat în presa americană un articol 

http://reper24.ro/wp-content/uploads/2016/11/modelmic98.jpg
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intitulat „Mihai Vintilă – doctor, pictor sau scriitor?”. „Pentru că în cărţile care se refereau la 

mine unii critici vorbeau despre pictorul Mihai Vintilă, alţii despre scriitorul Mihai Vintilă, 

m-am gândit să scriu această carte în care sunt consemnate păreri ale unor colegi, ale unor 

oameni importanţi… Vă mărturisesc că, dacă pronia cerească va mai avea grijă de noi, 

intenţionez să public încă un volum, intitulat «Iernile de altădată», tocmai fiindcă iarna e 

anotimpul care mi-a plăcut cel mai mult şi pe care l-am prezentat şi în picturile, şi în scrierile 

mele”, a mai spus Mihai Vintilă. 

Partea muzicală a evenimentului a fost asigurată de  dr. Romeo Dumitrescu şi formaţia sa, 

care au susţinut un miniconcert de muzică clasică. 

În încheiere, Mihai Vintilă a oferit gratuit cartea „Dincolo de opt decenii” celor care au vrut 

să-i fie alături la această sărbătoare culturală de înaltă ţinută. 

Cosmin VLAD 
 

Sursa: http://reper24.ro/mihai-vintila-om-pictor-scriitor/, accesat în data de 28 noiembrie 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://reper24.ro/mihai-vintila-om-pictor-scriitor/
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CONCERT DE COLINDE Asta-i Sara de Ajun 

16 DECEMBRIE 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

153 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 

 

 

 

 

 

 

MUZEUL JUDEŢEAN DE ETNOGRAFIE ŞI AL REGIMENTULUI DE 

GRANIŢĂ CARANSEBEŞ 

COMUNICAT DE PRESĂ 

CONCERT DE COLINDE  

Asta-i Sara de Ajun 

 

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş cu sprijinul 

Consiliului Județean Caraș-Severin și Episcopiei Caransebeșului organizează spectacolul 

tradițional de colinde intitulat Asta-i Sara de Ajun.  

În cadrul acestei acțiuni vor participa următoarele coruri:  

- Corul Episcopiei Caransebeșului, coordonat de pr. Laurențiu Iacob; 

-  Corul Catedralei Învierea Domnului Caransebeș, Corul Seminarului Timotei 

Popovici Caransebeș, Corul Laudatio al Episcopiei Caransebeșului, coordonate 

de pr. prof. Gheorghe Tistu; 

-  Corul Liceului Bănățean Oțelu-Roșu - coordonator prof. Simona Popa;  

-  Corul Grădiniței P.P.4 Caransebeș - coordonator Maria Țuican. 

Scopul concertului este promovarea datinilor şi obiceiurile noastre, aşa cum sunt ele 

păstrate în vatra satului românesc. Crăciunul este celebrat ca dată a naşterii lui Iisus, iar de-a 

lungul secolelor a devenit o sărbătoare a familiei, marcată de obiceiuri precum colindele, 

împodobitul bradului şi darurile Moşului, mult aşteptate de copiii din întreaga lume. 

Evenimentul va avea loc vineri, 16 decembrie 2016, începând cu ora 16.00, în Aula 

Musei Caransebesiensis a Muzeului Judeţean Caransebeş. Caransebeșenii sunt invitați să 

participe la această acțiune pentru a întâmpina cu sufletul deschis sărbătoarea Crăciunului, 
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alături de reprezentanți de seamă ai județului care au decis să se alăture și să sprijine această 

acțiune culturală. 

Intrarea este liberă! 
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AFIȘ 
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APARIȚII ÎN PRESA DE SPECIALITATE 

 

 

Vineri, 16 decembrie, ora 16:00, Caransebeș 
 

Promovarea datinilor şi obiceiurile noastre de Crăciun, aşa cum sunt ele păstrate în 

vatra satului românesc sunt puse în atenția caransebeșenilor vineri, 16 decembrie, la Muzeul 

Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş, prin spectacolul tradițional 

de colinde intitulat „Asta-i Sara de Ajun”. În cadrul acestei acțiuni vor participa următoarele 

coruri: Corul Episcopiei Caransebeșului, coordonat de pr. Laurențiu Iacob, Corul Catedralei 

„Învierea Domnului” Caransebeș, Corul Seminarului Teologic „Timotei Popovici” 

Caransebeș, Corul „Laudatio” al Episcopiei Caransebeșului, coordonate de pr. prof. 

Gheorghe Tistu, Corul Liceului Bănățean Oțelu-Roșu - coordonator prof. Simona Popa și 

Corul Grădiniței P.P.4 Caransebeș - coordonator Maria Țuican. 

 

Sursa: http://www.episcopiacaransebesului.ro/pagini/craciun-2016.php, accesat în 

data de 15 decembrie 2016 

 

 

„Asta-i sara de Ajun” în sunet de colinde și-n inimi dedicate lui Hristos 
 

 

Vineri, 16 decembrie, în Aula Musei Caransebesiensis a Muzeului de Etnografie și al 

Regimentului de Graniță din Caransebeș, a avut loc, prin colaborarea Episcopiei 

Caransebeșului cu Consiliul Județean și cu Muzeul din Caransebeș, un deosebit concert de 

colinde, „Asta-i sara de Ajun”. 

Autor: Roxana Novacovici 

Bucuria Nașterii Domnului Iisus Hristos cuprinde toate inimile aflate în căutarea 

Betleemului. Și cum altfel poate răsări Steaua cea aducătoare de veste bună dacă nu prin 

sunetul dulce de colind? 

 
Astfel, vineri, 16 decembrie, în Aula Musei Caransebesiensis a Muzeului de 

Etnografie și al Regimentului de Graniță din Caransebeș, a avut loc, prin colaborarea 

Episcopiei Caransebeșului cu Consiliul Județean și cu Muzeul din Caransebeș, un deosebit 

concert de colinde, „Asta-i sara de Ajun”. 

http://www.episcopiacaransebesului.ro/pagini/craciun-2016.php
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Copii, tineri, preoți, dar și cântăreți de muzică populară și-au unit, prin colindele lor, 

sufletele, creând o iesle caldă pentru Mântuitor și o seară de bucurie pentru toți cei care au 

participat la concert. 

Primul cor a fost Corul Episcopiei, condus de părintele Laurențiu Iacob, un cor format 

din preoți și diaconi slujitori în Caransebeș, care anul trecut a lansat și un CD duplex de 

colinde psaltice și corale.  

După colindele interpretate cu patos de către clericii Corului Episcopiei, au urmat 

colindele folclorice, tradiționale, interpretate de membri ai Ansamblului Doina Banatului, ale 

căror glasuri au fost însoțite de acorduri instrumentale. 

A urmat un cor ce a adus bucuria copilărească a Crăciunului, Corul Grădiniței cu 

program prelungit nr.4, coordonat de doamna educatoare Maria Țuican, cunoscută și pentru 

festivalul în grai bănățean „Gugulan cu car de mere”. 

Corul Liceului Bănățean Oțelu-Roșu, coordonat de doamna profesoară Simona Popa, 

a adus și el lumina Nașterii lui Hristos prin colinde cântate din suflete adolescentine, dar 

doritoare de a transmite vestea cea bună. 

Încheierea concertului a adus cele trei coruri ale Episcopiei Caransebeșului dirijate de 

părintele Gheorghe Tistu. Primul cor a fost Corul mixt al Catedralei „Învierea Domnului”, 

cor cu prestigiu, care a participat de-a lungul timpului la multe spectacole și concerte, dar 

care poate fi ascultat dând slavă lui Dumnezeu în fiecare duminică și la fiecare zi de 

sărbătoare în Catedrala Episcopală. 

Cel de-al doilea cor aflat sub dirijarea părintelui Tistu este Corul „Timotei Popovici”, 

un cor al tinerilor seminariști, urmând cel din urmă cor, „Laudatio”, un alt cor reprezentativ 

Episcopiei Caransebeșului, care a participat la numeroase concerte și care este alcătuit din 

studenți teologi. 

Colindătorii ce au dat naștere prin glasurile lor concertului „Asta-i sara de Ajun” au 

condus auditoriul pe drumul luminat, mai aproape de iesle, mai aproape de mântuire, aducând 

în sufletele tuturor adevăratul motiv al sărbătoririi Crăciunului: Nașterea Domnului nostru 

Iisus Hristos! 

 

Sursa: http://www.episcopiacaransebesului.ro/stiri/asta-i-sara-de-ajun-in-sunet-de-colinde-

%C8%99i-n-inimi-dedicate-lui-hristos--2838.html, accesat în data de 19 decembrie 2016 

 

 

 

Incepe sezonul colindelor. Cinci coruri sunt asteptate sa urce vineri pe scena, 

la Caransebes 
 

 

Muzeul Judetean de Etnografie si al Regimentului de Granita Caransebes invita 

carasenii iubitori de colinde la concertul “Asta-i Sara de Ajun”. 

 

Spectacolul este organizat cu sprijinul Consiliului Judetean Caras-Severin si al 

Episcopiei Caransebesului. La concert si-au anuntat prezenta: Corul Episcopiei 

Caransebesului, coordonat de pr. Laurentiu Iacob, Corul Seminarului Timotei Popovici 

Caransebes, Corul Laudatio al Episcopiei Caransebesului, coordonate de pr. prof. Gheorghe 

Tistu, Corul Liceului Banatean Otelu-Rosu - coordonator prof. Simona Popa si  Corul 

Gradinitei P.P.4 Caransebes - coordonator Maria Tuican. ”Scopul concertului este 

promovarea datinilor si obiceiurile noastre, asa cum sunt ele pastrate în vatra satului 

http://www.episcopiacaransebesului.ro/stiri/asta-i-sara-de-ajun-in-sunet-de-colinde-%C8%99i-n-inimi-dedicate-lui-hristos--2838.html
http://www.episcopiacaransebesului.ro/stiri/asta-i-sara-de-ajun-in-sunet-de-colinde-%C8%99i-n-inimi-dedicate-lui-hristos--2838.html


 

158 

 

romanesc. Craciunul este celebrat ca data a nasterii lui Iisus, iar de-a lungul secolelor a 

devenit o sarbatoare a familiei, marcata de obiceiuri precum colindele, împodobitul bradului 

si darurile Mosului, mult asteptate de copiii din întreaga lume”, au anuntat organizatorii. 

Evenimentul va avea loc vineri, 16 decembrie 2016, începand cu ora 16.00, în Aula Musei 

Caransebesiensis a Muzeului Judetean Caransebes. Intrarea este libera! 

 

Sursa: http://caransebes.ro/cultura/49-incepe-sezonul-colindelor-cinci-coruri-sunt-asteptate-

sa-urce-vineri-pe-scena-la-caransebes, accesat în data de 19 decembrie 2016 

 

 

 

Ajunul, la Muzeul caransebeşean 
 

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş, cu sprijinul 

Consiliului Județean Caraș-Severin și al Episcopiei Caransebeșului, organizează vineri, 16 

decembrie, începând cu ora 16, în Aula Musei Caransebesiensis, spectacolul tradițional de 

colinde intitulat „Asta-i Sara de Ajun”. 

Spectacolul va fi susţinut de Corul Episcopiei Caransebeșului, coordonat de pr. 

Laurențiu Iacob, Corul Catedralei „Învierea Domnului” Caransebeș, Corul Seminarului 

„Timotei Popovici” Caransebeș, Corul „Laudatio” al Episcopiei Caransebeșului, coordonate 

de pr. prof. Gheorghe Tistu, Corul Liceului Bănățean Oțelu Roșu – coordonator prof. Simona 

Popa, şi Corul Grădiniței P.P.4 Caransebeș, coordonat de Maria Țuican. 

Scopul acestei acţiuni este promovarea datinilor şi obiceiurile noastre, aşa cum sunt 

ele păstrate în vatra satului românesc. Crăciunul este celebrat ca dată a naşterii lui Iisus, iar 

de-a lungul secolelor a devenit o sărbătoare a familiei, marcată de obiceiuri precum colindele, 

împodobitul bradului şi darurile Moşului, mult aşteptate de copiii din întreaga lume. 

Caransebeșenii sunt invitați să participe la această acțiune pentru a întâmpina cu 

sufletul deschis sărbătoarea Crăciunului. Intrarea este liberă. 

 

Cosmin VLAD 

 

Sursa: http://reper24.ro/ajunul-la-muzeul-caransebesean/, accesat în data de 19 decembrie 

2016 

 

 

Colindele, „piese” de muzeu 
 

 

Lumea plină de farmec a Crăciunului autentic, cu datinile şi colindele strămoşeşti, a 

fost prezentată vineri, 16 decembrie, publicului caransebeşean iubitor de tradiţii populare. 

Astfel, un nou eveniment cultural menit să promoveze valorile spirituale şi obiceiurile 

etnografice veritabile din Banatul Montan a avut loc la Muzeul Judeţean de Etnografie şi al 

Regimentului de Graniţă din municipiul de pe Timiş şi Sebeş. Instituţia de cultură a 

organizat, cu sprijinul Consiliului Judeţean Caraş-Severin şi Episcopiei Caransebeşului, 

tradiţionalul spectacol de colinde intitulat „Asta-i Sara de Ajun”. 

Manifestarea s-a bucurat de participarea Corului Episcopiei Caransebeșului, 

coordonat de prof. Laurențiu Iacob, Corului Catedralei ,,Învierea Domnului” Caransebeș, 

Corului Seminarului ,,Timotei Popovici” Caransebeș, Corului ,,Laudatio” al Episcopiei 

Caransebeșului, coordonate de prof. Gheorghe Tistu, Corului Liceului Bănățean din Oțelu 

http://caransebes.ro/cultura/49-incepe-sezonul-colindelor-cinci-coruri-sunt-asteptate-sa-urce-vineri-pe-scena-la-caransebes
http://caransebes.ro/cultura/49-incepe-sezonul-colindelor-cinci-coruri-sunt-asteptate-sa-urce-vineri-pe-scena-la-caransebes
http://reper24.ro/ajunul-la-muzeul-caransebesean/
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Roșu, coordonator Simona Popa, Corului Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 4 din 

Caransebeș, coordonator Maria Țuican, şi Ansamblului de Cântece şi Dansuri Populare 

„Doina Banatului”, coordonat de directorul Florin Bojin. 

Prin organizarea acestui eveniment artistic şi spiritual s-a dorit promovarea datinilor şi 

obiceiurile autentice, aşa cum sunt ele păstrate în vatra satului românesc, căci Crăciunul este 

celebrat ca dată a naşterii lui Iisus Hristos, iar de-a lungul secolelor a devenit o sărbătoare a 

familiei, marcată de obiceiuri precum colindele, împodobitul bradului şi darurile Moşului, 

mult-aşteptate de copiii din întreaga lume. 

 
„Conform tradiţiei, organizăm împreună pentru caransebeşeni şi pentru întreaga Ţară 

a Gugulanilor acest tradiţional concert de colinde. Perioada Crăciunului ne apropie pe toţi de 

sentimente frumoase, sfinte şi curate, iar sfânt pentru noi este colindul strămoşesc şi vestea 

Naşterii Domnului şi Mântuitorului Iisus Hristos”, a spus prezentatorul manifestării, pr. 

Daniel Alic, consilier cultural în cadrul Episcopiei Caransebeşului. 

La final, toţi participanţii au primit din partea organizatorilor pungi-cadou conţinând 

dulciuri şi băuturi răcoritoare. 

Intrarea la evenimentul derulat în Aula Musei Caransebesiensis a fost liberă, sala fiind 

neîncăpătoare pentru gugulanii dornici să trăiască minunatele clipe de poveste ale 

Sărbătorilor de Iarnă. 

Vasi POPESCU 

Sursa: http://www.7-zile.com/2016/12/22/colindele-piese-de-muzeu/, accesat în data 

de 04. 01 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.7-zile.com/2016/12/22/colindele-piese-de-muzeu/
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DIVERSE ARTICOLE ȘI REPORTAJE APĂRUTE ÎN 

PRESA DE SPECIALITATE 
 

Surpriza din adancuri! Descoperire impresionanta in Banat. Ce minune a 

fost scoasa la lumina? 

 

Pamantul Banatului ascunde in strafundurile lui inca o multime de comori. Sta 

marturie ultima descoperire facuta de arheologi. Este una dintre cele mai importante, spun 

specialistii. 

 

Un templu de pe vremea romanilor a fost gasit la Castrul Roman Tibiscum de la Jupa, 

nu departe de Caransebes. 

 
 

In urma sapaturilor din aceste saptamani, realizate de specialistii Muzeului Judetean 

de Etnografie si al Regimentului de Granita din Caransebes, alaturi de arheologi din Polonia, 

au iesit la iveala zidurile unui templu dedicat unei divinitati, avand o statuie in altar. 

 

„Am inceput acest proiect cu 4 arheologi din Varsovia, Polonia, in urma cu doi ani si 

iata ca sapaturile din aceasta vara au dat roade. Este cea mai importanta descoperire din acest 

an pentru Caransebes, care demonstreaza ca la inceput romanii practicau o religie agricola 

prin care se inchinau unei forte impersonale, tainice, care transfigurau natura. Templul este 

unul mic de tip galo-roman si este primul descoperit la Tibiscum-Jupa, pentru ca in zona 

Tibiscum-Iaz avem descoperirea templului inchinat Zeului Apollo”, a declarat pentru 

expressdebanat.ro directorul muzeului din Caransebes, Adrian Ardet. 

 

Templul a fost identificat printr-o tehnica moderna la nord de castrul roman, 

constructia este de 8/8 m si va fi complet recuperata pana la sfarsitul lunii septembrie. Anul 

viitor se doreste restaurarea templului si punerea in circuitul turistic, a mai adaugat Adrian 

Ardet. 
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Sursa: http://www.opiniatimisoarei.ro/surpriza-din-adancuri-descoperire-impresionanta-in-

banat-ce-minune-a-fost-scoasa-la-lumina/01/09/2016, accesat în data de 27 septembrie 2016 

 

 

Termele romane de la Herculane descoperite după 250 de ani de căutări au 

fost astupate cu bitum! 
 

Arheologii au descoperit în milenara stațiune balneară de pe Valea Cernei o adevărată 

comoară inestimabilă, numai că aceasta rămâne îngropată și nu va fi valorificată decât în 

mică măsură! 

Arheologii din Caransebeș și-ar fi dorit să scoată la lumină termele romane care 

datează din secolul al II-lea, descoperite anul trecut în urma săpăturilor arheologice de 

descărcare de sarcină. Deși s-a încercat evidențierea zonei din stațiunea cărășeană după 

conservarea ruinelor, o mare parte a descoperirii a fost acoperită cu asfalt și aproape dată 

uitării. Potrivit directorului Muzeului Județean de Etnografie și al Regimentului de Graniță, 

dr. Adrian Ardeț, nu s-a găsit soluția tehnică de realizare a drumului ocolitor de acces, astfel 

că prioritară este siguranța cetățeanului. 

“Datorită faptului că săpăturile au fost realizate în șoseaua actuală, a fost imposibil să 

deviem întreaga șosea pentru a cerceta toată zona. Pe o distanță de 100 de metri lungime și pe 

4 metri lățime am efectuat cercetările. Am încercat tot felul de soluții tehnice, însă circulația 

nu poate fi deviată prin nicio altă direcție, astfel că exista riscul ca autocarele care aduc 

turiștii în stațiune să se prăbușească. Am încercat să primim autorizație pentru tăierea unor 

copaci, astfel încât să deviem prin această zonă circulația, numai că autorizația se primește în 

șase luni, dar și așa am primit asigurări că nu se taie niciun copac vechi de 100 de ani în 

stațiune. În concluzie, singura soluție a fost conservarea ruinelor și asfaltarea străzii”, a 

explicat Adrian Ardeț pentru expressdebanat.ro. 

Arheologul a precizat că locul va fi menționat printr-un panou de prezentare și turiștii 

vor avea ce să observe, pentru că pe trotuar urmele ruinelor vor rămâne. Zona va fi acoperită 

cu sticlă de mari dimensiuni și iluminată pe timp de noapte, așa cum se face cu acest tip de 

descoperiri în marile orașe europene. Lucrările vor începe în luna august, prin grija 

Consiliului Județean Caraș-Severin, care finanțează proiectul, și a Primăriei Băile Herculane. 

 
Descoperiri foarte rare! 

 

http://www.opiniatimisoarei.ro/surpriza-din-adancuri-descoperire-impresionanta-in-banat-ce-minune-a-fost-scoasa-la-lumina/01/09/2016
http://www.opiniatimisoarei.ro/surpriza-din-adancuri-descoperire-impresionanta-in-banat-ce-minune-a-fost-scoasa-la-lumina/01/09/2016
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Termele Romane există doar în patru locuri din lume: Civitavecchia – la Pompei, 

Pamukale – Turcia, în nordul Italiei și la Băile Herculane! Cercetarea arheologică preventivă 

în vederea descărcării de sarcină arheologică s-a desfășurat anul trecut în centrul stațiunii 

balneare, pe strada principală aflată în apropierea Cazinoului, între hotelurile Traian și 

Decebal. Potrivit directorului Muzeului Județean de Etnografie și al Regimentului de Graniță, 

Adrian Ardeț, cercetătorii au descoperit, în premieră, bazinele termale romane. 

 
”Este pentru prima dată după 250 de ani când descoperim o asemenea bogăție istorică, 

o moștenire incontestabilă. Primii au fost austriecii, care au investigat zona, descoperind 

inscripții și artefacte romane pe care le-au dus la Viena. Pe lângă bazinele termale romane, s-

au descoperit artefacte care au fost aduse spre cercetare la muzeul din Caransebeș. Acestea 

vor îmbogăți tezaurul din municipiul de pe Timiș și Sebeș și nu numai. Am convenit cu 

reprezentanții Primăriei Băile Herculane ca, în momentul în care în oraș se va amenaja un 

muzeu în Palatul Culturii (Vila Sissi), parte din aceste mărturii ale trecutului să fie donate 

muzeului din Băile Herculane”, ne-a mai precizat directorul Adrian Ardeț. 

De Cornelia Vlaicu în 15 iulie 2016, ora 7:07 AM 

Sursa:  

http://expressdebanat.ro/termele-romane-de-la-herculane-descoperite-dupa-250-de-ani-de-

cautari-au-fost-astupate-cu-bitum/, accesat în data de 27 septembrie 2016 

 

 

Arheologii scot la lumină trecutul roman al Caransebeşului 
 

Turiștii și iubitorii de istorie și arheologie pot vizita în această vară situl arheologic 

Tibiscum de la Jupa, o cercetare științifică care se întinde pe zeci de ani de muncă și de 

descoperiri interesante din perioada cuceririi romane. 

Campania arheologică de cercetare continuă și în acest an la Castrul Roman de la 

Jupa. Din 1964 și până în 2012, responsabili de șantier au fost cercetători din Timișoara, iar 

din 2012, lucrările arheologice au fost preluate de către arheologii Muzeului Județean de 

Etnografie și al Regimentului de Graniță din Caransebeș. Proiectul din acest an a primit 

fonduri în valoare de 50.000 de lei de la Ministerul Culturii pentru continuarea cercetării în 

două locații. Prima este la Iaz, unde se efectuează o cercetare în partea comercială a sitului 

arheologic Tibiscum. Potrivit directorului muzeului caransebeșean, dr. Adrian Ardeț, este în 

http://expressdebanat.ro/termele-romane-de-la-herculane-descoperite-dupa-250-de-ani-de-cautari-au-fost-astupate-cu-bitum/
http://expressdebanat.ro/termele-romane-de-la-herculane-descoperite-dupa-250-de-ani-de-cautari-au-fost-astupate-cu-bitum/
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analiză științifică o clădire romană din secolele II -IV, pe drumul care merge la Ulpia Traiana 

Sarmisegetuza. 

În cea de-a doua locație, la Jupa, se efectuează lucrări la conservare a unei clădiri 

publice din vremea romanilor, în vederea demarării proiectului de restaurare a drumului 

Cardo Maximus cu lespezi, pentru ca accesul în sit să se facă exact pe drumul pe care se intra 

în antichitate. Acest drum va duce la o clădire ce va fi reconstituită și transformată în 

magazin roman, așa cum arăta în secolul al II-lea, pentru a oferi coerență ruinelor. 

 
”Până acum am investigat doar o parte din interiorul Clădirii XIII (4), dar vom 

definitiva cercetările la întreaga clădire. Din cauza unor măsuri edilitare luate de către mai 

marii urbei atunci, o parte din edificiul construit în prima jumătate a secolului al II-lea d. Chr. 

este abandonat, mai precis 4 metri, care lasă loc viitoarei artere ce străbate urbea de la nord la 

sud, probabil un Cardo Maximus. Noua clădire se înalţă cu aproximativ 1 metru, în unele 

locuri chiar mai bine. Cercetarea noastră s-a materializat prin săparea interiorului camerei A, 

unde la adâncimea de 1,50 m faţă de actualul nivel am reuşit să surprindem un element 

deosebit.  

Pe fundaţiile edificiului existent sunt ridicate noile ziduri din piatră legată cu mortar. 

Fundaţiile zidurilor vechi au grosimea de 0,70 m şi cele care sunt construite peste acestea au 

dimensiunea de 0,55 m. Primele sunt realizate din piatră de râu legată cu mortar, în alternanţă 

cu ziditură de cărămidă. Am considerat foarte important ca, pentru o restaurare a drumului 

din oraş (aşezarea civilă), să efectuăm o cercetare arheologică sistematică asupra acestuia, în 

dreptul clădirilor II şi XIII (4)c. Această fază a drumului roman din oraş corespunde cel mai 

bine cu evoluţia urbană a aşezării noastre, la sfârşitul secolului al II-lea şi începutul secolului 

al III-lea”, ne-a declarat arheologul Adrian Ardeț, directorul Muzeului Județean de Etnografie 

și al regimentului de graniță. 

 

De Cornelia Vlaicu în 27 iulie 2016, ora 8:07 AM 

 

Sursa: http://expressdebanat.ro/arheologii-scot-la-lumina-trecutul-roman-al-caransebesului/, 

accesat în data de 27 septembrie 2016 

 

 

 

 

ZECE ÎNTREBĂRI PENTRU … ADRIAN ARDEŢ 

http://expressdebanat.ro/arheologii-scot-la-lumina-trecutul-roman-al-caransebesului/
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„pentru noi, românii, Basarabia reprezintă piatra de temelie a realizării statului unitar român” 

 

Georgică Manole: Sunteţi directorul Muzeului Etnografic şi al Regimentului de 

Graniţă  din Caransebeş. De ce ar trebui să vizităm neapărat acest muzeu? 

Adrian Ardeţ: Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă din 

Caransebeş îşi are sediul în cazarma Ardetaustriacă a fostului regiment Româno Bănăţean nr. 

13, construită în anul 1735. Acest regiment a inclus 11 companii din 94 de comune româneşti 

aflate la graniţa cu Imperiul Otoman. Din rândurile românilor s-au ridicat 25 de generali care 

au absolvit Academia Militară Tereziană Wiener Neustadt (Austria), înfiinţată pe 14 

decembrie 1751 din iniţiativa împărătesei Maria Terezia. 

G.M.: Prezentaţi-ne, dintr-o perspectivă istorică, zona în care se află Muzeul din 

Caransebeş. 

A.A.: Zona în care se află Muzeul din Caransebeş reprezintă leagănul civilizaţiei 

româneşti, fără nici o modestie. Aici s-au confruntat armatele lui Decebal cu cele ale lui 

Traian, aici au stat de veghe la frontiere românii pentru apărarea creştinătăţii avându-l în 

frunte pe Iancu de Hunedoara sau Pavel Cneazul. Tot în această zonă, la 1 Decembrie 1918, 

cea mai numeroasă delegaţie de români, avându-l în frunte pe Episcopul Miron Cristea, spune 

„DA” unirii cu Patria Mamă. 

G.M.: Cu ani în urmă, imediat ce aţi terminat studiile superioare, a trebuit să predaţi 

câţiva ani într-o comună din judeţul Botoşani. Cum a fost intersecţia cu acest topos? 

A.A.: Cu ani în urmă, mai precis în 1986, am fost repartizat ca absolvent al 

Universităţii „Babeş – Bolyai” din Cluj-Napoca, în satul Borolea, comuna Hăneşti, judeţul 

Botoşani. Nu a fost uşor, mai ales că veneam dintr-o altă zonă istorică, dar am întâlnit oameni 

minunaţi, locuri mirifice care m-au format ca om şi ca intelectual. Perioada în care am activat 

ca tânăr profesor la  Hăneşti m-a marcat, având în vedere locurile pitoreşti din judeţul 

Botoşani, unde pot spune că am avut şansa să pot călca pe urmele celor mai mari personalităţi 

ale poporului român. 

G.M.: V-am remarcat o anumită sensibilitate pentru arheologie şi, din această 

perspectivă, coordonaţi şi cercetările arheologice la Băile Herculane. Ce informaţii noi au 

adus aceste cercetări pentru istoria locală şi naţională? 

A.A.: La Băile Herculane am avut şansa de a descoperi, pentru prima dată după 300 

de ani,  urme ale romanilor, reprezentate prin patru bazine termale asemănătoare cu cele de la 

Pamukkale (Turcia), Civitavecchia (Italia) sau Germisara (România). Diferenţa dintre acestea 

o reprezintă extinderea acestora la Herculane, cât şi măreţia lor. 

G.M.: Care este importanţa descoperirii ruinelor din localitatea Zăvoi, judeţul Caraş-

Severin? 

A.A.: Comuna Zăvoi se află amplasată între Caransebeş şi Sarmizegetusa. Aici, încă 

din 1784, sunt menţionate urmele unei fortificaţii de pământ cu dimensiunile de 450 x 450 m. 

La  cca. 350-400 m este de această fortificaţie, lângă cimitirul satului, am avut şansa să 
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descopăr o vilă romană pe care am datat-o la începutul secolului al II-lea, datorită unei 

ştampile pe o cărămidă ce menţionează numele oficinei primului guvernator al Provinciei 

Dacia, cărămizi descoperite şi la Ulpia Traiana Sarmizegetusa. 

 

G.M.: Aveţi calitatea de cercetător ştiinţific şi titlul de doctor în istorie. Eu ştiu şi titlul 

tezei, dar vă las pe dumneavoastră să faceţi o scurtă prezentare a ei. 

A.A.: În anul 1998 mi-am susţinut teza de doctorat la Universitatea „Babeş – Bolyai” 

din Cluj-Napoca, cu titlul „Amforele din Dacia Romană”. Acest subiect l-am abordat încă din 

timpul stagiaturii de la Hăneşti când, pot spune că, m-am „întâlnit” cu amforele romane care 

au ajuns până la Botoşani.  Datorită acestei lucrări, pe care am publicat-o în anul 2006, am 

avut şansa să cunosc lumea  mediteraneană, locuri şi oameni de la Oceanul Atlantic la Marea 

Neagră. 

G.M.: De pe poziţia de cadru didactic universitar, aţi fost şi sunteţi într-o permanentă 

comunicare cu studenţii. 

A.A.: Pe lângă activitatea desfăşurată la muzeu, m-am dedicat şi formării de noi 

generaţii în cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Teologie şi 

Istorie. Aici este o şcoală nouă de istorie, formată după 1990, unde am predat la generaţii 

deosebite, care s-au format în ultimii ani şi care au participat pe şantierele arheologice de la 

Tibiscum, Zăvoi sau Băile Herculane. O parte lucrează azi în muzee, institute şi chiar 

universităţi. 

G.M.: Credeţi într-o viitoare reunire a Basarabiei cu România? 

A.A.: Pentru noi, românii, Basarabia reprezintă piatra de temelie a realizării statului 

unitar român. Mersul firesc al lucrurilor trebuie finalizat cu trecerea acestui teritoriu 

românesc la România, unde îi este locul şi unde se poate dezvolta. 

G.M.: Cum vedeţi atitudinea decidenţilor faţă de predarea istoriei în învăţământul 

preuniversitar? 

A.A.: Neglijarea studierii istoriei, din ultimii ani, are repercusiuni grave asupra 

dezvoltării tinerei generaţii. Toate nerealizările societăţii româneşti sunt scuzate de autorităţi 

prin diferite modalităţi, neglijându-se în totalitate adevărul. Din punctul meu de vedere, 

pentru a avea un popor educat, care să reprezinte societatea românească în confruntarea cu 

popoarele Europei, trebuie acordată atenţie maximă şcolii, studiului şi promovării 

adevăratelor valori româneşti. 

G.M.: Spre ce alt şantier  se va îndrepta arheologul Adrian Ardeţ? 

A.A.: Pentru moment îmi doresc ca la Tibiscum să pot realiza un Parc Arheologic la 

nivelul celor de la Carnuntum (Austria), Viminacium (Serbia) sau Aquintum (Ungaria). 

Împreună cu o echipă internaţională vom încerca să cunoaştem o parte din trecutul nostru aşa 

cum se prezintă în Serbia, mai precis în fosta Dioceză a Daciei, fondată de către Constantin 

cel Mare în secolul al IV-lea. 

 

Articol scris de: Georgică Nanole / 24 Aug 2016 

 

Sursa: http://www.luceafarul.net/zece-intrebari-pentru-adrian-ardet, accesat în data de 27 

septembrie 2016 

 

 

 

Istoricii compară o așezare romană din Caransebeș cu legendarul Pompei 
 

 

http://www.luceafarul.net/zece-intrebari-pentru-adrian-ardet
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Faimosul oraş antic distrus de erupţia vulcanului Vezuviu avea un frate mai mic în 

România, spun istoricii. 

 

„Era cu uși din lemn exact ca la Pompei, exact cum sunt clădirile de la Pompei, în față 

magazine, artera economică.” 

 

La nici 14 kilometri de Caransebeș, arheologii sapă de zor în vechiul municipiu roman 

Tibiscum. Au scos deja la lumină o casă veche și compară, economic, așezarea din vestul 

României cu celebrul Pompei. 

 

Adrian Ardeț, arheolog, responsabilul științific al șantierului arheologic Tibiscum: 

„Acest oraș se află lângă metropola Daciei romane, lângă Ulpia Traiana Sarmisegetusa ca și 

Pompeiul care se află în apropiere de Roma. Pompeiul din Banat putem să îi spunem.” 

 

Situl care păstrează secretele civilizației romane se întinde pe 30 de hectare. 

Arheologii spun că în zonă trăiau oameni gospodari: au găsit multe ateliere pentru prelucrarea 

fierului și a bronzului. 

 

„Actualmente ne aflăm pe ultimul nivel de locuire, un nivel ce constă din pereți de 

chirpic, o reamenajare ulterioară distrugerii acestei locuințe din piatră.” 

 

Localnicii se mândresc cu descoperirile şi stau la marginea şantierului arheologic, 

curioşi să vadă urmele lăsate de strămoşi. 

 

„Sunt lucruri de valoare în orice caz, lucruri de valoare, lucruri vechi, bătrâne, de pe 

vremea dacilor vă dați seama.” 

 

Cel mai probabil, obiectele descoperite vor fi expuse la muzeul de la Caransebeş.   

 

 

Sursa: http://www.digi24.ro/magazin/timp-liber/cultura/istoricii-compara-o-asezare-romana-

din-caransebes-cu-legendarul-pompei-544652, (reportaj audio-video), accesat în data de 27 

septembrie 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.digi24.ro/magazin/timp-liber/cultura/istoricii-compara-o-asezare-romana-din-caransebes-cu-legendarul-pompei-544652
http://www.digi24.ro/magazin/timp-liber/cultura/istoricii-compara-o-asezare-romana-din-caransebes-cu-legendarul-pompei-544652
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În Banat s-a descoperit o aşezare comparată de către arheologi cu vechiul 

Pompei 
BY AURORA 08/31/2016 

 

În apropiere de Caransebeș a fost descoperită o aşezare despre care arheologii spun că 

ar putea fi asemănat cu vestitul oraş Pompei din Italia, distrus de erupția vulcanului Vezuviu. 

Situl se întinde pe o suprafață de 30 de hectare pe suprafaţa acestuia fiind găsite mai multe 

vase de ceramică, monede de argint și o locuință veche de două mii de ani. 

 
Această aşezare ne-ar putea ajuta să înţelegem mai multe din secretele romanilor 

aduși să colonizeze Dacia . “Acest oraș se află lângă metropola Daciei romane, lângă Ulpia 

Traiana Sarmisegetusa ca și Pompeiul care se află în apropiere de Roma. Pompeiul din Banat 

putem să îi spunem”, a declarat arheologul Adrian Ardeț, responsabilul științific al șantierului 

arheologic Tibiscum. 

Potrivit arheologilor, aşezarea a fost populat de oameni gospodari, pentru că s-au găsit 

mai multe ateliere pentru prelucrarea fierului și a bronzului. Obiectele descoperite ar putea fi 

expuse la muzeul de la Caransebeș. 

O altă descoperire istorică a fost făcută la începutul lunii când un pasionat căutător de 

comori a descoperit un număr de 91 de monede de argint care datează din perioada geto-

dacică cu ajutorul unui detector de metale. 

Monedele vor ajunge la Muzeul de Istorie din Focșani. „Comoara” istorică a fost 

găsită pe islazul comunei Vânători din Vrancea. Potrivit specialiștilor, monedele sunt într-o 

stare foarte bună, prezintă pe avers capul lui Zeus cu barbă, iar pe revers un cal în mișcare cu 

o cruce, şi au o greutate cuprinsă între 10 și 13 grame. 

Cercetătorii de la Muzeul din Focşani urmează să stabilească de când datează 

monedele. Potrivit acestora ar fi vorba despre nişte drahme getice de tip „Drumbăveni”, care 

imită originalele macedonene, respectiv tetradrahma lui Filip al II-lea. 

Arheologii vrânceni vor face mai multe cercetări în zona în care au fost găsiți banii 

pentru a afla dacă există posibilitatea ca acolo să fie un sit istoric geto-dacic. 

Sursa: http://sharethis.ro/2016/08/31/banat-s-descoperit-o-asezare-comparata-de-catre-

arheologi-cu-vechiul-pompei, (reportaj audio-video), accesat în data de 27 septembrie 2016 

 

 

 

 

 

 

http://sharethis.ro/2016/08/31/banat-s-descoperit-o-asezare-comparata-de-catre-arheologi-cu-vechiul-pompei
http://sharethis.ro/2016/08/31/banat-s-descoperit-o-asezare-comparata-de-catre-arheologi-cu-vechiul-pompei
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Arheologii români au descoperit o așezare pe care o compară cu Pompei 

 

 

 
 

Mai multe vase de ceramică, monede de argint și o locuință veche de două mii de ani 

au fost descoperite în apropiere de Caransebeș. Arheologii români spun că această cercetare 

le va fi de ajutor să afle o parte din secretele romanilor aduși să colonizeze Dacia. 

Potrivit Digi24, specialiștii compară descoperirile cu legendarul Pompei, orașul antic 

distrus de erupția vulcanului Vezuviu. „Acest oraș se află lângă metropola Daciei romane, 

lângă Ulpia Traiana Sarmisegetusa ca și Pompeiul care se află în apropiere de Roma. 

Pompeiul din Banat putem să îi spunem”, a declarat arheologul Adrian Ardeț, responsabilul 

științific al șantierului arheologic Tibiscum, pentru Digi24. 

Situl se întinde pe o suprafață de 30 de hectare, iar arheologii spun că în zonă au trăit 

oameni gospodari, pentru că au găsit mai multe ateliere pentru prelucrarea fierului și a 

bronzului. Obiectele descoperite ar putea fi expuse la muzeul de la Caransebeș. 

La începutul lunii, un pasionat de căutări de comori a descoperit cu un detector de 

metale un număr de 91 de monede de argint care datează din perioada geto-dacică. Acestea 

vor ajunge la Muzeul de Istorie din Focșani. 

„Comoara” istorică a fost găsită pe islazul comunei Vânători din Vrancea. Potrivit 

specialiștilor, monedele sunt într-o stare foarte bună, prezintă pe avers capul lui Zeus cu 

barbă, iar pe revers un cal în mișcare cu o cruce. Au o greutate cuprinsă între 10 și 13 grame. 

Urmează să se stabilească de când datează. 

Cercetătorii de la Muzeul de Istorie din Focșani cred că ar fi vorba de drahme getice 

de tip „Drumbăveni”. Imită originalele macedonene, respectiv tetradrahma lui Filip al II-lea. 

Arheologii vrânceni vor face mai multe cercetări în zona în care au fost găsiți banii 

pentru a afla dacă există posibilitatea ca acolo să fie un sit istoric geto-dacic. 

by Ionuț Fantaziu - Aug 12, 2016 

Sursa: http://greatnews.ro/arheologii-romani-au-descoperit-o-asezare-pe-care-o-

compara-cu-pompei/, http://www.digi24.ro/video/magazin/timp-liber/cultura/istoricii-

compara-o-asezare-romana-din-caransebes-cu-legendarul-pompei-544652, (reportaje audio-

video), accesate în data de 27 septembrie 2016  

 

 

 

 

http://greatnews.ro/arheologii-romani-au-descoperit-o-asezare-pe-care-o-compara-cu-pompei/
http://greatnews.ro/arheologii-romani-au-descoperit-o-asezare-pe-care-o-compara-cu-pompei/
http://www.digi24.ro/video/magazin/timp-liber/cultura/istoricii-compara-o-asezare-romana-din-caransebes-cu-legendarul-pompei-544652
http://www.digi24.ro/video/magazin/timp-liber/cultura/istoricii-compara-o-asezare-romana-din-caransebes-cu-legendarul-pompei-544652
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Bătrânul Tibiscum, săpat de tinerii studenți 
 

 

În această perioadă, în Rezervația Arheologică de la Tibiscum – Jupa se desfăşoară o 

campanie de săpături la care participă studenţi din Timişoara, ca urmare a colaborării dintre 

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă din Caransebeş, şi Universitatea 

de Vest, din municipiul de pe malurile Begăi. 

 
 

„Studenţii au fost în practică două săptămâni, acum au o scurtă vacanţă, iar cei care 

vor să continue şi care sunt pasionaţi de arheologie rămân, pentru că cercetările continuă pe 

toată perioada lunii august. Vom cerceta şi de o parte şi de alta a râului Timiş, deoarece 

Tibiscumul se întinde pe o suprafaţă de 30 de hectare, atât în zona municipiului Caransebeş, 

cât şi în zona comunei Obreja. Pe lângă cercetări, anul acesta ne-am propus şi conservarea 

unor clădiri aflate în Rezervaţia Arheologică de la Tibiscum, pentru ca începând de anul 

viitor să demarăm un proiect de restaurare a întregului drum nord-sud, să placăm cu gresie şi 

să restaurăm una dintre clădiri, mai precis Clădirea 3, pentru a o putea pune în valoare, 

urmând ca într-o perioadă de doi sau trei ani să restaurăm şi o parte din Comandamentul 

Castrului de la Tibiscum, aşa încât să-l putem deschide pentru vizitatori”, ne-a spus Adrian 

Ardeţ, directorul Muzeului Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş. 

 

Mădălina DOMAN Publicat 18/08/2016 | De admin 

 

Sursa: http://www.7-zile.com/2016/08/18/batranul-tibiscum-sapat-de-tinerii-studenti/, 

accesat în data de 27 septembrie 2016 

 

Se sapă la Tibiscum-Jupa 
 

 

http://www.7-zile.com/2016/08/18/batranul-tibiscum-sapat-de-tinerii-studenti/
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Vara acesta a însemnat muncă si studiu pentru cercetătorii Muzeului de Etnografie si 

al Regimentului de Granită din Caransebes, care ajutati de studenti de la facultatea de istorie 

din Timisoara au continuat cercetările în situl de la Tibiscum-Jupa. 

Sursa: http://www.btv.ro/se-sapa-la-tibiscum-jupa/, (Reportaj audio-video), accesat în data de 

04 octombrie 2016 

 

 

 

Judetul Caras-Severin promovat la Gyula, Ungaria 

 
Presedintele Consiliului Judetean Caras-Severin, Silviu Hurduzeu si vicepresedintele 

Ionut Popovici, vor participa duminica, 2 octombrie, la Festivalul de promovare si pastrare a 

culturii populare traditionale romanesti „La obasii, la izvor” organizat la Gyula, Ungaria. 

 

Destinat promovării culturii, limbii și tradițiilor populare românești, evenimentul este 

organizat de Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria cu sprijinul Institutului Cultural 

Roman din Budapesta, Consulatului General al Romaniei la Gyula si cel al Consiliului 

Judetean Caras-Severin. 

 

Festivalul a fost sustinut in fiecare an de catre un judet din Romania care a prezentat 

cultura si traditiile populare romanesti din zona respectiva. Astfel, au fost reprezentate 

judetele: Bihor, Satu Mare, Bistrita, Arad, Timis, Salaj, Cluj si Maramures iar in acest an, la 

editia a IX-a, romanii din Ungaria vor putea descoperii bogatia folclorului din Caras-Severin. 

Cultura si traditiile banatene vor fi facute cunoscute prin spectacolul folcloric ce va fi 

sustinut duminica, 2 octombrie, de Ansamblul „SEMENICUL” la Centrul Cultural Roman 

din Gyula. 

O inedita colectie de port popular traditional, din patrimoniul Muzeului Judetean de 

Etnografie si al Regimentului de Granita Caransebes, va fi prezentata la Gyula. Vor fi expuse 

costume din patru zone etnografice, mai exact : Valea Timisului, Valea Bistrei, Valea 

Almajului si din Clisura Dunarii. 

Invitatiei de a expune costume populare din colectia proprie i-au raspuns afirmativ si 

sotii Ionascu, proprietarii, de peste 10 ani, a unui atelier de broderie si confectionat costume 

populare din Calnic. 

Programul cultural va fi precedat de savarsirea Sfintei Liturghii Arhieresti in 

Catedrala Episcopala din Gyula. 

 

Serviciul Comunicare 

Consiliul Judetean Caras-Severin 

 

Surse: http://www.infocs.ro/judetul-caras-severin-promovat-la-gyula-ungaria/, 

http://radioresita.ro/208963/judetul-caras-severin-va-fi-promovat-la-gyula-ungaria, accesate 

în data de 03 octombrie 2016 

 

 

Gyula, festivalul românilor din țară, pentru românii din Ungaria 
 

Autor:  

SAVA NIKOLICI 

 

http://www.btv.ro/se-sapa-la-tibiscum-jupa/
http://www.infocs.ro/judetul-caras-severin-promovat-la-gyula-ungaria/
http://radioresita.ro/208963/judetul-caras-severin-va-fi-promovat-la-gyula-ungaria
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Președintele Consiliului Județean Caraș-Severin, Silviu Hurduzeu, și vicepreședintele 

Ionuț Popovici participă astăzi, 2 octombrie, la Festivalul de promovare și păstrare a culturii 

populare tradiționale românești „La obârșii, la izvor“, organizat la Gyula, Ungaria. 

Evenimentul, care își propune să promoveze cultura și tradițiile populare românești în 

țara vecină, este organizat de Episcopia Ortodoxă Română cu sprijinul Institutului Cultural 

Român din Budapesta, a Consulatului General al României din Gzula și cel al Consiliului 

Județean Caraș-Severin. 

Potrivit comunicatului emis de Serviciul de Comunicare din cadrul CJ Caraș-Severin, 

festivalul a fost susținut, pe rând, de către un județ din România, care a prezentat cultura și 

tradițiile populare românești din zona pe care o reprezenta. Până acum au fost reprezentate 

județele: Bihor, Satu Mare, Bistrița, Arad, Timiș, Sălaj, Cluj și Maramureș, Caraș-Severin 

fiind prezent la ediția cu numărul IX. 

Bogăția și frumusețea floclorului din Banatul de Munte vor fi evidențiate de membrii 

Ansamblului Folcloric „Semenicul“, care vor evolua la Centrul Cultural Român din Gyula. 

 
Muzeul Județean de Etnografie și al Regimentului de Graniță Caransebeș este prezent 

cu o interesantă colecție de port popular tradițional de pe Valea Timișului, Valea Bistrei, 

Clisura Dunării și Valea Almăjului. Și soții Ionașcu, din Câlnic, renumiți pentru activitatea 

desfășurată în atelierul de broderie și confecționat costume populare, au onorat invitația la 

aceată manifestare culturală de suflet. 

O inedita colectie de port popular traditional, din patrimoniul Muzeului Judetean de 

Etnografie si al Regimentului de Granita Caransebes, va fi prezentata la Gyula. Vor fi expuse 

costume din patru zone etnografice, mai exact : Valea Timisului, Valea Bistrei, Valea 

Almajului si din Clisura Dunarii. 

Sursa: http://www.argument-cs.ro/content/gyula-festivalul-rom%C3%A2nilor-din-

%C8%9Bar%C4%83-pentru-rom%C3%A2nii-din-ungaria, accesat în data de 03 octombrie 

2016 

 

 

 

Folclorul bănăţean promovat la Gyula 
 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin, Silviu Hurduzeu şi vicepreşedintele 

Ionuţ Popovici au participat ieri(duminică, 2 octombrie), la Festivalul de promovare şi 

păstrare a culturii populare tradiţionale romanesti „La obarşii, la izvor” organizat la Gyula, 

Ungaria. La manifestare au luat parte: ES dl Florin Vasiloni, consul general al Romaniei la 

Gyula, PS Siluan, episcopul Eparhiei Ortodoxe Romane din Ungaria, PS Lucian Mic, 

http://www.argument-cs.ro/content/gyula-festivalul-rom%C3%A2nilor-din-%C8%9Bar%C4%83-pentru-rom%C3%A2nii-din-ungaria
http://www.argument-cs.ro/content/gyula-festivalul-rom%C3%A2nilor-din-%C8%9Bar%C4%83-pentru-rom%C3%A2nii-din-ungaria
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episcopul Caransebeşului, dna Gabriela Matei, directorul Institutului Cultural Roman din 

Budapesta şi alţii invitaţi. 

 

 

 

 

 

 

 
La ediţia din acest an a festivalului de la Gyula au fost prezentate cultura şi tradiţiile 

populare din judeţul Caraş-Severin fiind prezentată o expoziţie de costume populare autentice 

iar pe scena sălii de spectacole a Liceului „Nicolae Bălcescu” a urcat Ansamblul 

„SEMENICUL” al Consiliului Judeţean Caraş-Severin. 

 

 
Costume populare vechi şi noi au putut fi admirate de toţi cei prezenţi la festival. 

Costumele, reprezentative pentru cele patru mari zone etnografice ale Banatului de Munte: 

Valea Bistrei, Valea Timişului, Valea Almăjului şi Clisura Dunării, au fost aduse de 

Muzeului Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş. 
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Expoziţia a cuprins şi costume noi din Banatul de Munte prezentate de soţii Ionaşcu, 

proprietarii unui atelier specializat din Calnic. 

„Am fost invitaţi la Gyula, Ungaria, la cea de-a IX-a ediţie a Festivalului de 

promovare si pastrare a culturii populare traditionale romanesti <La obârşii, la izvor>, motiv 

pentru care am considerat că este frumos să fim prezenţi cu tot ceea ce înseamnă judeţul 

Caraş-Severin, cu costume populare tradiţionale vechi, autentice, cu muzică populară din 

judeţul nostru şi, bineînţeles, cu dansurile noastre, toate fiind apreciate de spectatori. Este şi 

un început în ceea ce priveşte parteneriatul dintre instituţia noastră şi alte instituţii culturale 

din această zonă, mai ales că, în această parte a Europei nu am avut o colaborare. Ne-am 

bucurat mult că românii din Gyula au fost alături de noi”, a declarat cu această ocazie 

preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin. 

Destinat promovării culturii, limbii și tradițiilor populare românești, evenimentul a 

fost organizat de Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria cu sprijinul Institutului Cultural 

Roman din Budapesta, Consulatului General al Romaniei la Gyula si cel al Consiliului 

Judetean Caras-Severin. 

Sursa: http://radioresita.ro/209214/folclorul-banatean-promovat-la-gyula, accesat în 

data de 03 octombrie 2016 

 

 

Județul Caraș-Severin, prezent „La obârșii, la izvor”! 
 

 

Tradițiile și folclorul din Caraș-Severin au fost în prim plan la finalul săptămânii 

trecute în localitatea maghiară Gyula, unde trăiește o importantă comunitate românească. 

Muzica, jocul și costumele populare de pe plaiurile bănățene au fost  aduse în fața românilor 

din Ungaria în cadrul celei de IX-a ediții a festivalului „La obârşii, la izvor”, eveniment la 

care a participat și conducerea Consiliului Județean Caraș-Severin.  

 

http://radioresita.ro/209214/folclorul-banatean-promovat-la-gyula
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„La obârşii, la izvor” este un festival organizat anual de Episcopia Ortodoxă Română 

din Ungaria, cu sprijinul Institutului Cultural Român din Budapesta. În fiecare an, 

organizatorii aduc în fața spectatorilor cultura şi tradiţiile populare dintr-un anumit județ al 

României, anul acesta românii din țara vecină având ocazia să descopere bogăţia folclorului 

din Caraş-Severin. 

„Am venit cu mare drag la Gyula, la invitaţia Prea Sfinţitului Părinte Siluan, 

Episcopul Românilor din Ungaria, unde am încercat să ne prezentăm cu tot ceea ce avem 

autentic, cu tot ceea ce înseamnă tradiţie în judeţul Caraş-Severin. Cred că ceea ce am arătat a 

fost pe gustul publicului, având în vedere aplauzele cu care au fost răsplătiţi artiştii”, a 

declarat cu acest prilej preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin, Silviu Hurduzeu. 

Prezent la eveniment a fost și Prea Sfinţitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeşului, care a 

apreciat că astfel de manifestări sunt deosebit de binevenite pentru românii din Ungaria, care 

reușesc în acest mod să nu piardă legătura cu tradițiile românești: 

„În acest mod îi întărim pe românii din Ungaria. Românismul şi tradiţiile româneşti au 

mai slăbit de-a lungul timpului, dar cu binecuvântarea părintelui Siluan, vom face manifestări 

periodice, atât spirituale, cât şi cultural artistice. Manifestarea a fost o reuşită din toate 

punctele de vedere. Artiştii care au urcat pe scena Liceului Nicolae Bălcescu din Gyula s-au 

ridicat aşteptărilor noastre. De altfel, tot publicul a fost copleşit de bucurie. A fost un 

sentiment de patriotism autentic, pe care l-am trăit cu toţii”. 

De altfel manifestarea a început cu o slujbă religioasă susținută, în Catedrala Episcopală din 

Gyula, de Episcopul Caransebeșului, Lucian Mic și de Episcopul ortodox al românilor din 

Ungaria, PS Siluan. 

„Este o zi românească specială, aici la Gyula, unde am putea spune că este inima 

comunităţii româneşti din Ungaria. Gyula este o localitate situată la 5 km de graniţa cu 

România. Aici funcţionează cele mai multe instituţii ale comunităţii româneşti din Ungaria, 

din care se distinge, în primul rând, biserica, prin Castedrala Episcopală şi încă o biserică 

românească, ce este închinată Sfintei Cuvioase Paraschieva. Această zi a fost închinată în 

primul rând lui Dumnezeu, iar alături de noi a fost, şi nu pentru prima oară, un oaspete drag 

nouă, Prea Sfinţitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeşului, împreună cu clerici din 

eparhia pe care o conduce şi cu grupul psaltic Ethos al Episcopiei Caransebeşului”, a afirmat 

PS Siluan. 

După slujbă, manifestarea a continuat cu spectacolul susținut de ansamblul 

„Semenicul” al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale 

Caraş-Severin, care au adus în fața românilor din Ungaria cântul și jocul din Banat. Deosebit 

de gustate de public au fost brâurile aduse pe scenă de generația de aur a ansamblului 

folcloric de la poale de Semenic, precum și piesele interpretate de Ramona Vita. Spectacolul, 

care s-a întins pe mai mult de două ore, a fost prezentat de Dan Liuț și s-a încheiat cu o horă 

în care s-au prins, alături de dansatori și cea mai mare parte a spectatorilor. De altfel, nici 

conducerea forului județean cărășean nu s-a dat în lături, atât Silviu Hurduzeu cât și Ionuț 

Popovici alăturându-se horei. 

De la sărbătoare nu a lipsit nici Consulul României la Gyula, Excelenţa Sa Florin 

Trandafir Vasiloni, care a afirmat că și-ar dori încheierea unui parteneriat cultural cu județul 

Caraș-Severin și organizarea pe viitor a unor manifestări similare. 
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Participanții la eveniment au avut ocazia să admire și o colecție de costume populare, 

unele dintre ele extrem de vechi și valoroase, aduse din colecția Muzeului Județean de 

Etnografie și al Regimentului de Graniță din Caransebeș. 

 

Karina TINCUL 

Sursa: http://reper24.ro/judetul-caras-severin-prezent-la-obarsii-la-izvor/, accesat în 

data de 04 octombrie 2016 

 

 

Banatul de Munte promovat la Gyula 
 

 

Banatul de Munte a fost promovat la Gyula, în Ungaria. Consiliul Județean a fost 

invitat de Episcopia Ortodoxă din Ungaria la a IX-a ediție a festivalului de promovare şi 

păstrare a culturii populare tradiţionale romanesti „La obarşii, la izvor”. 

Sursa: http://www.btv.ro/banatul-de-munte-promovat-la-gyula/, (Reportaj audio-

video), accesat în data de 04 octombrie 2016 
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