
 

 

Cluj-Napoca 
23 iunie 2017 

 

 

Contribuţii ale Universitǎţii Tehnice din Cluj-Napoca la investigarea 

istoriei Daciei romane 

          

 

Universitatea Tehnicǎ din Cluj-Napoca (UTCN), prin Laboratorul de Arheometrie din 

cadrul Facultății de Inginerie Electrică, promoveazǎ constant demersuri de cercetare ale 

problemelor istorice,  în mod particular pe cele care vizeazǎ investigarea Daciei romane. 

În acest context,  Universitatea Tehnică a participat și a fost reprezentată de către Prof. 

Dr. Mult. Ing. Mihai Munteanu, coordonatorul Laboratorului de Arheometrie, la 

evenimentele prilejuite de comemorarea a 1900 de ani de la moartea împǎratului 

Traian, care s-au desfășurat la Accademia di Romania in Roma, sub patronajul 

Institutului Cultural Român. 

Seria acestora a debutat în data de 29 mai cu o vizitǎ a Columnei lui Traian, eveniment 

exclusivist care a avut loc în ultimii 30 de ani doar în 2006, cu ocazia aniversǎrii a 1900 de 

ani de la crearea Provinciei Dacia și în 2013, cu ocazia aniversării a 1900 de ani de la 

inaugurarea monumentului.  

Delegația română cǎreia i s-a permis accesul în Columnǎ a fost formată din ambasadorii și 

consulii României la Roma și Vatican, reprezentanți ai Academiei Române, ai Institutului de 

Arheologie București, ai Muzeului Național de Istorie București și reprezentantul UTC-N, 

Prof. Dr. Mult. Ing. Mihai Munteanu. Evenimentele au continuat în aceeași zi cu alocuţiunea 

Excelenţei Sale George Bologan – Ambasadorul României în Italia, susţinutǎ la Museo dei 

Fori Imperiali.  

Zilele de 30 și 31 mai au fost rezervate colocviului internaţional „Dacia Capta e l’Imperatore 

Traiano”, ale cǎrui lucrǎri, susţinute de specialiști italieni, spanioli și români, s-au desfǎșurat 

la Accademia di Romania in Roma. În cadrul acestui eveniment știinţific, domnul Prof. 

Dr. Mult. Ing. Mihai Munteanu a moderat una dintre cele patru secţiuni ale colocviului și 

a susţinut prelegerea intitulatǎ „La propaganda civile e militare sulle monete coniate da 

Traiano”.   
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Laboratorul de Arheometrie din cadrul UTCN polarizează activități de cercetare 

fundamentală şi aplicativă interdisciplinare, care conjugă elemente de inginerie cu cele  

de istorie, cuprinzând totalitatea investigaţiilor de factură tehnică, efectuate cu scopul 

de a facilita demersul istoric. 

Colectivul de cercetare al Laboratorului de Arheometrie a fost implicat în investigații 

cu rezultate de excepție privind datarea unei corăbii scufundate în Marea Neagră - o 

premieră absolută pentru România, subiect care a constituit şi tematica unei conferinţe 

susţinute la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava şi care va fi publicat sub forma 

unei monografii distincte; investigarea şi detectarea traiectoriilor zidurilor îngropate 

în interiorulrul Castrului Legiunii V Macedonica de la Potaissa (Turda), cercetarea unor 

fragmente de statuie imperialǎ descoperite la Porolissum (Zalǎu), sau analize fizico-

chimice efectuate pe monumentul de la Tropaeum Traiani (Adamclisi), care vor 

constitui subiectul unei teme expuse la Conferinţa Internaţională a Provinciilor 

Romane Dunărene de la Zagreb, 2017. 
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