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36 planşe. 
 

Acest volum reprezintă o noutate pentru 
zona actualului judeţ Olt, prin prisma cercetării 
interdisciplinare a unui sit arheologic, pornind de la 
o săpătură arheologică preventivă. Un alt punct 
forte este reprezentat de publicarea sa în ediţie 
bilingvă (română-engleză). Totodată, trebuie 
semnalată şi o altă latură, poate mai importantă, a 
acestei lucrări: autorii cercetării oferă explicaţii cu 
privire la problema sitului de la Caracal, descoperit 
pe şoseaua de centură, pentru care unii arheologi au 
făcut demersuri în vederea radierii din Repertoriul 
Arheologic Naţional. Această situaţie nu trebuie să 
se repete în arheologia românească deoarece aduce 
mari deservicii întregii bresle. 

Lucrarea este structurată în şase capitole, 
unele dintre ele fiind împărţite în subcapitole, 

semnate de editori şi de colaboratori. Pentru început este prezentată echipa de 
cercetare (p. 11-14) şi un mesaj adresat Comisiei Naţionale de Arheologie (p. 15). 

După Cuprins urmează Introducerea (capitolul I - p. 21-29), împărţită în Istoricul 
cercetărilor şi Cadrul natural. În primul subcapitol, semnat de Mircea Negru, sunt 
prezentate cercetările din anii 2011-2012, 2015, 2019-2020, la care se adaugă o 
expunere a situaţiei generată de disputa asupra sitului nr. 1 de la Caracal. În cel de-al 
doilea subcapitol, semnat de Nicolae Cruceru, de la Institutul de Speologie „Emil 
Racoviţă”, este realizată o analiză detaliată a reliefului, apelor, climei, vegetaţiei şi 
faunei zonei. 

În capitolul II, Rezultatele diagnosticului arheologic din anul 2020 (p. 30-39), semnat 
de Lucian Amon, Mircea Negru, Sabin Popovici, George Mihai, Dan Bălteanu şi 
Laurenţiu Comănescu, sunt prezentate succint detaliile tehnice ale cercetării: 
obiectivele şi activităţile proiectului, descrierea metodologiei de cercetare, 
prezentarea rezultatelor. Cercetările multidisciplinare realizate oferă o perspectivă 
mai largă asupra sitului arheologic, contribuind la o mai bună înţelegere a locuirii din 
zonă şi la o interpretare mai aprofundată a descoperirilor înregistrate. După 
cercetarea de suprafaţă s-au realizat investigaţii geofizice, urmate de secţiuni 
arheologice în punctele importante. Toate unităţile de cercetare sunt prezentate în 
acest capitol. Au fost descoperite fundaţiile solide (0,95 m lăţime; în adâncime au 
fost surprinse de la – 0,24 m la 1,31 m) ale unui edificiu din epoca romană, care au 
fost încadrate cronologic în prima jumătate a secolului III d.Hr., fiind identificate 
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două faze de construcţie. Din aceeaşi perioadă au mai fost cercetate două gropi cu 
materiale ceramice şi de construcţie. 

Capitolul III, Materialele arheologice descoperite (p. 40-50), este împărţit în două 
subcapitole. În primul, semnat de Mircea Negru, sunt prezentate detaliat, sub formă 
de fişă de obiect, toate categoriile de materiale ceramice descoperite în cadrul 
cercetării. Au fost înregistrate descoperiri de vase din ceramică de import (fragmente 
de amfore) şi vase de producţie locală (ceramică comună pentru servitul mesei şi 
ceramică de bucătărie). În cel de-al doilea subcapitol, semnat de Mircea Negru şi 
Sabin Popovici, sunt prezentate materialele de construcţie care au fost identificate 
(cărămizi, cărămizi pentru pavaj, ţigle) şi un nucleu de silex, descoperit la suprafaţa 
solului, datând probabil din epoca bronzului, având ca loc posibil de provenienţă un 
sit din apropierea celui cercetat şi prezentat în această lucrare. 

Capitolul IV, Consideraţii privind investigaţiile geofizice din perimetrul sitului arheologic 
(p. 51-61), semnat de Mihai Furnică, prezintă datele obţinute în urma măsurătorilor 
realizate prin metoda rezistivităţii electrice, pe o suprafaţă de 900 m2 (30 x 30 m). 
Anomaliile înregistrate au indicat posibilitatea existenţei unor structuri arheologice, 
fapt confirmat în urma cercetărilor intruzive. 

În capitolul V, Solurile şi posibila influenţă a locuirii din epoca romană asupra acestora 
din perimetrul sitului arheologic. Caracteristicile solului din zona sitului arheologic nr. 1 situat în 
estul oraşului Caracal (p. 62-67), semnat de Anca Luiza Stănilă şi Nicolae Cruceru, este 
prezentată o analiză a solurilor. S-au realizat patru profile pedologice (p. 64, fig. 16), 
dintre care trei în sit şi unul în afara sitului, până la adâncimea maximă de 2,40 m. 
Scopul acestor investigaţii este de a surprinde impactul antropic asupra zonei, în 
epoca romană. 

În Concluzii (p. 68-69), semnate de Mircea Negru, Sabin Popovici şi Lucian 
Amon, sunt expuse principalele idei ale lucrării. Este discutată importanţa 
investigaţiilor multidisciplinare (geofizice, pedologice şi arheologice) în situl nr. 1 de 
pe Şoseaua de Centură a municipiului Caracal, ca primul sit cercetat în acest mod, de 
pe teritoriul localităţii. 

Urmează Lista ilustraţiilor (p. 70-71), Anexe (p. 72-79) care cuprind tabele şi 
grafice, traducerea lucrării în limba engleză (p. 81-141), Abrevieri şi Bibliografie (p. 142-
144). În final, sunt prezentate 36 de planşe cu hărţi, planuri, fotografii care surprind 
aspecte din timpul cercetărilor, inclusiv fotografii aeriene, desene de planuri şi profile 
ale secţiunilor cercetate, fotografii şi desene ale materialelor arheologice descoperite. 

Lucrarea aduce o importantă contribuţie la cunoaşterea locuirii din epoca 
romană în proximitatea Caracalului. Cercetările multidisciplinare oferă o perspectivă 
mai clară asupra sitului arheologic, iar rezultatele sunt foarte importante. La nivel 
naţional, în ultimii ani, tot mai multe situri arheologie sunt investigate din mai multe 
perspective. Şi din acest motiv, cercetările de la Caracal sunt foarte importante, iar 
în viitor trebuie urmat exemplul şi trebuie realizate măsurători geofizice şi alte tipuri 
de investigaţii în cât mai multe situri, nu doar în cele mari! 
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