SESIUNEA ŞTIINŢIFICĂ A MUZEULUI DE ISTORIE NAŢIONALĂ
ŞI ARHEOlOGIE CONSTANŢA (21-23 OCTOMBRIE 1977)
Sesiunea ~tjinţifi că din acest an o muzeului constănţean a fost dedicată unui moment memorabil. sărbătorit de Întregul popor - aniversarea
centenarului Independenţei de stat o României.
Adunarea plenară festivă de deschidere a lucră rilor a avut loc vineri,
~edinţe a muzeului.
În prezidiul adunării s-au aflat tovară~ii : Ion Tudor, prim-secretar al
Comitetului judeţean Constanţa al P.C.R., preşedintele Consiliului popular
judeţean, Gheorghe Munteanu, preşedintele Comitetul ui judeţean pentru
cultură şi educaţie soc iali stă Constanţa, praf. univ. dr. dac. Dumitru Berciu, praf. univ. dr. dac. Nicolae Lascu, praf. univ. dr. dac. Dumitru Tudor,
praf. dr. Iosif Constantin Drăgan, dr. Maria Com~a ~i dr. Adrian Rădu
lescu, directorul Muzeului de istorie naţională şi a rheologie Canstanţa.
Deschizind lucrăril e sesiunii , tovarăşul Adrian Rădulescu a salutat
prezenţa la această manifestare devenită trad i ţională, a tovară~ului Ion
Tudor, prim-secretar al Comitetulu.i judeţea n Constanţa al P.C.R. , preşe
dintele Consi!:iului popular judeţean, a altor tovară~i, a mulţumit participanţilor din ţară ~i oaspeţilor străini care au ţinut să onoreze cu prezenţa
lor, cu comunicări de o Înaltă ţinută, această importantă sesiune ştiinţaică.
Tovarăşul Ion Tudor, prim-secretar al Comitetului judeţean Co nstanţa
al P.C.R. a rostit in continuare Cuvintul de salut al Comitetulu,i judeţean
de partid Canstanţa, punind În evidenţă marile realizări ştiinţifice şi muzeologice obţinute În Qcest an. Dintre acestea se detaşează incheierea
lucrănilor de restaurare la Monumentul triumfal de la Adamclisi şi intrarea
in circuitul muzeistic a noului muzeu din aceeaşi localitate.
In continuare, tovarăşul Adrian Rădulescu a prezentat Darea de seamă
asupra activităţii muzeului in perioada octombrie 1976 - octombrie 1977.
In şedinţa plenară au ma,i fost prezentate comunicănile :
Dumitru Berciu, Buridava in contextul unităţii geto-dacice ;
Radu Vulpe, Lămuriri in discuţia problemelor istorice ale Trofeului de

21 octombnie 1977, ara 10,30 În sala de

la Adamclisi ;
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Iosif Constantin Drăgon, Getia Minor;
Petre Diaconu, Tara Dristrei,. O formaţiune statală de la sfirşitul secolului XIV necunoscută pină in prezent;
Dumitru Tudor, Cum incepu la Calafat in 1877 (din relatările bunicului
meu).
Lucrările

sesiunii au continuat după·amiază pe secţii, incepind de

la ora 16.
La secţia I : Epoca greco-romană, lucrările au fost conduse de 'Praf.
univ. dr. dac. Radu Vu lpe şi praf. univ. dr. dac. Bucur Mitrea .
Au fost prezentate următoare l e comunicări:
Bucur M itrea, Legăturile economice ale cetăţii Collatis cu populaţiile
daco-getice pe baza descoperirilor monetare;
Nicolae Oostar, Calaniile macedonene din Dobrogea;
Maria Coja, Un vas de măsurat capacitatea descoperit la Histria;
Nicolae lascu, Ilustraţii avidiene inedite;
Octavian Onea, Un instrument prapagandistic al continuităţii: muzeul

Ovidiu;
Ştefan Cucu, Citeva consideraţii asupra
~ea În lumina izvoarelor literare antice;

vehiculelor terestre din Dobro-

Consfantin Pop, Sfatui imperioie de bronz in Dada romană;
I.T. Dragomir, Un importont vas romon Kopfgefăsse in regiunea Dunării de Jos, 10 Bărboşi ;
Cri şan Muşeţeanu, Oglinzi romone de plumb de 10 Durostorum (comunicarea elaborată in colaborare cu Dan Elefterescu) ;
Zaharia Milea, Un teasc ramon de la Potaissa (comunicare eloborată
in colaborare cu C. Luca) ;
Dorin Alicu Templul lui Liber Pater de la Ulpia Triana Sarmisegetusa.
La discuţi ile care urmează se formulează propuneri şi observaţii refel'1itoare la comunicănile prezentate.
Astfel tov. Nicolae Lascu elogiază pe tov. O. Onea pentru ideea expusă şi propune Întocmirea unui memoriu către autori tăţile locale pentru
crearea unui .. Muzeu Ovidiu", in care s-ar incadra bine şi ilustraţiile prezentate in cea de-a patro' comunicare.
Tov. N. Oostar remarcă toate lucrănile pentru contribu~iile aduse şi
arată că tov. Ştefan Cucu ai trebui să folosească informoţiiile scrise despre
poştolioanele epocii. să se refere la proefedus vehicu/orum, 'e xplicind sensul acestei instituţii. Recomandă refeniri la "carul dacic" reprezentat pe
Columna lui Trarian ~i pe alte monumente. In ceea ce priveşte comunicarea tov. C. Pop, este de părere că trebuie precizat locul exact 01 statuilor,
iar dacă la Porolissum exista o statuie a lu'i Caracallo. desigur că alte
castre nu s-ar ~i lăsat mai prejos şi ar fi avut şi ele o astfel de statuie.
Apoi cere o precizare asupra dealului pe care se afla castrul menţiona t
de tov. Z. Milea.
Tov. Z. Milea arată că Dealul Cetăţii şi nu Dealul Zinelor (Tunder)
este cel pe care se află castrul menţionat.
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Tov. O. Onea se referă la termenul Kopfgefăsse folosit de tov. 1. T.
Dragomir şi generalizează spunind că este de părere să se folosească
terminologia echiva lentă in limba română.
Tov. VI. Dumitrescu răspunde că este impotriva traducerilor greşite şi
pentru folosirea termenilor consacraţi.
Tov. AI. Suceveanu recomandă tov. Cucu menţionarea carelor de la
2 Mai şi Teliţa, refe,irea la ~iteza transportului, sugerează găsirea traseelor
drumunilor antice, eventual prin aerofotografie. Arată apoi importanţa
cuptoarelor descoperite de tov. Maria Coja. in continuare se declară de
acord cu tov. N. Gostar in privinţa stabil ităţii stăpinirii macedonerie in
Dobrogea pentru perioada menţionată, remarcind că şi ' Ptolemeii sint
inte resaţi de această zonă. Trebuie luată În consideraţie şi ipote'za formulată de VI. lIiescu in leg ătură cu micile oraşe greceşti, că acestea ar fi
mici ~mporii ale cetăţilor morti.
Tov. B. Mitrea aduce completări comun ică ri i prezentate. Monedele
de bronz pot certifica legăturile economice. Cele gă.ite la Poiana, Puiieşti,
şi in Olten'ia sînt ca şi noi, deci au ven it imediat. după batere În aceste
regiuni. Emisiunile de bronz, aur şi argint se suprapun pe acelaşi spaţiu,
cu deosebire că cele de bronz, aur şi arg'int se suprapun pe acelaşi spaţiu,
pină la Giurgiu, probabil insă pină la Drobeta . Au fost găsite numai in
cetăţi, in dave.
Tov. N. Gostar adaugă citeva observaţi,i in favoarea celor afirmate mai
sus. Nu ştim incă ce monede au circulat la ' noi dUDă Alexandru Macedon.
Pină la 311 i.e.n. cont inu ă să se bată monedă tip Rilip al II-lea şi Alexandru, datate ante 297, dar ele sint de fapt mai noi. Cele emise dUDă 311 nu
pot fi i ncă descifrate. Se pare că toate sint primite din Macedonia şi se
datează 311-297. După 281 apar alte tipuri, bătute după modelul acesta
şi datate post lysimach.
la secţia II: Arheologie feudolă, luc rările au fost conduse de dr.
Maria Comşa şi dr. Petre Diaconu.
Au fost prezentate următoarele comunicări:
Mania Comşa, Elemente de continuitate În ceramica din sec. VIII-XI
din Dobrogea;
Adrian Panaitescu, Contribuţii la cunoaşterea Valului mare de pămînt
din Dobrogea;
Constantin Scorpan, Atelier de ceramică din secolul XIV În Dobrogea;
lt. major Dan Căpăţină, Cercetările de arheologie medievală la
Dunărea de Jos;
Carol Konig, It. major Dan Căpăţină, Rezultatele cercetărilor arheologice in curtea b rincovenească de la Obileşti - Ilfov.
Lucrările continuă cu discuţii pe marginea comunicărilor.
Tov. Petre Diaconu, referindu-se la lucrarea tov. ' M. Comşa evidenţiază continuitatea formelor şi decorului in eera mica din epocă romană şi
in cea feudal-timpurie in Dobrogea. Precizează că Maria Comşa a remarcat pentru prima oară in ţa ra noastră ceramica din humă aibă, acoperită
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cu vopsea roşie pentru feudalismul timpuriu şi anunţă apariţia unei ceramici de acest fel la Ostrov, Într-un complex funerar din sec. II e.n. In legă
tură cu comunicarea tov. A. Panaitescu evidenţiază prezentarea sintetică
a datelor şi importanţa pentru datare a fragmentului eera mic de tip Dridu
- sec. IX e.n. Recomandă dezvoltarea părţii din comunicare referitoa re la
istoricul cercetărilor şi lipotezelor privind datarea fortifjcaţiei. Atrage atenţia asupra importanţei descoperirii de la Năvodari, prezentată de tov. C.
Scarpan. Se pronunţă pentru o datare mai largă a materialululi arhealogic
găsit şi remarcă deosebirile de pastă şi decor Între ceramica feudală pontică şi cea de pe Iinlia Dună"ii. Privind comunicarea tov. Dan CăpăţÎnă
arată necesitatea con'tlinuării săpătul1ÎÎ pină la stratul de pămînt viu pentru
a clarifica interesantele probleme apărute, privind fortificaţilile din zonă şi
re morcă provenienţa genoveză a numelui cetăţii G1iurgiu.
Tov. Maria Comşa elJJdenţiază in legătură cu comunicarea tov. C.
Scorpan legăturile puternice dintre ceramica feudală pontică cu cea din
nord (Cetatea Aibă) şi din zona peninsulei balcanice.
la secţia III : Istorie medie şi modernă, lucrările au fost conduse de
conf. univ. dr. Nicolae Ceachir şi col. Nicolae Constantin .
Au fost prezentate următoarele comunicări:
Radu Ştefan Ciobanu, A pierdut Mirceo cel Bătrin Dobrogea?
Sergiu losipescu, Preliminarii 10 O discuţie: rolul strategic 01 Dobrogei
in vremea expansiunii şi dominaţiei atomane (sec. XIV-XIX) ;
Anca Ghiaţă, Organizarea administrativ-teritorială a Dobrogei (sec.

XIV - XIX) ;
Gabriel Cuslurea, Tezaurul monetar de la Cernavodă (sec. XVII-XVIII);
Veniamin Ciobanu, Situaţia internaţională şi lupta pentru independenţă a Principatelor Române intre 1792-1815;
M. Brudiu, Dicienii in sud-estul Moldovei;
Col. Constantin Nicolae, Mărturii străine despre evenimentele militare
desfăşurate in Dobrogea (1821-1877) ;
Ileano Pitrescu. Obiceiurile ju ridice la tătarii crÎmfeni ;
Florin Ma.inescu, Un memoriu al direcţiunii generale a telegralelor şi
poştelor relativ la extinderea legăturilor poştale pe linia maritimă Constanţa - Canstantinopol ;
Ma ria Marinescu-Himu, Un lexicograf constănţean;
Mihail Zamfira, Cercetări etnolingvistice in Dobrogea În secolul al

XIX-lea;
liviu Ştefănescu, Lupta poporului român pentru independenţă in
lumina unor documente inedite de o importanţă deosebită pentru istoria
naţională.

rn cadrul discuţiilor, tov. Ion Bitoleanu Întreabă in legătură cu comunicarea prezentată de tov. Ştefan Ciobanu care sint părţile tătăreşti În
Dobrogea, li.ar tov. Sergiu los.ipescu. referindu-se la comunicarea tov. An ca
Ghiaţă, ridică problema dacă drumul militar trece prin caza le. Tov. R. Ciobanu se referă apoi la criteriile care au stat la baza datării tezaurului de
la Cernavadă , prezentat la comunicarea tov. G. Custurea. De asemenea
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relevă apartul şti'inţific al camunkărilor prezentate de tov. A. Ghiaţă, S.
losipescu, col. C. Nicolae şi importanţa dacumentelar prezentate de tav. l.
Ştefănescu pentru cunoaşterea unar noi date despre războiul de independenţă ; se arată de asemeni importanţa studiului comunităţii tătăreştî pe
cale de disoluţie, prezentat de tov. Ileana P'itrescu. Tov. S. losipescu recomandă efectuarea şi o altor studii sociolog ice asupra altor comunităţi et·
nice din Dobrogea : turcească, armenească, grecească.
Simbătă, 22 octombrie. lucrările au continuat pe secţii.
la secţia 1: Epoca romana-bizantină, lucrările au fost conduse de
praf. univ. dr. dac. Nicolae lascu şi conf. univ. dr. Hadrian Daicoviciu.
Au fost prezentate următoarele comunicări:
Mihai Bărbulescu, Atributele divinităţilor in plastica Daciei şi a Dobrogei romane: intre decor şi simbol;
M. Zahariade, Crişan Muşeţeanu, D. Elefterescu, Ştampilele legiunii

a XI-a Claudia;
Maria Muntean, Inscripţii inedite din Tomis;
M. Zahariade, Teritoriul mi/itar al legiunii a XI -a Claudia la Dunărea
de Jos;
Z. Covocef, Unele observuţii privind tema banchetului in arta funerară

din Dobrogea

romană;

Radu Ocheşeanu,

Unele probleme privind statuia zeiţei Tyche din

Tomis;
Hadrian Da.icoviciu,

Un

fragment

ceramic

cu

inscripţie

de

la

Porolissum ;
N. Cheluţă-Georgescu, Consideraţii privind necropola romană de la

Capidava;
AI. Suceveanu. Despre inceputurile vieţi; romane in Dobrogea. Puncte

de vedere

şi

controverse;

Em. Popescu, Limba inscripţiilor creştine din Dobrogea;
Andrei Aricescu, In legătură cu o serie de reliefuri dionysiace de la
Histrio şi din imprejurimi;
Vasile Barbu, Dobrogea in vremea lui Gal/ienus ;
C. Scorpan, Unele probleme topografice şi urbanistice la Dunărea de
Jos in cadrul evoluţiei concepţiei asupra fortificaţii/ar şi metodelor constructive ;
Magda Tzony, Romanii din Muntenia şi relaţii/e lor cu Moesia in se-

colul II - IV e.n . ;
Constantin Chera-Mărgineanu, Un mormint de epocă romană descoperit in apropierea comune; Ostrov;
V. H. Bauman, Vi/Ia rustica specializată in creşterea animalelor.
In cadrul discuţiilor pe marginea comunicărilor tov. N. Gostar recomandă tov. M. Bărbulescu să ţină seama de părerea lui l. Robert În legă
tură cu sarcofogul cu simboluri din Constanţa. iar privitor la comunlicorea
tov. M. Muntean spu ne că s-ar putea ca ami ntitul v~teran din legiunea
a V-a Macedonica să fie un o~iental pentru că numele Mama are o largă
ră spîndire, inclusiv În Asia Mică. Referindu-se la comunicarea tov. Magda
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Tzony face preoizarea ca In raport cu teritoriil e reocupate sub Constan tin,
castrul de la Pietraasele este prea indepărtat. Ştampila găsită este de la
inceputu l sec. il, materialele trebuie să se lege de cele de l a Tirgşor şi
Drajna.
Tov. Dumitru Tudor recomandă tov. M. Bărbulescu să ţină seama de
fenomenul sincret i smu lu~ şi să includă in . stud iu şi Ca va lerii danubieni .
Precizează apoi că Între Caracallo şi Gollienus nu mai apare pe cără
mizi ştampi l a legi unii a XI-a Claudia, ea fi,ind din nou ap l icată după te tra rhie. Ştampile care Încep cu L au fost gilsite şi la Drobeta iar ştampile
ale legi unii amintite, necup"inse in comunicarea tov. M. Zahariade, C.
Muşeţeanu şi D. Elefterescu au apărut şi la SIăveni şi Bunidava. Referi tor
la comunicarea tov. A. Aricescu sint redate condiţiile de descoperire la
Histl'Îa a unui relief reprezentindu-I pe Dionysos lîngă linscripţia ce aminteşte de Rhemaxos. Intreabă apoi care este situaţi a monedelor in costrul
de la Pietroasele. Ştamp il a descoperită nu ar fi din sec. IV. Crede că există
două faze: o fază Drajna-Tirgşor şi o fază tîrzie. In legătură cu stăpînirea
constantiniană există suficiente dovezi pri I/ind intensita tea ei la nord de
Dunăre.

Tov. Bucur Mitrea face citeva precizări pe marginea comunkării tov.
M. Tzony privind circulaţia monetară in sec. II-IV in Muntenia. Se constată
un prim val cauzat de prezenţa romană iar apoi apar monedele din sec.
II e.n. A cercetat tezaurul de monede romane de arglint din sec. IV de la
Celei descoperit În 1867. Alte depozite de monde au fost descoperite la
Sprincenata, din sec. IV e.n. Apar ş i in Mo ldova, arătî nd probabil aria
de dom in aţie a goţilor, neavînd funcţie de bani. Si/iquae nu găsim in
Africa de nord. În Pannonia, nici in Banat; acolo unde apar sint dublate
de a iimensă cantitate de monedă de bronz.
Tov. ,AI. Suceveanu consideră ca fiind bun criteriul tov. M. Zahariade,
C. Muşeţeanu şi Dan Elefterescu de a stud ia ştampilele legiunii a XI-a
Claudia in comparaţie cu inscripţiile . De asemenea precizează accepţiu
nea teritoriului militar al legiuni'i. Arată apoi că trebuiesc intreprinse
săpătu,i şi În castrul de la Capidava pentru cunoaşterea sec. II - III.
Tov. Radu Ocheşeanu afirmă că din studiul circulaţiei monetare În
cetatea Tropaeum Traiani se constată că numărul monedelor lui Gallie nus scade 10 jumătate. ceea ce documentează o situaţie de criză
economică.

Tov. M. Zahariade sugerează tav. C. Scorpan luarea În consideraţie
şi a oraşelor din 'interiorul provinciei, afirmînd apoi că lucrarea este un
corespondent pentru limesul estic al lucrării lu i Herald von Petrikoviis" pentru cel vestic.
Tov. C. Scorpan sugerează tov. M. Zahariade de a vorbi mai degrabă
de zona de influenţă a legiunii a XI-a Claudia. Referindu-se la situaţia
din Dobrogea la mijlocul sec. ,111 . e.n ., prezentată de tov. V. Barbu, afirmă
că este greu de vorbit de a distrugere generală, ci mai curind de valuri
succesive de atac. Stilpii mititari dovedesc refaceri generale. nu ~nvazii.
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Tov. M. Muntean arată că există un stilp miliar din vremea lui Gallienus la Tamis, dovadă a refacerii drumului litoralului În această
periaadă.

Tov. H. Daicov.iciu propune o observaţie precisa a arderii gropilor in
necropole de la Capidava pentru a determina dacă aceasta este executată pe loc sau in prealabil. Este de părere că datele noi aduse de tov.
M. Tzony demonstrează o situaţie mai compllicată la Pietroasele, fiind Însă
prea mult să se vorbească de o simbioză intre aceste două regiunrj in
perioada amintită.
Tov. M . Tzany precizează din nou că În castrul de la Pietroasele existenţa documentelor ,a rheologice pentru sec. II este numai ipotetică.
Tov. V. Barbu preaizează că a expus situaţia din timpu l lui Gallienus
mai ales pe baza observaţiilor de pe malul drept al Dunării , dar şi al celor
de la Sucidava (Celei).
La secţia II : Arheologia comunei primitive luc ră rile au fost conduse
de praf. univ. dr. dac. Vladimir Dumitrescu, prof. un·iv. dr. doc. Dumitru
Berciu şi dr. Eugen Cam şa.
Au fost prezentate următoarele comunică~j :
Alexandru Păunescu, Tardenoisionul de la Straja, comuna Cumpăna ,
judeţ ul Constanţa ;
Petre Coteţ, Hărţile

morfoarheo/og ice

şi importanţa

lor;

Alexandra Bolomey, Dobrogea la inceputul neoliticu/ui ;
Silvia Ma ninescu - Bilcu. Asupra citorva aspecte afe neoeneoliticului

vest -pontic ;
Gheorghe Lozarovici, Legăturile fazei Vinca A cu Thessalia de nord şi
(contribuţii la cunoaşterea culturii Vinca).
Eugen Comşa, Consideraţii cu privire la mormintele cu ocru de pe

Balcanii de sud

teritoriul Dobrogei;
Silvia Comănescu, Honia Dumitrescu şi Corneliu N. Mateescu, Studiu
matematic de mecona-structură a bolţii craniene (aplicare la un craniu
din perioada de tranziţie de la neolitic la bronz) ;
Dan Monah, Citeva observaţii privind inceputurile metalurgiei aramei

in

spaţiul

cmpato-balcanic ;

Nicolae Harţuche, .Două descoperiri arheologice din Dobrogea aparţinind culturii populaţiei de stepă nord-pontică ;
Floricel Marinescu, Cimitirul ha/lstattian de ·10 Oteşani, jud. Vilcea;
Constantin Iconomu, Rezultate preliminare ale campanii/ar de săpă
turi arheolagice efectuate in anii 1974-1976 la Curteni, punctul Dealul
Şipote;

Mihai Irimia, Descoperiri arheologice recente din secolele IV-II i.e.n.
in Dobrogea;
Nicolae Conovici, Laurenţia Georgescu, Date noi privind mormintul
getic de la Dorobanţu.
În cadrul discuţiilor tov. VI. Dumitrescu ' işi exprimă opinia in legătură
cu comunicarea tov. A. Bolomey că in cazul i(l care intr-adev.ăr nivelul
Mări'i Negre era mai inalt cu 5 m in neoliticul timpuriu S-ar explka parţial
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lipsa unor culturi corespunzătoare acestei perioade, deşi urme de viaţă
pot să apară in zonele mai inalte ale Dobrogei. Relenindu-se la comunicarea tov. Dan Monah, consideră că inceputurile metalurgiei aramei sint
mai tirzii in Europa decit in Orientul Apropiat. Ar li posibilă şi O origine locală a acestei metalurgii. dar moi sint necesare dovezi. Pnivind comunicarea tov. N. Harţuche precizează că culturile Usatovo şi Cernavodă

I nu sint contemporane, simil-itudinile dintre unele materiale vor trebui
expl,icate in vÎ·itor prin noi cercetări.
Tov. Eugen Comşa arată refe ritor la comunicarea tov. A. Păunescu că
descoperirile tardenoisiene din Dobrogea sînt foarte importante. Nu este
Însă de acord cu 'opinia potrivit căreia tardenoisianul ar fi prezent aici
pînă la Începutul culturii Hamangia. Relerindu-se la interpretările tov. A.
Bolomey, consideră că neoliticul timpu riu nu lipseşte din Dobrogea; este
posibil ca aici să se fi răspîndit culturile sudice.
Tov. VI. Dumitrescu relevă în legătu ră cu comunicarea tov. N. Conovici
şi l. Georgescu importanţa aplicării metodelor de cercetare antropologice
in arheologie.
Tov. M. Brudiu referindu-se la comunicarea tov. A. Bolomey arată că
se iveşte şi problema unor subsidenţe geologice. De asemenea, ridicarea
nivelului Dunări , j in ultimele milenii a dus la colmata rea unor zone, acoperindu-se multe staţiuni an tice.
Tov. D. 8erciu subliniază caracterul interdisciplinar al unor comunicari.
Consideră că În Dabrogea ex;stă un fond tardenoisian puternic, deoarece
În cultura Hamangia se Întilnesc multe m:icrolite. Acestea puteau li aduse
de purtătonii culturii amintite, dar pot li de tradiţie locală . Este de părere
că cultura Hamangia a mai evoluat În Dobrogea şi Îşi menţine opinia în
legătură cu existenţa unei variante vest - pontice a culturii Gumelniţa,
căreia ii aparţin ş i descoperirile de la Varna (R. P. Bulgaria). Cultura Hamangia a contribuit efect'iv la geneza culturii Gumelniţa. Remarcă de asemenea comu nicarea prezentată de tov. M. Irimia, core îmbogăţeşte harta
descoperirilor arheologice din Dabrogea pentru a periaadă În care asestea
erau puţin numeroase.
la secţia III : Istarie madernă şi contemporană lucrările au fost conduse de conl . univ. dr. Nicolae Ceachir, col. Constantin Nicolae, prof.
Radu Ciobanu, dr. Anca Ghiaţă şi conf. univ. dr. Ion Bitoleanu.
Au fost prezentate următoarele comunicări:
Cpt. Mihai Ionescu, Efortul diplomatic românesc pentru recunaaşterea
independenţei naţianale

(1877-1878).
Gheorghe Dumitraşcu, Un dacument inedit privitar la Dabrogea in
noiembrie 1878, datorat lui C. Scheletti.
Nicolae Ceachir, Semnificaţia cucerir;; Plevnei.
Col. Constantin Căzănişteanu, Lupta poporului român pentru libertate
şi independenţă.

Cornel Scafeş, Dabrogea modernă in bibliografia militară românească.
Stelian C. Popescu, Centenarul Independenţei de stat a României in
literatura istarică de peste hatare.
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Angela Pop, Mihail Kogălniceanu şi Dobrogea.
Ion Bădică, Eminescu şi Dobrogea .
Mariana Lupu, Bricul .. Mircea" de la Constanţa la Kiel (1895). Jurnal
de bord.
Georgeta Borandă, Rolul crucişătorului .. Elisabeta" in formarea marinei naţionale (1888-1916).
Steluţa Pârâu, Viaţa ţărănimii din judeţul Tulcea la inceputul seco-

lului XX.
Constantin lordan-Sima, Citeva date privind locul Dobrogei in negocierile Antanei cu Bulgaria in anii 1914-1915 şi atitudinea României.
Carmen Atanasiu. Contribuţii ale marine; comerciale române la primul
ră zboi

mondial.

Sergiu Columbeanu (comunicarea prezentată de tov. A. Ghiaţă), Perspectivele traficului maritim al României după obţinerea independenţei şi
reintegrarea Dobrogei.
In cadrul discujliilor tov. R. Ciobanu se exp rimă elogios la adresa
comunicărilor prezentate.
Tov. Gh. Dumitraşcu nu este de acord cu o statistică din comunicarea
tov. A. Pop deoarece G. Ghica vorbea doar de 2000 de români În Tulcea
la 1878. Stoianovici arăta că Între 1877 şi 1878 cifra populaţiei a crescut
de patru ori. Pr.ivitor 10 comunicarea tov. 1. Bădică tov. Dumitroşcu arată
că nu trebl1ie să ne mire atacurile lui Eminescu la adresa liberalilor pentru
că el a fost conservator.
Tov. A. Ghiaţă este de părere că tov. S. Popescu a adus date noi,
menite să elucideze o serie de aspecte importante din istonia României,
aspecte care ajută la Înlăturarea unor confuzii care moi persistă În prezentarea peste hotare a evenimentelor de la 1877- 1878.
Lucrările sesiunii au continuat după-amiază pe secţii.
La secţia 1: Epoca romano-bizantină lucrările au fost conduse de
praf. univ. dr. dac. Dumitru Tudor şi de conf. univ. Nicolae Gostar.
Au fost prezentate următoarele comunkări :
Mihai Bucovală, Circulaţia materialului yitric in epoca romană tirzie
in Dobrogea;
Vasile Culică, Pinteni din romanitatea tirzie pe limesul Dunării de Jos;
LI. col. Cristian VIădescu, Honoriu Stoica , Nicolae Moghior, Brazda lui
Novac in zona judeţului Dolj ;
Gheorghe Papuc, Concluzii asupra zidului de incintă şi a porţii de vest
a cetăţii Tropaeum Traian; ;
Gavrilă Simii on, Victor H. Bauman, Andrei Opaiţ, Ernest Oberlănder
Tîrnoveanu, Gheorghe Mănucu-Adameşteanu, 1. Vasiliu, Troesmis (raport

preliminar) ;
Irina Oberlănder-Tîrnoveanu, Staţiuni antice din comuna Mahmudia .;
Alexandru Barnea, Rela ţii economice ale Dobrogei romane cu Imperiul
in secolele IV-VIII e.n.
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in cadrul discuţiilor tov. E. Popescu consideră pnivitor la comunicarea
tov. 1. Oberlănder- Tirnoveanu că ,inscripţia trebuie datată cu un an mai
tirziu. În legătură cu comunicarea tov. A. Barneo spune că epitetul "periplekto$"' apare după 469, deci exclude datarea in sec. IV e.n.
Tov. D. Tudor se referă la comunicarea tov. M. Bucavală aducind i n
discuţie problema vaselor de la Mangalia, descoperte intr-un mormint de
inoineraţie din sec. II e.n . Privitor la comunicarea ,tov. V. Culică consideră
că pintenii trebuiesc puşi În legătură cu dezvoltarea cavalerie] incepind
de la Gallienus.
Tov. S. losipescu işi exprimă părerea că trebuiesc rezalvate problemele de publicare a materialelor arheologice rezultate pină acum din descoperiri În cadrul unor mari corpus-uri.
Tov. AL Suceveanu sugerează de asemenea publicarea unor cataloage în acest sens. Referitor la comunicarea tov. Gh. Papuc pune în d iscuţie unele aspecte de amplasament legate de turnul A. in p rli vinţa comunicării tov. A. Barnea este de părere că imaginea noastră in privinţa secolelor IV-VIII e.n. este d eform ată. Comunicarea l-a convins că autorităţile
romane controlau foarte bine această zonă . Este de acord cu concluzia
privind comerţul populaţiilor din Dobrogea cu Africa de nord, dar pune l a
îndoială că toată ceramica pub licată ar praveni din Afnica.
Tov. A. Barnea aduce unele argumente in legătură cu dotarea siglÎiiilor din vremea lui Paternus şi vorbeşte apoi de cumularea func~iei de "cames comerciorum",
Tov. N. Gostor întreabă pe tov. 1. Oberlănder-Tîrnoveonu dacă s-a
putut recunoaşte pe teren lacul de descoperire 01 fragmentelor de .inscripţii conţinînd liste de soldaţi. I se răspunde că punctul este dificil de identi ficat. intreabă apoi dacă de-a lungul .. Brazdei lui Navac" nu a fost sesizată vreo aşezare care să :servească la dotare şi sugerează dacă nu cumva
valul continuă şi dincolo de Pietroosele pină la Dunăre.
Tov. C. VIădescu prezintă În continuare dimensiunile valului, vorbind
şi de elementele sale constontiniene.
Tov. M. Zahariode recomand ă tov. St. Cucu să extindă informaţia pentru comunicarea prezentată in ziua precedentă prin consultarea unor lucrări ca ,.Notitia d ig n:itatum" şi "Codex Theodosianus".
Tov. H. Stoica aduce unele completări pri vi nd ceramica de la Lacusteni.
La secţia III : Istoria modern ă şi contemporană lucrările au fast conduse de căpitan rg. I Nicolae Petrescu , director 01 Muzeului Marinei din
Canstanţa şi canf. dr. SteMan Popescu.
Au fost prezentate următoarele comunicări:
Cornel Greavu, Fapte de vitejie ale marinarilor romani In SpriJinUl
flancului drept al trupelor române in luptele din Dobrogea din primul
război

mondial;

Aurelia Răducăneanu. Mărturii documentare despre ocupaţia inamică
in anii 1916-1918 in judeţul Canstanţa ;
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Stoica lascu, Noi documente privind Dobrogea anilor 1916- 1918, intrate in patrimoniul Muzeului de istorie naţională şi arheologie Constonţa ;
Va lentin Ciorbea, Activitatea partidelor politice burgheze in Dobrogea
la sfirşitul primului războ i mondial;
Nicolae Petrescu. Constituirea unor organ izaţi i ţărăneşti din judeţele
Canstanţa şi

Tu/cea in 1919 ;
Maria Mathe-Kiş, Mişcarea muncitorească din portul Constanţa după
primu l război mondial ;
Mihai luca, Organizaţii democratice şi antifasciste din Dobrogea in
perioada 1918-1938;
Gh. 1. Florescu, Aspecte ale solidarităţii mişcării sindicale internaţio
nale cu lupta sindicatelor unitare din România;
Ion Bitoleanu, Trei decenii de realizări in Dobrogea, 1947-1977;
Mariana BăIăbănescu, Modalităţi de ilustrare o principolelor ospecte

ale construcţiei

socialiste În Muzeul

de istorie naţională şi

arheologie

Constanţo.

In incheiere, conf, univ. dr. Stelian Popescu face aprecierea generală că nivelul comunicărilor a fost ri dicat din punct de vedere ştiinţific.

C.
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