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LAUDATIO.
IN HONOREM EMERITI PROFESSORIS:
DOINA BENEA
Personalitate remarcabilă a lumii științifice istorice și arheologice, precum și a celei universitare, inspirând generații de cercetători, Doina BENEA se
impune comunității academice prin forța conjugată a tuturor preocupărilor sale,
dintr-o carieră exemplară.
Astfel, în îndelungata sa activitate de cercetare Doina BENEA şi-a lărgit
treptat și neîncetat orizontul pornind de la studiul unor obiecte găsite în cercetările de teren drobetane sau tibiscense, pentru a desluşi apoi unele probleme
din istoria politică, militară, economică a Daciei Romane, dar şi ale provinciilor
învecinate spaţiului dunărean: Moesia Superior, Moesia Inferior, Tracia şi
Pannonia. O idee ce constituie în primă instanţă centrul preocupărilor sale doctorale s-a transformat în timp într-un ideal complex, pe care l-a urmărit permanent şi de care, într-un chip emblematic, a ajuns să fie hărţuită, fără să îşi piardă
însă echilibrul şi obiectivitatea de cercetător. Cariera didactică a susținut și
potențat aceste cercetări, oferind totodată cadrul prielnic pentru a profila o altă
dimensiune a Doinei BENEA, aceea de dascăl exigent, dar cu afecțiune deplină
pentru învățăceii săi. Constanța, dăruirea fără limite definesc o personalitate
care a avut forța, înțelepciunea și căldura de a clădi la Timișoara o puternică
școală de arheologie.
Această prezentare, înscrisă în cutume, nu a surprins însă personalitatea sa inconfundabilă. Ceea ce o singularizează cu asupra de măsură pe Doina
BENEA nu se mărgineşte, deși le include, la dimensiunea ştiinţifică și cea profesională, ci este neliniștea spirituală, idealismul practic, patosul ardent ce îi
înflăcărează toate acțiunile – de istoric, de arheolog, de profesor.
Rezultat al unei existențe închinate înălțătoarelor pasiuni care i-au ordonat cercetătoarei și profesoarei Doina BENEA devenirea, dincolo de informațiile
extrem de prețioase pe care un cercetător de anvergura Domniei Sale ni le oferă,
opera sa constituie și o veritabilă lecție existențială. Cu forţa gnoseologică ce o
caracterizează, istoria instaurează un veritabil mecanism al revelării prin actualizare, iar istoricul se dovedeşte pictorul devenirii omenești şi, totodată, subiacent, însă într-un chip emblematic, un modelator de conştiinţe. Privită astfel,
imaginea de ansamblu a acestei ştiinţe se răstoarnă. Nu înşiruirea rece de evenimente şi de date este elementul său de forţă, ci desenul fin, surprinzând mecanis-
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mele de adâncime ale acţiunilor omeneşti – fie ele fapte, fie ele mişcări ale spiritului. În viziunea lui Paul VEYNE, “Meritul unui istoric nu este acela de a trece
drept profund, ci acela de a cunoaşte nivelul umil la care funcţionează istoria;
el nu trebuie să aibă vederi elevate sau chiar realiste, ci să ştie să judece cum
trebuie lucrurile mediocre”. Astfel, vedem cum întâmplările şi evenimentele
– simple, contextuale, aparent neînsemnate – sunt menite să ofere sens și direcție vieţii noastre înseși. Trecutul, oricât de îndepărtat, nu mai rămâne atunci un
tărâm intangibil, ci se transformă în sursa, imboldul propriilor izbânzi.
Așa cum toată opera Doinei BENEA ne-o dezvăluie, poezia existenţei
înseamnă decelarea în frânturi materiale a unei lumi apuse, dar pentru noi vie
şi, nu arareori, pilduitoare. Într-adevăr, capabilă a concentra în ţesătura sa viaţa
umanităţii, istoria izbuteşte să adune într-olaltă nu doar ceea ce devine memoria
faptelor umanităţii, ci şi ceea ce, înscris în fiinţa omului, dă naştere acestor
evenimente, întâmplări, atitudini. Dacă, într-adevăr, istoria este – cum spune
Cicero – magistra vitae, “dascălul vieții”, atunci ea trebuie, în mod obligatoriu,
să pătrundă cu mult dincolo de răceala și de lapidaritatea informațiilor fruste.
Istoria este dascălul vieţii noastre şi al celor care ne urmează doar dacă avem
capacitatea de a pătrunde în înţelesurile sale de profunzime. Ba, mai mult, istoricii ştiu prea bine: niciodată nu ar trebui să uităm că a înainta înseamnă a te
întoarce îndărăt, că nu există înaintare autentică atâta vreme cât nu stai cu un
ochi îndreptat înspre trecut. Cea mai durabilă actualitate revendică imperativ
cunoașterea și asimilarea antecesorilor. Toate acestea, întrețesute, transformă
istoria în veritabilă artă, în sensul său cel mai larg. Or, în toată activitatea sa,
Doina BENEA a îmbinat într-un mod strălucit rigoarea științifică și fervoarea
spirituală, amprentele sale indelebile.
Un succint parcurs profesional și științific, ce jalonează momentele fundamentale dintr-un traseu ascensional constant, ne oferă deopotrivă o privire mai
clară asupra personalității Doinei BENEA, validând cu fapte, obiective prin
natura lor, justețea afirmațiilor preliminare elogioase, subiective structural.
Născută la 8 iunie 1944 în Moldova-Veche, după încheierea studiilor
liceale la Moldova-Nouă a urmat cursurile Facultăţii de Istorie-Filosofie de la
Universitatea din Cluj, pe care a absolvit-o în 1968. Câțiva ani mai târziu, în
1972, s-a înscris la doctorat la aceeași universitate, avându-l drept conducător
ştiinţific pe profesorul universitar doctor docent Nicolae LASCU, reputat cunoscător al lumii antice. Tema tezei de doctorat, Istoria legiunilor a VII-a Claudia
și a IIII-a Flavia Felix, a dat naștere unui amplu și profund studiu de analiză
din punct de vedere epigrafic, arheologic şi al izvoarelor literare a două unităţi
militare romane de tip legiones. Susţinută în anul 1978, teza a fost publicată
în 1983 la Editura Dacia, sub titlul Din istoria militară a Moesiei Superior și
a Daciei. Era aceasta o validare a înaltei valori științifice a lucrării, care a inau-
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gurat seria altor cercetări similare, stând la baza monografiilor de istorie militară
romană (legiunea a XIII-a Gemina şi legiunea a V-a Macedonica), editate tot
sub egida valoroasei Edituri Dacia din Cluj-Napoca.
Specializându-se, așadar, în domeniul istoriei şi arheologiei romane şi
post-romane, cu privire specială asupra istoriei provinciei Dacia şi a provinciilor
dunărene, în general, Doina BENEA a fost repartizată la absolvire, în 1968,
ca muzeograf-arheolog la Muzeul Porţile-de-Fier din Drobeta-Turnu Severin.
Astfel, au început cele dintâi cercetări de teren, observaţiile asupra lucrărilor
edilitare curente pe teritoriul anticei Drobeta constituind totodată obiectul primelor sale articole. Această activitate a continuat cu primele sondaje arheologice de salvare efectuate tot pe teritoriul oraşului şi a necropolelor sale. La 1
septembrie 1975 s-a transferat la Muzeul Banatului din Timişoara, unde a fost
cooptată în colectivul de cercetare de la Tibiscum (Jupa, județul Caraş-Severin),
a cărui conducere ştiinţifică a preluat-o în anul 1978. Conducerea Şantierului
arheologic de la Tibiscum a reprezentat o etapă majoră în activitatea sa, fiind
nevoită să facă faţă unei problematici complexe sub toate aspectele, cu o fortificaţie romană având încorporate altele trei, mai vechi, cu unităţi militare diverse
din punct de vedere etnic, trei la număr staţionate în acest loc, o aşezare de tip
vicus militaris, un municipium etc. După mai mult de trei decenii de coordonare
a lucrărilor la acest sit, multe probleme s-au desluşit, altele sunt în curs de clarificare. Aici apăreau prima dată multe dintre descoperirile privind Dacia, ce
au putut fi înţelese doar printr-o cercetare a situaţiei din alte provincii. Acest
lucru a contribuit la deschiderea sa profesională spre arheologia provincială.
Cercetarea ştiinţifică a vizat astfel studierea epocii romane pe întreg teritoriul
Banatului, încât, alături de săpăturile sistematice realizate la Tibiscum, a efectuat cercetări la Criciova, Hodoni, Timişoara-Cioreni, Freidorf etc. În perioada
anilor 1983–'90 a întreprins un mare număr de cercetări de teren în judeţele
Timiş şi Caraş-Severin, asociate cu sondaje de salvare. În paralel, a realizat
numeroase expoziţii temporare la ambele muzee unde a funcționat, dar şi expoziţia de bază Sectorul epoca romană de la Drobeta (1974). A refăcut, de asemenea, întreaga expoziţie privind epoca romană a Muzeului Banatului din Timişoara (1975, 1984–'86, 1994).
După 1990, când a devenit și cadru didactic universitar, cu extraordinară
competență științifică, cu fermitate de veritabil dascăl, dar și cu o căldură umană singulară, a condus şantierele-şcoală de la Tibiscum şi Praetorium (Mehadia,
județul Caraş-Severin), contribuind decisiv la afirmarea, dezvoltarea și recunoașterea în rândul specialiștilor a Departamentului de istorie din cadrul Facultății de Litere, Istorie și Filosofie a Universității de Vest din Timișoara. Odată
cu înființarea noii secţii de Istorie a Facultăţii, în 1990, a fost cooptată în calitate
de cadru didactic asociat, iar un an mai târziu, la 1 octombrie 1991, a susţinut
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concursul pentru ocuparea postului de conferenţiar titular pentru disciplinele
Istorie universală antică, Istoria religiilor antice, Epigrafie latină, Istoria Daciei
romane. Pe măsura dezvoltării secţiei, acestora li s-au adăugat și alte cursuri,
precum Istoria Daciei romane sau Dinastia Antoninilor, toate bucurându-se
de aprecierile superlative ale studenților. S-a adăugat astfel încă o dimensiune
amplei activități a Doinei Benea, toate aflându-se într-o fericită conjuncție,
fiindcă activitatea didactică a fost potențată de cercetările arheologice, în vreme
ce acestea din urmă au fost dinamizate de efervescența tinerilor studenți-arheologi. Trebuie spus răspicat, în atare context, faptul că descoperirile de la Tibiscum sunt printre cele mai cunoscute în literatura de specialitate din străinătate
grație muncii științifice și arheologice neostoite a profesoarei. Așa cum nu a
ezitat să afirme aceasta însăși cu diverse prilejuri, continuarea cercetărilor arheologice pe şantierele-scoală de la Tibiscum şi Praetorium cu ajutorul studenţilor
s-a dovedit a fi cea mai importantă cale de atragere spre profesiunea de arheolog, găsind extrem de importantă în procesul de formare al acestora munca pe
care a desfășurat-o an de an. Mărturie pentru validitatea acestui punct de vedere
stau cel puţin muzeele din zonă care au actualmente buni profesioniști absolvenţi
de la Universitatea din Timişoara (Timişoara, Arad, Reşita, Caransebeş, Alba
Iulia, Turnu-Severin, Deva etc.).
Profesor dedicat, Doina BENEA înființează încă din 1991 primul cerc
ştiințific studențesc de arheologie, singurul, de altfel, care funcţiona la acea dată
în Universitatea timișoreană. Desfășurat în şedinţe bilunare, în cadrul cărora
se prezentau lucrări cuprinzând observaţiile personale ale membrilor cercului
de pe diferite şantiere arheologice, alături de mici note, referate, recenzii, el a
căutat permanent să formeze deprinderea de studiu aprofundat pentru o viitoare
specializare, sub atenta și neobosita supraveghere a Magistrei. Vreme de trei
ani (1994–'96) cercului științific studențesc li s-au adăugat sesiunile știinţifice
studenţeşti naţionale, Timişoara atrăgând studenți și din centrele mari de istorie
din ţară: Cluj-Napoca, Alba-Iulia, Iaşi, Constanţa etc. În felul acesta, a fost
sporit cadrul adecvat pentru o vie efervescență a activității studenților istorici
și a unor viitoare colaborări.
Din 1995, Doina BENEA a devenit profesor universitar, iar un an mai
târziu și conducător de doctorate, întâi la Universitatea “Babeș-Bolyai” din ClujNapoca, iar după aceea (2002) la Universitatea de Vest din Timișoara, contribuind hotărâtor la constituirea Școlii doctorale de istorie. Sub vigilența sa științifică, peste treizeci de candidați au obținut titlul științific de doctor, mulți dintre
aceștia dobândind un statut profesional recunoscut. În același timp, profesorul
universitar Doina BENEA a făcut parte în calitate de referent științific din aproximativ cincizeci de comisii de doctorat la universităţile din Cluj-Napoca, Iaşi,
Bucureşti, Oradea. Înființat în 1998, mai întâi sub formă de ciclu de studii apro-

XXVI

fundate, apoi ca masterat, Romanitate orientală. Istoria Provinciilor est-europene în secolele I–VI a avut-o tot pe Doina BENEA ca inițiator și director. În
perioada anilor 1992–'96 a fost șefa Catedrei de istorie, apoi, după alegerile din
anul 1996, timp de două mandate, până în 2004, a ocupat funcția de cancelar
al Facultăţii de Litere, Filosofie și Istorie. Vreme de aproape două decenii, până
în 2009, când s-a pensionat, dar și după aceea, grație activității desfășurate în
cadrul Centrului de Istorie Antică și Arheologie “Constantin Daicoviciu”, pe
care l-a înființat, pe șantierele arheologice, de fiecare dată alături de studenți
sau de mai tinerii ei colegi și discipoli, ori în cadrul școlii doctorale, profesorul
înflăcărat, pasionat cu desăvârșire de munca sa complexă – de arheolog, de cercetător, de dascăl – a reprezentat mereu un reper. În semn de prețuire a tuturor
acestor merite, în 2011, Senatul Universității de Vest din Timișoara i-a acordat
Doinei BENEA titlul de profesor universitar emerit, maxima recunoaștere pentru un profesor din cadrul instituției.
De-a lungul acestor ani efervescenți, cercetătoarea și-a publicat rezultatele științifice, concretizate în numeroase cărți de autor sau în colaborare, în peste
două sute de studii științifice, articole, rapoarte arheologice. Toate dovedesc,
la rându-le, o activitate prodigioasă. Într-o perspectivă sinoptică asupra volumelor principale, după tratatul invocat deja din 1983, în anul 1994 publică în colaborare cu Petru BONA, la Editura Museion a Ministerului Culturii şi Cultelor
din Bucureşti, prima monografie arheologică asupra unui oraş roman, intitulată
Tibiscum. În lucrare a fost abordată evoluţia anticului Tibiscum sub toate aspectele: istorie, viaţă urbană, viaţă militară, elemente ale dezvoltării economice etc.
Aceste descoperiri tibiscense constituie acum puncte de referinţă în cercetarea
arheologică românească. Apoi, în 1996, publică la Editura de Vest din Timişoara Dacia sud-vestică în secolele III–IV, însumând în jur de 510 aşezări rurale
daco-romane identificate pe teren, ce au oferit o primă bază de documentare
arheologică cu privire la civilizaţia materială şi spirituală care a fiinţat în sudvestul Daciei în primul secol după abandonarea provinciei romane. Volumul
analizează situaţia politică, economică şi de habitat de-a lungul unei perioade
cuprinse aproximativ între anii 250–363 dHr. Volumul al II-lea, care încheie
această monografie, Dacia sud-vestică în secolele III–IV. Interferenţe spirituale,
apare trei ani mai târziu, tot la Editura de Vest. Lucrarea şi-a propus analiza
fenomenului spiritual constatat în spaţiul de sud-vest al Daciei post-romane,
observând elementele specifice ale manifestărilor creştine alături de cele păgâne. În anul 2001, sub conducerea profesorului Ştefan CHIŞU a participat alături de alți specialiști la realizarea primului volum al monografiei Grădiştea de
Munte, redactând capitolul privitor la istoricul cercetărilor antice la cetățile dacice. După aceea, în 2003, la Editura Excelsior Art, cu care începe o intensă colaborare, apare Istoria aşezărilor de tip vici militares din Dacia romană, repre-
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zentând o suită de unsprezece studii publicate în ţară şi străinătate, alături de
altele trei inedite. Lucrarea aduce o nouă interpretare asupra studiului dedicat
domeniului pentru provincia Dacia. De altminteri, în anii următori cercetările
sale au fost orientate spre studierea mecanismului vieţii economice din Dacia,
lucru determinat de numeroase descoperiri de ateliere pe şantierele de la Tibiscum, Mehadia etc., dar şi datorită unei reticenţe a cercetării moderne româneşti
asupra acestei problematici.
După o îndelungată cercetare, în 2004 apare în ediţie bilingvă, la Editura
Excelsior Art, monografia Die römischen Perlenwerkstätten aus Tibiscum / Atelierele de sticlă de la Tibiscum (editio secunda: 2011), ce pune în discuţie o
analiză tipologică a artefactelor de sticlă sub formă de mărgele. Doar în aparenţă
banale, prin producţia extrem de bine organizată acestea s-au aflat însă în comerţul Daciei înspre barbaricum din secolul al II-lea până în secolul al IV-lea. Metodologia realizată de către cercetătoare stă la baza studierii acestui tip de piese
din lumea romană. În același an, 2004, la aceeași editură publică și volumul
Damnatio memoriae în arhitectura romană târzie de la Dunărea de Jos, având-o drept coautoare pe Ioana HICA. În acest tratat este abordată o altă chestiune,
şi anume aceea a evidenţierii unor forme de manifestare a legislaţiei constantiniene pe teritoriul provinciei Dacia în secolul al IV-lea, prin reutilizarea monumentelor votive sau cu caracter oficial în structura unor ziduri de incintă ale fortificaţiilor romane. Alt studiu monografic, rodul unei munci colective (coautori
fiind Mariana CRÎNGUŞ, Simona REGEP-VLASCICI, Atalia ŞTEFĂNESCU),
a tratat problematica atelierelor locale de producere a emailului în Dacia Romană, exportul şi importul spre barbaricum şi alte provincii romane a unor astfel
de produse: Arta si tehnica emailului în Dacia romană (2006).
Un moment decisiv îl constituie în plan științific apariția în anul 2013 a
amplei monografii Istoria Banatului în Antichitate, o premieră în domeniu.
Mărturie a valorii sale se așază și faptul că, la numai trei ani distanță, Editura
Academiei Române ne oferă o ediție secundă, revăzută și adăugită, Istoria Banatului: Antichitatea. Prefațatorul acesteia, academicianul Mihai BĂRBULESCU,
subliniază în Cuvânt-înainte meritele de pionierat ale tratatului, precum și cercetarea săvârșită la cel mai înalt nivel științific: “Cunoscută și foarte apreciată
cercetătoare a antichităților romane din România, Doina Benea este, indubitabil, cea mai bună cunoscătoare a Banatului în antichitate. [...] Cu o carieră
academică și de cercetare ce se distinge prin competență, soliditate științifică
și probitate profesională, dublată de o pasiune arzătoare, există toate premisele ca tratatul ce poartă semnătura eminentei cercetătoare Doina Benea [...]
să fie o reușită a istoriografiei românești”. Și, într-adevăr, observația vizionară
are deja reverberații consistente în literatura de specialitate, unde tratatul este
citat ca o autoritate în domeniu.
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Alături de aceste cărți, cercetările arheologice întreprinse în decursul
timpului s-au materializat în numeroase studii, note şi recenzii publicate în
revistele din ţară şi din străinătate (peste două sute), precum și în comunicări,
multe în conferințe plenare, prezentate la manifestări ştiinţifice internaţionale
şi naţionale. Participând la mai multe manifestări internaţionale de profil axate
mai ales pe studiul frontierelor romane, de epigrafie greacă şi latină, asupra
ceramicii romane etc., specialistul român le-a putut face astfel cunoscute comunității științifice, fiind în cea mai mare parte publicate în volumele congreselor
respective. Nu mai puțin, se remarcă participările la manifestările ştiinţifice de
profil organizate în ţară de către universităţi sau instituţii muzeale.
Cu competență și cu aceeași fervoare spirituală, Doina BENEA a coordonat colectivul de redacţie al periodicului Catedrei de istorie, “Studii de istorie a Banatului” (SIB), care a continuat publicaţia mai veche a Facultăţii de
Istorie. A îngrijit astfel apariția a cinci volume – XVI (1992), XVII-XVIII
(1993–'94), XIX-XX (1995–'96), XXI-XXII (1997–'98), XXIII-XXV(19992001) –, ultimul dintre acestea în colaborare cu Adrian BEJAN.
În anul 2001, Doina BENEA a iniţiat organizarea unui centru de cercetări istorice și arheologice la Universitatea de Vest din Timişoara, centru care
în anul 2004 a primit numele marelui învăţat bănăţean Constantin Daicoviciu.
Înființarea acestui centru a reprezentat la momentul respectiv o etapă firească
în evoluția cercetărilor de istorie veche și arheologie din universitatea timișoreană; diversele activități profesionale, științifice, culturale se regăsesc astfel
laolaltă în preocupările membrilor Centrului de Studii “Constantin Daicoviciu”.
În acest sens, se cuvin evocate mai multe simpozioane, care au pregătit terenul
pentru o organizare mai riguroasă a cercetătorilor. Centrul de Studii de Istorie
şi Arheologie “Constantin Daicoviciu” al Universităţii de Vest Timişoara este
condus încă de la înființare de către Doina BENEA, fiind acreditat de către
CNCSIS drept Centru de Excelenţă de tip C. I s-a confirmat astfel prestaţia sa
ştiinţifică, constând din cercetări arheologice, activitate la sediu prin seminarii
de lucru, şedinţe bilunare, simpozioane naţionale sau internaţionale şi editarea
publicaţiei Bibliotheca Historica et Archaeologica Universitatis Timisiensis,
în două serii: Arheologie (volumele I–X) și Istorie medie (volumele I–II), al
cărei redactor-șef este.
Doina BENEA a intuit rolul major al unui centru de cercetare în coagularea colectivului de specialiști și în intensificarea activităților științifice și profesionale, având în vedere potențialul pe care îl descoperea cu fiecare generație
de studenți. Îi este unanim recunoscut meritul, din acest punct de vedere, de a
fi girat cu o rară generozitate intelectuală devenirea tinerilor învățăcei. Așa se
explică și faptul de a fi organizat, cu ajutorul unui colectiv de studenţi, Simpozionul Internaţional dedicat Istoriei Banatului în secolul al XVIII-lea (1994).
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Cu energia consubstanțială recunoscută, în lunile august-septembrie ale aceluiași an a organizat la Timișoara și Congresul al XIX-lea Internațional Rei
Cretariae Romanae Fautores (RCRF), primul congres internațional de arheologie desfășurat în România după anul 1989, extrem de bine apreciat în străinătate; ca urmare a acestei reușite, mulţi specialiști români au devenit membri ai
Asociaţiei Internaţionale RCRF. În colaborare cu Muzeul Civilizaţiei Dacice şi
Romane Deva, în 1996 a fost organizat la Germisara (Geoagiu-Băi), Simpozionul Internaţional Războaiele daco-romane (101–106).
Acestor manifestări cu dimensiune internaţională li s-a adăugat organizarea Simpozionului Naţional închinat memoriei profesorului universitar doctor
Dumitru TUDOR (noiembrie, 1999). În 2006 s-a desfășurat Simpozionul Naţional dedicat războaielor daco-romane, iar în 2007 Simpozionul Naţional Meşteșuguri şi artizani din Dacia Romană. Comunicările prezentate la aceste manifestări ştiinţifice au fost tipărite în seria amintită mai sus. Între 18 și 20 aprilie
2012, Centrul “Constantin Daicoviciu” a organizat Simpozionul Național 1700
de ani de la Edictul de la Milano de legalizare a religiei creştine. Ca dovadă
a densității științifice a manifestărilor, mai multe instituţii din străinătate, precum: RGK Frankfurt am Main, Universitatea din Passau (Germania), Muzeul
Naţional din Zürich (Elveţia) etc., alături de o mare parte a muzeelor şi instituţiilor de învăţământ din ţară, au iniţiat schimburi de publicaţii regulate cu
Centrul de Arheologie timișorean.
Cariera prolifică a Doinei BENEA, bucurându-se de succes și de aprecierea specialiștilor din domeniu, se rotunjește cu importante participări la
manifestări științifice internaționale, unde a avut contribuții extrem de valoroase,
cu mai multe conferințe susținute în cadrul unor universități sau institute de cercetare arheologică, dar și cu burse de cercetare obținute prin competiție. Toate
vorbesc de la sine despre uriașa capacitate de muncă, despre dimensiunea științifică a muncii neobositei cercetătoare, având drept liant permanent pasiunea
intemperantă, înflăcărată pentru domeniul căruia Doina BENEA i-a dedicat
întreaga existență. Fără să realizez o prezentare descriptivă, mă limitez să le
menționez pe cele mai importante.
Proiecte de cercetare, variate ca tematică și abordare, au fost conduse de
către Doina BENEA:
■ Cercetări istorico-arheologice în Banat (coordonator); contract de cercetare
știinţifică cu Ministerul Invăţământului (1993–'95), finalizat prin lucrarea Dacia
sud-vestică în secolele III-IV, Timişoara, Editura de Vest, 1996.
■ Cercetare arheologică preventivă pe șoseaua de centură a Timişoarei (coordonator); contract de cercetare preventivă cu Muzeul Banatului din Timişoara
(2004), finalizat prin lucrarea monografică colectivă Săpăturile arheologice
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preventive de la Dumbrăvița. DN – varianta ocolitoare Timişoara km. 549+
076 – DN 69 km. 6+430, Timișoara, Editura Waldpress, 2004.
■ Modelul socio-economic al Imperiului Roman, preludiu UE. Cu privire specială la Dacia (director de proiect); grant CNCSIS 540/2006–'08.
■ Contract de cercetare preventivă cu Muzeul Banatului din Timişoara pentru
cercetare arheologică preventivă în aşezarea daco-romană Timişoara- Freidorf
(octombrie-decembrie 2006).
■ Römische Funde in Barbaricum, sub egida Römisch-Germanische Kommission Frankfurt am Main; Doina BENEA a fost reprezentant al României de sudvest în cadrul proiectului internaţional ce a cooptat în echipă specialiști reputați
din Cehia, Germania, Moldova, Polonia, România, Slovacia, Ucraina şi Ungaria.
De-a lungul anilor, Doina BENEA a participat constant la numeroase
congrese şi simpozioane internaționale, prezentând lucrări de interes pentru
comunitatea științifică internațională, ce evidențiau rezultatele descoperirilor
arheologice întreprinse:
● International Congresses of Roman Frontier Studies (LIMES), unde a luat
parte la șapte ediții: Szekesfehervar (Ungaria, 1976), Aalen (Germania, 1983),
Carnuntum (Austria, 1986), Zalău (România, 1997), Amman (Iordania, 2000),
Pecs (Ungaria, 2003), Léon (Spania, 2006).
● Congrès Internationale dʼÉpigraphie Grecque et Latine: Mamaia (1977),
Atena (Grecia, 1982).
● Les Conférences Internationales dʼÉtudes Classique de Pays Socialiste
EIRENE: Slanchev Briag-Nessebar (Bulgaria, 1979), Praga (Cehia, 1982),
Berlin dʼÈst (Germania, 1986).
● Les Congrèses Internationales dʼArcheologie Classique: Berlin West (1988),
Taragona (Spania, 1993).
● Terra Antiqua Balcanica: Veliko Târnovo (Bulgaria, 1978).
● A III-a Conferinţă Internaţională de Studiere a Portretului Roman: Praga
(Cehia, 1989).
● La Politique Édilitaire dans lʼÉmpire Romain. Colloque Roumano-Suisse:
Deva (1991), Berna (Elveţia, 1993), Tulcea (1995).
● Perlen Kolloquium Mannheim (Germania, 1994).
● Les Congrèses Internationales dʼÉtudes sur la Ceramique Romaine (RCRF):
Timişoara (1994), Efes (Turcia, 1998), Namur (Belgia, 2004).
● Congresele Internaţionale de Studiere a Sticlei (AIHV): Amsterdam (Olanda,
1996), Veneţia-Milano (Italia, 1998).
● Colocviul Maros-Tisa-Cris, organizat de Römisch-Germanische Komission
Frankfurt am Main şi Universitatea din Pécs: Pecs (Ungaria, 1998).
● Roman Limes on the Middle and Lower Danube: Kladovo (Serbia, 1995).
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● International Colloquium for the Study of the Iron Gates Region. The Archaeology and History of the Iron Gates Region between 275-602: DrobetaTurnu Severin (2000, 2002).
● Miles Romanus: dal Po al Danubio nel tardoantico, Pordenone-Concordia
Sagittaria: Pordenone (Italia, 2000).
● Congresul Internațional de Bronzuri Antice: ediția a XV-a, Grado-Aquileia
(Italia, 2000), ediția a XVI-a, București (2003).
● Congresul Internațional de Pre- şi Protoistorie: Liège (Belgia, 2001).
● LRCW 2. Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and Amphorae in the
Mediterranean: Archaeology and Archaemetry: Aix-en-Provence (Franţa,
2005).
● Handwerk und Gesellschaft in den Römischen Provinzen: Universität Zürich
(Elveţia, 2007).
■ Late Roman Cocking Wares III: Parma, Pisa (Italia, 2008).
La invitația unor universități și a unor institute de arheologie, Doina
BENEA a susținut mai multe conferințe în străinătate. Dintre acestea se remarcă:
- Die Glaswerkstätten von Tibiscum, conferinţă susţinută la Deutsches Archäologisches Institut Berlin, în decembrie 1981 (Hauskolloquium);
- Die Palmyrenern in Dakien, conferinţă susţinută la Deutsches Archäologisches
Institut Berlin, în 1983 (Hauskolloquium);
- Tibiscum entre histoire et archéologie, conferinţă susţinută la Facultatea de
Filozofie din Belgrad (Serbia), în mai 1984;
- Tibiscum eine dako-römische Stadt aus Dakien, susţinută la Deutsches Archäologisches Institut Rome (Italia), în 1987;
- Römische Werkstätten in Dakien, conferinţă susţinută la Römisch-Germanische Kommission Frankfurt am Main (Germania), în octombrie 1997;
- Aspetti del cristianesimo romeno, conferinţă susţinută la Università degli
Studii di Udine (Italia), în 1997;
- Cultura romena dopo dicembre 1989, Tavola Rotonda-Dibatto, conferință susţinută la Università degli Studii di Udine (Italia), în 1999, la care a participat
ca invitată împreună cu Carmen BLAGA și Daniel VIGHI;
- Tibiscum i centri militari della Dacia, conferinţă susţinută la Societé dʼArchéologie Friulane Udine (Italia), în mai 1999.
A beneficiat totodată de mai multe burse de documentare în străinătate:
în Germania, la Deutsches Archäologisches Institut, Burse DAI: Berlin-West1981, 1983, 1985; la Universität Saarbrücken, în perioada 1991–'92, la RömischGermanische Kommission Frankfurt am Main, în 1997 și 2003 (burse DAAD);
în Italia, la Universitatea din Udine, în 1997 și în 1999, prin programul SOCRATES.
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După acest alert excurs în universul științific și academic, semnele vii
pe care le-a lăsat cercetătorul, cărți, studii, o școală de arheologie timișoreană
la nivel internațional, discipoli eminenți, să înșir ca dovezi ale recunoașterii sale
cooptarea în organisme științifice și profesionale dintre cele mai prestigioase:
membră a Societăţii Internaţionale Rei Cretariae Romanae Fautores (RCRF)
din 1994, a Asociation Internationale dʼÉtude sur le Verre (AIHV) din 1996,
membru corespondent al Deutsches Archäologisches Institut (Institutul German de Arheologie) de la Berlin din 2003. Acestora li se adaugă organismele
ştiinţifice naţionale în care a fost cooptată: membru în Comisia Naţională de
Arheologie (1983-2001, 2003–'07), arheolog-expert din 1983, expert al Consiliului Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior (CNCSIS)
din 2002 până în 2011, expert al Asociației Române de Asigurare a Calității
în Învățământul Superior (ARACIS) între 2006 și 2011.
În 2004 Președinția României i-a conferit Ordinul Meritul Cultural în
grad de Comandor.
***
Gândind asupra temporalității, Ortega y Gasset reflectează că “a te eterniza înseamnă a-ți aminti și a prevedea”. Cu sensibilitatea sa, contrabalansată de
o rigoare ce se ivește dintr-o responsabilitate existențială majoră, Doina BENEA
a înțeles de mult acest lucru. E lecția supremă pe care le-o oferă și discipolilor.
Exigent și rafinat specialist, în toată cercetarea istorică și arheologică pe
care a întreprins-o în răstimpul a peste patruzeci de ani Doina BENEA a căutat
neîncetat să analizeze și să interpreteze obiectiv lucruri şi fenomene, ceea ce a
determinat formularea chiar a unor ipoteze noi, revoluționare în literatura românească a domeniului. S-a preocupat, însă, cu aceeași unică dăruire, de clădirea
la Timișoara a unei școli de istorie vrednice de acest nume. Ca orice veritabil
om de știință, activitatea sa e în continuare în desfășurare: neliniștită, dornică
mereu de descoperiri, regândindu-și chiar propriile puncte de vedere, fericită
cu fiecare izbândă, preocupată, implicată, dedicată. Nimic nu este prea mult,
totul este subsumat generoaselor sale idealuri.
La mulți ani, Doamnă Profesoară!
Conf. univ. dr. Valy CEIA
Universitatea de Vest din Timişoara
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GÂNDURI ...
De-a lungul carierei Doama Profesoară Doina BENEA a contribuit la formarea
a numeroşi studenţi, masteranzi, doctoranzi cărora le-a călăuzit paşii spre formarea profesională, dar şi personală. Rândurile de mai jos se doresc a fi un omagiu şi un semn
de mulţumire pentru tot ceea ce a făcut pentru noi, cei cărora ne-a fost coordonatoare
a tezei de doctorat.
***
Sunt acum pus în fața unei dileme, mai exact aceea de a aduce în fața publicului
personalitatea uriașă a celei căreia i se dedică actualele volume, adică doamna profesor
universitar emerit Doina BENEA.
Despre cine să aduc aminte mai repede, în cuvinte puține, de conducătorul tezei
mele de doctorat, sobru, tehnic, cu înalte cunoștințe de specialitate și extrem de atent
până la cele mai mici detalii? De emeritul profesor universitar de la catedra de Istorie
Antică, Istorie Veche a României, Istoria Daciei Romane și Romanitate Orientală, ca
să numesc doar câteva, un Profesor plin de informații noi, de clarificări de detaliu ale
nelămuririlor proprii sau cele ale colegilor mei? Sau de arheologul de marcă, conducătorul de șantier-școală de la Tibiscum, de cel care a creat o școală de arheologie și un
centru de studii de arheologie și istorie veche la Timișoara? Ei bine, toate aceste ipostaze se regăsesc în aceeași persoană, adică Doamna Profesor Universitar Emerit Doina
BENEA, pe lângă ele se adaugă ipostaza neobositului cercetător științific, și el emerit,
al istoriei vechi a Banatului, cel care a susținut nenumărate conferințe și comunicări,
a publicat nenumărate articole și studii în diverse reviste de specialitate din țară și din
străinătate și nu în ultimul rând autor de cărți de specialitate.
Pe lângă aceste ipostaze am fost privilegiat să o găsesc pe doamna profesor în
ipostaza personală, cea de om de omenie, cea care m-a ajutat necondiționat ori de câteori i-am cerut sprijinul, dar și cea care m-a dojenit cu blândețe atunci când a fost nevoie,
cea care întotdeauna avea o vorbă bună pentru fiecare student, masterand sau doctorand.
Ca urmare, permiteți-mi ca la acest ceas aniversar să-i urez distinsei doamne
profesor Doina BENEA viață lungă, creatoare și totodată să-i mulțumesc din toată inima
pentru ajutorul acordat în formarea mea atât profesională cât și personală!
Cătălin BALACI
Unii dintre noi sunt privilegiați să întâlnescă pe parcursul vieții oameni plini de
vivacitate, oameni buni, plini de bunătate, dornici să te susțină și să te îndrume necondiționat. Șansa mi-a oferit un loc între cei privilegiați căci încă din primul an de facultate am întâlnit la cursurile de Istorie Antică universală pe Doamna Profesoară Doina
Benea. Cursurile și mai ales seminariile pe care le aveam vor rămâne printre amintirile
cele mai dragi din vremea studenției. Am cunoscut-o apoi mult mai bine pe șantierele
arheologice unde mi-a îndrumat mie și nu numai pașii viitoarei mele profesii. Cu drag
mă întorc în timp și îmi aduc aminte cu zâmbetul pe buze de excursiile pe care le orga-
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niza pentru a descoperi monumente de arhitectură, pentru a vizita muzee, orașe și ceea
ce era cel mai important, să devenim prieteni, noi stundeții de la Istorie. Îmi aduc aminte de povețele dânsei, de cercurile studențești de arheologie pe care le coordona cu
răbdare pentru fiecare dintre noi. Nu suntem perfecți și nici Doamna Profesoară nu
se consideră a fi perfectă, dar ceea ce contează cel mai mult este faptul că pot spune
că este un OM în adevăratul sens al cuvântului, dispusă să ajute necondiționat, să te
îndrume dacă ceri un sfat, să te dojenească părintește când este cazul.
Sub zodia dânsei am devenit ceea ce sunt azi pe plan profesional și pentru
aceasta îi port și îi voi purta recunoștința mea. Acum, la ceas aniversar vreau să îi spun
simplu, dar cu toată gratitudinea: VĂ MULȚUMESC!
Mariana BALACI-CRÎNGUȘ
Fugit irreparabile tempus
Vergiliu (Georgicele, III, 284)
Oricâtă putere de sinteză aș avea, nu aș putea descrie în câteva rânduri relația
profesională și umană creată între un fost doctorand, care scrie aceste rânduri, și profesorul coordonator Doina Benea.
- Aaa, dumneata ești de la Alba Iulia!?
O întâlnisem și anterior pe doamna profesoară. Venea frecvent, aș putea spune
chiar anual, alături de o echipă de colaboratori, doctoranzi, masteranzi sau foști doctoranzi ai d-sale, ca să cerceteze noutățile din biblioteca Muzeului Național al Unirii din
Alba Iulia, unde eram și eu angajat. Priveam cu admirație și cu ușoară invidie (pe care
am și mărturisit-o cândva) la șansa pe care o aveau colegi de-ai mei de a face parte
dintr-o școală de arheologie. Pentru că Doina Benea este unul dintre ultimii creatori
ai unei școli de arheologie.
- Da, doamna profesoară, sunt George Bounegru, am reușit să spun cu cel mai
pierit glas pe care țin minte să-l fi avut vreodată și cu atitudinea puiului ce se pregătește
să fie adoptat.
Așa a început într-o toamnă, în urmă cu nouă ani, colaborarea noastră. Am avut
foarte multe discuții pe teme științifice. Am simțit în timpul colaborării autoritate cizelatoare și nu apăsătoare. Am primit dojană constructivă și nu demolatoare. Am simțit
o monitorizare externă atunci când am avut nevoie, pentru că finalizarea tezei mele de
doctorat nu a fost un punct final al colaborării. Nu a fost nici măcar un punct culminant.
A fost depășită în intensitate de momentul când, în urmă cu ceva ani, doamna profesoară
m-a surprins:
- Ascultă mafiotule: îmi ești un prieten adevărat!
De atunci mă străduiesc să merit onoarea asta, și cred că voi reuși cândva!
George Valentin BOUNEGRU
Consider că fiecare om ar trebui să aibă un model de urmat, indiferent de meseria care i-a fost menită. Încă din perioada studenției, doamna profesoară Doina Benea,
a reprezentat și continuă să reprezinte pentru mine reperul în ceea ce privește viața profesională. Pasiunea pentru arheologie, munca acribică de cercetător al istoriei romane,
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principiul lucrului bine făcut, sunt doar câteva din lucrurile pe care mi le-a transmis și
pentru care îi sunt și îi voi fi întotdeauna recunoscător.
Victor BUNOIU
În momentul scrierii tezei de doctorat nu am realizat, dar acum, la patru ani de
la finalizare, mă opresc pentru o clipă pentru a mă întreba câți coordonatori își sună doctoranzii la orele 6–7 dimineața să vadă cum merge scrisul, câți doctoranzi pot spune că
pot suna coordonatorul la ora 5:30 (tot dimineața!), când ajung pe teren pentru măsurători și cum am putut fi și savantule și deșteptul neamului în funcție de realizare sau
boacănă? Și cum am descoperit să răspund la telefon cu Sărut mâna dimineața, știind
că dimineață a fost când m-am trezit eu!
Îmi revin în minte secvențele de la primul examen de student (Istorie antică
universală) și încurajările primite, explicațiile de pe primul șanț la Tibiscum, de o zi de
duminică în care am fost de serviciu la bucătărie și am făcut clătite cu profa, mânuitor
de tigaie fiind, gura de țuică primită ca remediu pentru insolație, berea căpătată pentru
fibula descoperită în ultima zi și perioada licenței și a doctoratului, când puteam fi răsfățați cu o banană sau o ciocolată, dacă eram conștiincioși, sau puteam risca o mustrare părintească cu lucrarea tipărită dacă nu aplicam corecturile. Evident, au existat și
momente dificile, dar se spune că după o vreme rămân doar amintirile frumoase. Așa
este, acesta fiind și motivul pentru care pot să-mi sfătuiesc studenții cum să-și aleagă
viitorii coordonatori și pot să le dau exemplu cum și de ce am ales eu și cum coordonatorul meu a avut curajul și încrederea să-mi permită să amestec cele două domenii,
atât la licență, cât și la doctorat! Sărut mâinile, doamna profesoară!
Adrian CÎNTAR
Doamna Profesoară Doina BENEA face parte din cercul vieţii mele. A fost
mama de la şcoală, mama de pe şantierul arheologic şi, în acelaşi timp, profesorul greu
de mulţumit.
Există o sumă de proiecte personale pe care nu le-aş fi dus la bun sfârşit fără
energia Doamnei Profesoare, fără vehemenţa şi încăpăţânarea Domniei Sale de a-mi
acorda mai mult credit decât consider eu că merit. Am învățat să învăţ datorită Doamnei
Profesoare, am ales specializarea în istorie antică pentru că m-a făcut să iubesc pasiunea cu care îşi preda materia.
Oamenii cu care trăieşti zi de zi sau cei care îţi influenţează traiectoria vieţii
sunt şi cei care te alcătuiesc, într-un fel sau altul. Îmi place să cred că o mică parte din
felul de a fi al Doamnei Profesoare există undeva şi în mine. Şi mai cred că norocul
în viaţă este dat de oamenii cu care ai şansa să te întâlneşti. Doamna Profesoara a fost
o mare şansă pentru mine, fapt pentru care îi voi fi recunoscătoare.
Diana DINCĂ
Profesorului Doina Benea îi datorăm multe dintre momentele frumoase ale
studenției și formării noastre profesionale, alături de educație de calitate, dragostea
pentru arheologie și o permanentă grijă pentru șlefuirea unui tânăr cercetător aflat la
început de drum.
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Omului Doina Benea îi datorăm formarea unui set de valori cu care am pornit
în viața profesională și personală și pe care le vom respecta întotdeauna. Domnia sa
a fost în același timp, profesor, prieten, susținător, dar și cel mai aspru critic de care
aveam nevoie. Pe scurt, profesorul universitar dr. Doina Benea a fost, este și va fi mai
presus de toate un Dascăl, pe care am avut șansa să-l cunoaștem. Se cuvine așadar,
la ceas aniversar, să-i mulțumim așa cum se cuvine pentru toate încurajările și criticile domniei sale, pentru toate răspunsurile și întrebările și mai presus de toate pentru
toate șansele pe care cu eleganță și tenacitate ni le-a oferit.
Pentru toate acestea, pentru toate lucrurile pe care le-am învățat de la dumneavoastră, vă mulțumesc.
Paul DINULESCU
Cu mai bine de cinci ani în urmă și cu ocazia unor cercetări arheologice desfășurate în Banat, soarta m-a adus la Tibiscum, dându-mi astfel prilejul să-l cunosc pe
unul dintre oamenii deosebiți pe care îi are arheologia românească și căruia, acum, la
ceas aniversar, am deosebita onoare de a-i mulțumi încă o dată pentru adopția care mi-a
schimbat cariera și chiar viața. Venit din cealaltă parte a României, tocmai din bătrânul
Tomis, cunoșteam la vremea respectivă prea puțin lumea din Dacia a cărei istorie a
slujit-o cu devotament și dăruire de-a lungul anilor. Singur și, trebuie să mărturisesc,
cu fluturi în stomac, am ajuns așadar la Tibiscum. Acestea au fost pe scurt circumstanțele adopției mele, pentru că din momentul în care v-am cunoscut, am intrat în cercul
select și totodată larg al copiilor domniei voastre. Nu aș putea să vă mulțumesc niciodată îndeajuns pentru toate lucrurile pe care le-am învățat de la dumneavoastră de-a
lungul anilor care au trecut de atunci. Promit însă să păstrez cu sfințenie toate aceste
lecții, pentru că dincolo de meserie am învățat ce înseamnă respectul, cinstea și mai
ales munca făcută cu dragoste și fără jumătați de măsură. Pentru toate lucrurile învățate, pentru toate dățile în care m-ați ascultat și susținut, pentru toate încurajările venite
în ajunul unui examen după un drum de 12 ore cu trenul, pentru răbdarea și mai ales
pentru căldura și calitatea umană, vă mulțumesc și mă simt onorat să pot fi numit unul
dintre copiii doamnei profesoare Doinea Benea!
Ștefan V. GEORGESCU
Privind retrospectiv afirmăm cu mândrie că am avut fericita ocazie de a avea
profesor pe distinsa doamnă Doina Benea. În aproape un deceniu de studii și colaborare
(studii universitare, masterat, doctorat) am cunoscut un om deosebit, apreciat deopotrivă
atât de studenți cât și de profesorii de la noi și din alte centre universitare. Dacă ar fi
să exprim în câteva cuvinte calitățile doamnei profesoare, acestea ar fi demnitate, profesionalism, nu a făcut compromisuri în domeniul științific și a slujit cu pasiune profesia.
La această frumoasă vârstă, doamna Doina Benea are satisfacția că a contribuit
la progresul științei, fiind un punct de reper al istoriografiei românești din această parte de țară. Pentru contribuția adusă la dezvoltarea învăţământului, a faptului că a servit
ca model numeroșilor studenți și cercetători, dar mai ales pentru zecile de generaţii formate, vă mulţumim, vă urăm multă sănătate și putere de muncă pentru că așa cum vă
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știm, în mod sigur mai pregătiți un volum sau o altă lucrare de specialitate. Doamne
ajută!
Florin GOLBAN
Un profesor de înaltă pregătire, un deschizător de drumuri, mentor, un profesionist de excepție, dar mai presus de toate un om de înaltă ținută morală, cu o disciplină
de oțel, puternic, dar în același timp suflet sensibil și altruist.
Toate acestea le-am găsit când am privit adânc în omul Doina BENEA. Îi mulțumesc pentru șansa de a-mi călăuzi pașii în anii facultății, de a-mi fi profesor îndrumător de doctorat, pentru onoarea de a colabora ulterior, dar mai ales pentru privilegiul
de a-i fi aproape în diferite momente ale vieții, ocazie cu care am descoperit un om
minunat.
Profesorul universitar emerit Doina BENEA rămâne pentru noi o cale de urmat
și un model greu de egalat, o flacără de lumină, care arde și va arde mereu pe altarul
științei.
Maria HADIJI
Dacă ar trebui să vorbesc despre influența profesorului Doina Benea în viața
mea, ar trebui să încep cu prima zi de curs și să sfârșesc cu ziua de mâine. Aș începe,
așadar, cu prima zi a cursului despre Orientul Antic. Mărturisesc că nu am înțeles imediat de ce era nevoie de atâta bibliografie. Partea cu înțelegerea a venit mai târziu, la
prima titularizare și apoi la catedră. Pentru că acolo, în lumea reală, am constatat că
știu și m-am socotit norocoasă. Și dacă tot suntem la ceasul mărturisirilor, ar mai trebui
să mărturisesc că am intrat în facultate fiind absolut convinsă că într-o zi voi rescrie
istoria Egiptului antic. Însă după prima vară la Tibiscum, am știut că voi rămâne acasă
și, mai ales, am știut că voi face arheologie. Aș vrea să fiu sinceră cu dumneavoastră!
Cred că întotdeauna ați avut ajutor la a crește copii pe șantierele dumneavoastră. Vă
suspectez chiar că aveți sigur o înțelegere cu Doamne-Doamne, ba chiar sunt convinsă
că și zeii romanilor v-au cam favorizat! Nu vorbesc doar despre cei care au ales la licență istoria antică, nici de cei care mai apoi au urmat un program de master în Arheologie
Provincială și nici despre cei pe care i-ați îndrumat la doctorat. Vorbesc aici de toți
cei care de-a lungul timpului au fost pe șantierele dumneavoastră, despre cei pe care
i-ați îndrumat și i-ați sfătuit, indiferent de ce au ales să facă în viață, dar mai ales despre toți cei în ale căror comisii de doctorat ați fost și care au rămas pentru noi, doctoranzii dumneavoastră și colegi de generație cu aceștia, un fel de frați vitregi-buni. Aș
dori să vă mulțumesc pentru că datorită dumneavoastră am astăzi destui frați în toată
țara.
Unele dintre cele mai dragi amintiri ale mele se leagă de șantierele de la Tibiscum și Mehadia. Câte dureri de cap nu v-am dat! Nu v-am auzit să vă plângeți niciodată,
nici când ați rămas fără mâncare pentru că erau aproape 100 de oameni la Tibiscum,
nici când s-a făcut grevă și după aceea s-a renunțat la ea. Nu ați scos un sunet de protest
nici măcar atunci când ați mâncat varză frecată cu un kilogram de sare, asta în timp
ce toată lumea își punea câte un polonic de varză și unul de apă. Dumneavoastră ați
înghițit stoic lingură după lingură, ascultând explicația studentei de serviciu... ea așa
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a învățat acasă la mama. Cum aș putea uita farsele făcute pe șantiere, de noi sau de
dumneavoastră! Îmi amintesc când m-ați ținut jumătate de oră, studentă în anul întâi
fiind, ca să curăț un os, explicându-mi cu candoare că este sigur un os uman, că nenorocitul posesor a murit de ciumă, că boala respectivă este încă letală dacă un nefericit
atinge oasele celui infectat și mai ales v-ați amintit că nu mi-ați dat nici mănuși și nici
măscuță și ați încheiat cu: Ce facem acuma, dacă te-ai infectat?!
Toate aceste amintiri și multe altele din perioada studenției și a formării mele
profesionale sunt legate de dumneavoastră. Dincolo de carte, vă datorez drumul ales,
iar dincolo de acesta vă datorez metoda și, cel mai important, cinstea și dragostea pentru meserie. Așadar, aș putea spunea că influența profesorului Doina Benea în viața
mea nu s-a sfârșit în ziua în care am terminat facultatea și am ajuns la catedră și nici
măcar în momentul în care am terminat doctoratul și m-am angajat în muzeu. Influența
Domniei sale va continua și mâine, prin amintirile frumoase, prin lucrurile pe care le-am
învățat și mai ales prin valorile pe care mi le-a transmis.
Ana-Cristina HAMAT
Oamenii care ne inspiră pot fi oameni cu care avem norocul să ne întâlnim.
Întâlnirea cu ei este definitorie. Sunt oamenii care îşi pun în practică visurile, oamenii
care ne uimesc cu talentul lor, cu energia lor, aşezată în slujba unor cauze care schimbă
viaţa altora în mai bine. Faptele lor nasc cea mai importantă reacţie în ceilalţi – înțelegerea faptului că E POSIBIL, că visurile pot deveni realitate, că îţi poţi trăi viaţa în
Bine şi Frumos, că îi poţi ajuta cu adevărat pe ceilalţi. Acum și eu sunt fericit și recunoscător pentru că am fost călăuzit în tainele Antichității și pe drumul vieții de omul deosebit DOAMNA PROFESOR UNIVERSITAR EMERIT DOINA BENEA.
Nicolae HURDUZEU
Am avut privilegiul să o cunosc pe distinsa Doamnă Profesor universitar emerit
Doina BENEA în urmă cu peste două decenii, la un simpozion pe teme istorice, organizat la Caransebeș. Deși sunt prin formație teolog, am avut onoarea de a fi printre primii
doctoranzi ai Domniei sale. În calitate de coordonator la doctorat, am resimțit competența și profesionalismul cu care m-a îndrumat și susținut. Am admirat la Doamna Benea
spiritul combativ, abnegația, pasiunea și onestitatea. Mereu deschisă, optimistă și încrezătoare, avea capacitatea de a ne mobiliza și motiva. Fără să se menajeze, în fiecare an
se afla cu studenții pe un șantier arheologic.
În ceas aniversar, cu prețuire pentru realizările de excepție în cercetarea istorică
și arheologică națională și în activitatea didactică de la catedră, de peste două decenii,
în cadrul Facultății de Litere, Istorie și Teologie, din cadrul Universității de Vest din
Timișoara, precum și pentru calda afecțiune cu care ne-a onorat, rugăm pe Dumnezeu
să o ocrotească, cu sănătate și putere de muncă încă mulți ani de acum înainte.
Vasile ITINEANȚ
Cei care o cunosc pe prof. dr. Doina Benea rămân profund impresionați de
cunoștințele, caracterul, dedicarea, profesionalismul și personalitatea dânsei. Cei care
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au avut deosebita onoare de a a-i fi doctoranzi, rămân schimbați pe viață. Este o persoană care redefinește cercetarea istorică și arheologică și care reușește cu adevărat să
transmită pasiunea pentru trecut generațiilor prezente, ca acestea să influențeze viitorul.
Trajan KAČINA
Personal, am întâlnit-o pe Doamna Profesoară BENEA când am pășit pentru
prima dată într-o sală de curs. Ca student, descopeream “Tibiscum” și apoi mai multe
articole de specialitate ale Doamnei Profesoare.
De fiecare dată ne amintim de dânsa când răsfoim edițiile “Tibiscum”, “Dacia
sud-vestică în sec. III-IV”, în care se menționează activitatea științifică pe șantierele
arheologice de la Tibiscum (Jupa), Drobeta și, din anul 2000, Praetorium (Mehadia).
Îmi face plăcere să îmi amintesc de primul șantier arheologic, Tibiscum, unde am făcut
practica de specialitate, atunci când, într-adevăr, am înțeles ce înseamna a practica
arheologia.
Deci aș vrea să spun că activitatea Doamnei Profesoare Benea s-a desfășurat
pe mai multe planuri, cu succese în toate domeniile: atât în activitatea de profesor, cât
și în cea de arheolog.
Doamna Profesoară Doina BENEA și-a ajutat și își ajută în continuare studenții,
foștii studenți și actualii profesori, care i-au cerut ajutorul. În afară de acestea, este un
OM care încearcă să-ți deschidă noi orizonturi de cunoaștere în activitatea științifică,
prin experiența și caracterul de care dă dovadă întotdeauna.
Este un model pentru cunoașterea arheologică, tocmai prin preocuparea sa pentru perfecționarea tinerilor arheologi și studierea de către aceștia a unor probleme majore
din istoria antică a Daciei sud-vestice.
Sigur că doamna profesoară este un om care iubește cu patimă profesia și o
face cu cinste, cercetând cu ambiție și entuziasm numeroasele situri pentru epoca romană, să scoată la lumina zilei și să publice studii de specialitate, articole care rămân surse
de referință pentru toți cei care îi calcă pe urme.
Așadar, profesoara Doina Benea reprezintă pentru Dacia sud-vestică un factor
vital, care prin studierea siturilor arheologice din această zonă a deschis căi spre cunoaștere tinerei generații, pentru a pregăti viitorii specialiști în domeniu.
Prin activitatea sa remarcabilă în domeniul arheologiei, prin opera sa, prin
izbânda de a fi și a rămâne o personalitate științifică de seamă a Banatului, Doamna
Profesoară Doina BENEA se situează în rândul personalităților remarcabile ale acestui
neam.
Iulian LALESCU
“A citi pentru întâia oară o carte este ca și cum ți-ai face un nou prieten; a
reciti o carte este precum te-ai întâlni cu un vechi prieten”. Acest vechi proverb chinez
surprinde, cum nu se poate mai bine, esența intreprinderii publicistice a doamnei profesor universitar emerit Doina BENEA.
Transpunând aceste cuvinte ale proverbului, mai ales pentru cei care eram la
început de carieră, putem spune că a te întâlni prima oară cu doamna profesor este ca și
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cum ți-ai face un nou prieten, iar a te reîntâlni cu dânsa este ca și cum ai fi cu un vechi
prieten.
Conectată la realitățile lumii istoricilor, doamna profesor a pregătit cu profesionalismul cu care ne-a obișnuit noi generații de doctoranzi, printre care mă număr și eu,
iar pe această cale doresc să-i mulțumesc din suflet.
Mirela Elena LĂSCOIU
Consacrată și deosebit de respectată, omul de știință care și-a dedicat întreaga
existență cercetării antichităților romane din România, Doina BENEA este incontestabil
cea mai competentă expertă a Banatului antic. Cu un parcurs de cadru didactic universitar și de cercetare, care se remarcă prin valoare, consistență, acribie și integritate profesională, doamna prof. univ. emerit Doina BENEA reprezintă un exemplu demn de
urmat pentru toți cei ce s-au aplecat asupra studierii Romei antice. Dezideratul nostru
este ca și în perspectivă, pentru epoca antică romană, să putem perpetua același nivel
al cercetării și apoi al publicării de articole, studii și cărți științifice, precum cele ale
doamnei profesor, care reprezintă și vor reprezenta pentru posteritate un valoros etalon,
obligatoriu a fi urmat de către comunitatea științifică. Ne exprimăm recunoștința și îi
adresăm sincera noastră gratitudine doamnei prof. univ. emerit Doina BENEA pentru
strădania de a ne îndruma și de a ne forma profesional, pentru sprijinul și încurajările
imuabile de care am beneficiat pe parcursul a multor ani din partea DOAMNEI PROFESOR.
Cosmin MATEI
Îmi este dificil să vorbesc despre doamna Profesor Emerit Doina BENEA în
câteva rânduri, dar am putut cunoaşte, de-a lungul timpului, toate ipostazele întruchipate
de marea doamnă a arheologiei bănăţene: profesor, om de ştiinţă, prestigios arheolog,
şi, cea mai mare calitate, cea de OM.
În calitate de profesor şi coordonator de doctorat, doamna profesor ne-a cultivat
un stil de lucru, dragostea şi respectul faţă de muncă, preţuirea tuturor elementelor care
formează cultura şi patrimoniul cultural naţional. Toate acestea, însă, ni le-a transmis
prin exemplul personal, prin marea sa putere de muncă şi dedicaţia faţă de lucrurile
bine realizate.
Cu această ocazie, doresc să îi mulţumesc celei care mi-a fost şi îmi este mentor, Prof. Emerit dr. Doina Benea, pentru tot sprijinul acordat în activitatea profesională,
nu în ultimul rând, la formarea mea – ca om.
Bogdan MUSCALU
Și astăzi, după aproape două decenii de la întâlnirea cu doamna profesor Doina
BENEA, îmi amintesc emoția pe care am simțit-o la primul curs de Istorie antică universală, când, citind lista de prezență, am fost întrebată: “Ești din Pojejena? Acolo este
frecvent numele Mutașcu”. Eram surprinsă să constat că un profesor universitar știa de
unde provin. Atunci nu știam că dumneaei, preocupată de istoria militară a Daciei,
era la curent cu cercetările arheologice din castrul roman de la Pojejena. A fost înce-
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putul unei frumoase colaborări, care se va concretiza cu teza de doctorat Dacii în armata romană.
Astăzi, aflată la rândul meu la catedră, le sugerez elevilor ca ceea ce intenționează să alegă în viitor să facă cu pasiune și entuziasm, fiindcă doar așa vor avea parte
de satisfacții. Am văzut această pasiune la profesorul Doina BENEA la catedră, dar
mai ales la arheologul și cercetătorul Doina BENEA pe șantierele arheologice de la
Jupa și Mehadia, unde am participat în calitate de student, masterand și doctorand.
Pe șantiere am înțeles că în spatele cercetării stă o muncă imensă, susținută de
un program riguros, respectat cu strictețe, de la care nu făcea concesii nici când starea
de sănătate ar fi cerut-o. Prin activitatea pe care o coordona, prin atmosfera pe care o
însuflețea, reușea să-i determine pe studenți să revină și în campaniile următoare, chiar
dacă practica nu mai era obligatorie. Acolo am descoperit omul autodidact, iubitor de
frumos, prin preocupările pe care doamna profesor Doina BENEA le manifesta pentru
literatură și muzică clasică.
În societatea actuală postmodernă, constat uneori, cu părere de rău, că elevii nu
mai au repere și modele de urmat. Personal, mă simt norocoasă că am avut șansa să
cunosc un om asemenea profesorului Doina Benea: dedicat profesiei, pasionat de universul arheologiei, dornic de-a îndruma și susține “învățăceii” pe drumul cunoașterii
și înțelegerii istoriei, al cercetării arheologice și al propriei lor deveniri. Îi sunt recunoscătoare pentru încrederea acordată și pentru sfaturile primite.
Lenuța MUTAȘCU
Vara anului 1998. La 20 de ani eram o tânără introvertită, puțin sociabilă, care
nu se depărtase aproape deloc, până atunci, de confortul căminului și grija părinților. Dar
a venit primul șantier arheologic sub coordonarea Doamnei Profesoare – Zăgujeni –,
cu cazarea în conacul pe atunci dezafectat, pe alocuri fără energie electrică, lipsit de
apă curentă, cu grupuri sanitare rudimentare în curte, cu serviciul la bucătărie pentru
50 de persoane, cu deplasarea pe marginea șoselei, de două ori pe zi, cu uneltele în spinare, până la șantier. Condiții deloc ofertante pentru cineva ca mine. Părinții mei, cunoscându-mă, au dat verdictul: “nu se va obișnui aici, la primul sfârșit de săptămână va
veni acasă”. Dar la primul sfârșit de săptămână nu am mers acasă, nici în următoarele
două. Tata i-a spus atunci Doamnei Profesoare: “mi-ați stricat copilul, ăsta nu mai e
copilul meu!”. Dar nu mă stricase, ci mă salvase. Mi-a deschis ochii spre lume și viață,
spre ceilalți, m-a ajutat să-mi depășesc limitele și temerile. Doamnei Profesoare îi datorez totul, profesional vorbind, dar și personal. Seriozitate, tenacitate, curaj, profesionalism, respect, demnitate, compasiune, empatie – sunt doar câteva trăsături de caracter
prin care Doamna Profesoară mi-a modelat nu numai cariera, dar și personalitatea. Și
pentru aceasta îi mulțumesc și îi voi rămâne recunoscătoare pentru totdeauna.
Atalia ONIȚIU
Sunt rare situațiile în care ai ocazia să întâlnești persoane de calitate umană și
profesională în vremurile pe care le trăim în acest moment. Una dintre acestea este
Doamna profesor Doina Benea. Doamnă a arheologiei românești, s-a impus încă de
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la început într-o meserie dominată de o serie de prejudecăți, care s-au mai atenuat
odată cu trecerea timpului. Opera sa este una impresionantă, care cuprinde studii de
arheologie romană și nu numai, scrise cu o deosebită acribie științifică, recunoscute
de comunitatea științifică națională și internațională. În mod sigur nu se poate vorbi
despre viața militară a Daciei romane sau despre anticul Tibiscum fără a consulta cărțile și studiile publicate de Domnia sa de-a lungul vremii. Nu oricine ajunge membru
al Institutului Arheologic German din Berlin (Deutsches Archäologisches Institut), nu
oricine este în stare să scrie tratate de istorie antică, nu oricine are capacitatea de a sintetiza informații științifice pe care să le facă accesibile profanilor, nu oricine poate lăsa
în urma sa o operă impresionantă, care se apropie, dacă nu mă înșel, de cifra 200. A
editat o serie de volume care tratează viața economică a Daciei romane sau alte aspecte tematice în seria Bibliotheca Historica et Archaeologica Universitatis Timisiensis.
Am avut șansa de a-mi elabora teza de doctorat (despre canabele legiunii a
XIII-a Gemina) sub atenta și exigenta îndrumare a Doamnei profesor Doina Benea.
Discuțiile cu caracter științific, uneori presărate cu polemici ample, au avut darul de
a fi parte integrantă în formarea mea profesională.
Câți mari profesori au reușit să creeze o școală de arheologie? Nu este un lucru
ușor. Pot da câteva exemple, dar acestea sunt puține: Constantin Daicoviciu, Mihai
Bărbulescu, Alexandru Suceveanu, Alexandru Matei, Radu Popa... Doamna profesor
a reușit să creeze la Universitatea de Vest din Timișoara o școală de arheologie romană de pe băncile căreia au învățat tainele acestei vocații Mariana Crînguș Balaci, Cătălin
Balaci, Simona Regep, Atalia Ștefănescu-Onițiu, Călin Timoc, Bogdan Muscalu, Victor
Bunoi și mulți alții, astăzi specialiști recunoscuți prin lucrările lor în domeniul nostru
de activitate.
Latura umană? Greu să o pot descrie în doar câteva rânduri. Cred că aș putea
să o expun într-o povestire. Sunt multe lucruri de spus, dar spațiul editorial nu ne permite. Când m-am înscris la cursurile doctorale, în toamna anului 2007, eram un tânăr
arheolog care încerca să-și facă loc în lumea științifică. Nu mai spun că salariul meu
era vai de mama lui, abia aveam bani să plătesc trenul Alba Iulia–Timișoara. Aflasem
că după examene Doamna avea obiceiul să-și invite doctoranzii și colaboratorii la masă,
și că ar fi indicat să nu fie refuzată. După un examen, într-o după-amiază frumoasă de
toamnă, Doamna profesor ne invitase pe mine și pe colegul meu George Bounegru,
împreună cu colaboratorii Domniei sale, la o pizzerie, dar nu oriunde, ci în buricul
târgului. “Spuneți băieți, ce alegeți?”. Noi “... păi... aia, aia, mai ieftină...”. “Nu, măi,
voi sunteți flămânzi. Aia!”. Nouă ne crăpa obrazul de rușine că ne comandase cel mai
scump sortiment de pizza. Acesta este doar un exemplu minor din ceea ce a constituit
relația noastră umană. Discuțiile cu privire la greutățile vieții și multe altele le-am putut
purta fără nicio reținere, oricând a fost nevoie. La un moment o să ne fie dor de Doina
Benea. Trecerea inexorabilă a timpului lasă urme asupra fiecăruia dintre noi. Mi-e dor
de Dânsa în fiecare zi, chiar dacă o sun foarte rar, dar momentele petrecute împreună,
atâtea câte au fost, nu știu dacă o să mai am ocazia de a le repeta.
Radu OTA
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De doamna profesoară mă leagă nu doar relaţii profesionale, ci şi personale,
ceea ce mă face să adaug şi eu un portret, aşa cum o văd eu, celor făcute de alţi colegi
de-ai mei ce au dorit să o omagieze. Am cunoscut-o pe doamna Doina Benea, profesor
universitar doctor, la Universitatea de Vest din Timişoara, în urmă cu mulţi ani, când,
după un destin destul de agitat, dânsa a încercat să-mi creioneze, cu diplomaţia-i caracteristică, drumul pe care ar trebui să-l urmez. Am avut bucuria de a fi acceptat să-mi
coordoneze lucrările de licenţă, de disertaţie şi teza de doctorat. Îi datorez recunoştinţă
şi îi adresez mulţumiri pentru încrederea, susţinerea, răbdarea şi înţelegerea de care a
dat dovadă în sprijinirea carierei mele profesionale şi didactice.
Toate aceste lucruri m-au făcut să o preţuiesc şi mai mult, doamna Prof. dr.
Doina Benea fiind îmbinarea perfectă între fermitatea profesională şi eleganța comportamentală. O viaţă de om pentru o profesie slujită cu tact şi dăruire, cu o pasiune nesfârşită de a se îndrepta din nou către un țel, mai mult sau mai puţin cunoscut, dar cu
siguranţă ştiinţific. Cred că o caracterizează mai presus de orice o modestie şi o discreţie ieşite din comun. I-am simţit delicateţea, chiar dacă i-am dat uneori motive de supărare.
Mă bucur că am avut şansa de a o întâlni şi cunoaşte, motiv pentru care îmi
exprim încă o dată gratitudinea şi respectul meu, urându-i o viaţă lungă, susţinută putere
de muncă, cu spiritul tot tânăr şi activ. Unei purtătoare de astfel de valori umane mă
simt onorată să-i urez la acest ceas aniversar mulţi ani liniştiţi, armonie sufletească şi
putere de a-şi continua activitatea profesională, bucurându-se din plin de farmecul vieţii.
Mihaela POPESCU
Este dificil de expus în câteva cuvinte sentimentele de respect și admirație care
mă încearcă ori de câte ori mă gândesc la omul care m-a făcut să îndrăgesc Antichitatea
mai mult decât oricare altă perioadă istorică și care mi-a insuflat pasiunea pentru arheologie. Îmi amintesc cu plăcere de zilele toride de la Jupa, când nu exista artefact descoperit care să-i fie “străin” doamnei profesoare sau câtă dreptate avea în interpretarea
destinației și a formei unei construcții antice, de parcă ar fi fost în posesia unei hărți
imaginare a castrului de la Tibiscum, ce era confirmată cu fiecare campanie de săpături.
Mă simt onorat și norocos să mă număr printre numeroșii studenți care au participat la cursurile domniei sale de la facultate, masterat și doctorat. Pentru mine, doamna
prof. univ. emerit Doina BENEA este un model, o personalitate cu o bogată activitate
profesională, recunoscută și apreciată atât în țară, cât și în străinătate, care a fost clădită pe zeci de ani de muncă și cercetare, sacrificii, onestitate, principialitate, modestie și
bunătate.
Acum, la ceas aniversar, doresc să-i urez doamnei profesoare multă sănătate,
fericire și să o asigur de respectul și considerația mea.
Sabin POPESCU
Un gând de recunoştinţă... Am întâlnit-o pe Doamna Profesor cu ocazia unor
întâlniri de specialitate, conferinţe, simpozioane sau la lansarea unor volume apărute sub
iscălitura Domniei sale. Apropierea dintre noi s-a petrecut după o întâmplare oarecum
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“norocoasă”, după ce coordonatorul meu de doctorat, prof. univ. dr. Radu FLORESCU,
îmbolnăvindu-se, nu mi-a mai putut coordona teza şi atunci colegii m-au îndrumat
către Doamna Profesor Doina BENEA. Încă după primele întâlniri mi-am dat seama
că nu-mi va fi uşor, având în faţă o personalitate de seamă a ştiinţei istorice şi arheologice româneşti.
În răstimpul a peste o jumătate de veac a bogatei activităţi de cercetător, istoricul şi arheologul prof. univ. dr. emerit Doina BENEA a coordonat şantiere arheologice pe teritoriul Banatului, și nu numai, concretizate în ample lucrări monografice,
în studii de detaliu sau sinteză, pe o largă paletă tematică, mai ales în cadrul istoriei
antice, oglindită în numeroase studii şi comunicări.
Activitatea sa ştiinţifică cuprinde numeroase volume, studii, articole, recenzii,
precum şi comunicări la simpozioane naţionale şi internaţionale, care subliniază personalitatea ştiinţifică a Doamnei Profesor, exigenţa sa proverbială, documentarea vastă,
tratarea profundă a temelor abordate.
Doamna Profesor Doina BENEA lasă moştenire, subliniată și prin conferirea
unor însemne de preţuire pentru întreaga activitate depusă, moștenire pe care îi doresc
să o îmbogățească, o bogată operă istorică, o vie şi luminoasă prezenţă de erudit cărturar, devotat arheologiei şi istoriei româneşti, ale cărei valoroase contribuţii de cunoaştere şi aprofundare se evidenţiază, pentru totdeauna, alături de cele ale înaintaşilor săi.
La final, vreau să adaug câteva versuri din poezia Arheologul şi timpul, al
arheologului și poetului Silviu SANIE (Soarele se face Lună, Iaşi, 2004):
Pribeag scormonitor în tainiţele vremii
Sprinten alergi prin secole, milenii
Şovăitor te-opreşti şi la decenii
Târziu, când timpul ce se adună, doare
Şi simţi că de picioare s-agaţă bolovanii,
Îţi aminteşti că vremea se număra, cândva, cu anii.
Dacian RANCU
Îmi aduc aminte și acum cu emoție și bucurie de primele întâlniri de la cursurile și seminariile de Istorie antică universală, când am cunoscut-o pe Doamna Profesoară DOINA BENEA, un PROFESOR dornic să îți împărtășească cunoștințe, să te
îndrume și să te susțină necondiționat.
Dar cele mai plăcute și frumoase amintiri le am de pe șantierele arheologice,
unde Doamna Profesoară mi-a îndrumat pașii în formarea mea ca arheolog cu o permanentă grijă, cu încurajări și critici părintești atunci când aveam nevoie.
Doamnei Profesoare îi datorez ceea ce sunt astăzi pe plan profesional și de
aceea îi port și îi voi purta mereu toată recunoștința mea pentru șansa de a-mi fi acordat privilegiul de a fi învățăcelul Domniei Sale.
Pentru toate acestea, pentru faptul că mi-ați fost în același timp dascăl, prieten,
părinte, pentru că m-ați îndrumat în cele mai grele momente ale vieții mele doresc să
VĂ MULȚUMESC!
Simona REGEP
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Sunt onorat și, în același timp, bucuros să aștern câteva rânduri despre Doamna
Profesor Univ. Dr. Doina Benea.
Drumurile noastre s-au intersectat în anul 1999, când am devenit student al
Facultății de Litere, Filosofie și Istorie – secția Istorie și am participat la cursurile de
Istorie antică universală și Epigrafie latină. Încă din această perioadă mi-am propus
să mă dedic carierei didactice și, mulțumită Domniei Sale, am fost atras de fascinanta
Istorie a antichității.
M-am decis să îmi continui studiile de licență, urmând masteratul “Romanitate Orientală și arheologie provincială (sec. I-VI)” și doctoratul cu lucrarea: “Istoria
orașului antic Drobeta și a teritoriului său rural”, sub atenta îndrumare a Domniei
Sale.
Perioadele de masterand și doctorand au constituit, pentru mine, o adevărată
“școală”, care a avut un rol important în formarea și perfecționarea personală în domeniul istoriei antice, la care a contribuit în cea mai mare măsură Dascălul Doina Benea.
Astfel, cuvintele rămân sărace în a cuprinde personalitatea Doamnei Profesor,
dar suntem datori în calitate de ucenici să păstrăm și să transmitem, la rându-ne, generațiilor viitoare ce am primit de la dascălii noștri.
Am avut ocazia de a remarca, pe lângă tactul pedagogic avut de Doamna Profesor, corectitudinea, profesionalismul și latura umană atât în cadrul activităților de
curs, cât și pe șantierele arheologice de la Mehadia și Jupa.
Doresc să mărturisesc faptul că, novice fiind între ale cercetării istorice, Doamna Profesor a știut să transmită importanța calității cercetării științifice, fapt ce a contribuit la o cât mai bună cunoaștere și cercetare a istoriei orașului antic Drobeta, în
cadrul tezei de doctorat mai sus menționate.
Aduc aleasă mulțumire pentru zidirea sufletească la care a contribuit Doamna
Profesor Doina Benea.
Nicolae ȘERBAN
Doina BENEA a predat o serie întreagă de cursuri legate de antichitatea clasică
multor generații de studenți, a coordonat licențe, dizertații și lucrări de doctorat, a îndrumat foarte mulți dascăli la lucrările de gradul întâi, a făcut parte din comitete științifice
și colegii de redacție a numeroase reviste de specialitate, a participat la multe conferințe
și congrese naționale și internaționale în îndelungata-i carieră și mai ales a publicat
foarte mult, la fel ca poate mulți alți mari profesori de la Universitatea de Vest din
Timișoara. Totuși, s-a remarcat, mai mult ca oricare alt profesor universitar, îndeosebi
în ochii studenților, pentru că a știut să le fie mereu alături, să îi ajute și să-i înțeleagă,
să-i impulsioneze, să le trezească pasiunea pentru arheologie și cercetarea științifică
și, nu în ultimul rând, a știut să-i sprijine cu tot ce are, ca aceștia să dobândească, o
pregătire cât mai completă. Le-a oferit studenților, fără a avea întotdeauna sprijinul instituțional și colegial, posibilitatea de a merge în excursii de studii, de a participa la conferințe studențești, de a întreprinde săpături arheologice pe șantierele școală din Banat,
de a avea un cerc de arheologie unde să-și expună proiectele proprii și chiar șansa de a
scoate o revistă de specialitate proprie, le-a înlesnit contacte cu alți specialiști din țară
și străinătate și multora le-a facilitat obținerea unei burse de studiu sau de doctorat. Mie
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mi-a dat o șansă în plus: să îi fiu asistent, să am un loc de muncă la universitate și de la
bun început (din anul I de facultate), să devin colaborator la cercetările sistematice de
la Tibiscum – Jupa. A avut multă încredere în mine și în proiectele și ideile mele, “m-a
creditat” de multe ori (cum îi plăcea să spună în glumă). Rămâne cu timpul să confirme
că nu a greșit în alegerea făcută. Mulțumesc!
Ioan-Călin TIMOC
Desigur, mulți pot vorbi (și mult mai avizat) despre profesorul universitar,
arheologul sau muzeograful Doina BENEA. Îndrăznesc să cred, și să sper, că sunt unul
dintre cei cu care a interacționat și altfel. O cunosc pe doamna profesoară de 14 ani.
Mi-a fost dascăl, mi-a coordonat lucrarea de licență, apoi de masterat și de doctorat.
În toată această perioadă mi-a fost însă aproape ca om, mereu conectată la tot ce mi
se întâmplă, bucurându-se pentru reușitele mele sau întristându-se pentru eșecuri, sfătuindu-mă, îndrumându-mă, motivându-mă, dar mai ales repetându-mi că, orice s-ar
întâmpla în preajma mea, trebuie să înfrunt totul cu fruntea sus. Pentru că merită!
Sunt fericită să-i pot mulțumi și în felul acesta pentru tot ce a făcut și face pentru mine.
Oana TUTILĂ
Doamna prof. univ. emerit Doina Benea este un istoric complex, reuşind să
îmbine munca de cercetare cu predarea istoriei. A condus cercetările arheologice din
partea de sud-vest a României, a adus o contribuţie majoră la cunoaşterea istoriei
României, cu precădere a zonei de sud-vest, precum şi a unor aspecte importante din
istoria Europei centrale şi estice.
De-a lungul celor aproape 50 de ani de activitate ştiinţifică arheologică şi istorică, d-na prof. univ. dr. Doina Benea a publicat zeci de cărţi de arheologie şi istorie
şi sute de studii şi articole ştiinţifice, a participat la conferinţe naţionale şi internaţionale, primind numeroase distincţii academice.
Doamna dr. Doina Benea este un profesor foarte bun, cu multă umanitate şi distincţie. Ne-a învăţat istorie şi arheologie cu rigoare ştiinţifică şi, în paralel, a creat relaţii inter-umane durabile. Printr-o bună comunicare şi înțelegerea ei pentru fiecare student în parte, a reuşit să micşoreze distanţa catedră-bancă, cultivând, în acelaşi timp,
respectul recipoc.
Doamna prof. univ. dr. Doina Benea a stabilit, pe parcursul întregii sale cariere
ştiinţifice şi didactice, un jalon de altitudine, un standard al cercetării istoriei, la care
ne-am raportat ca studenţi, masteranzi, doctoranzi, dar şi în cariera de profesor, atunci
când predăm istorie noilor generaţii de elevi.
Marinela ȚUNDREA
În viață ne este dat să trăim momente pline de emoție și împlinire datorită unor
persoane ce se dovedesc a fi deschizători de drum, persoane pe care le apreciezi dincolo de cuvinte, oameni care văd în tine mai mult decât vezi tu, care iau decizia de a
te îndruma și a munci alături de tine, pentru a-ți realiza un drum în viață. O astfel de
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persoană a fost, este și va rămâne pentru mine, doamna prof. dr. Doina BENEA, un
prestigios istoric și arheolog contemporan și o foarte apreciată cercetătoare a Antichității romane târzii, dar mai presus de toate un dascăl pentru viață.
Sub îndrumarea și purtarea de grijă a dnei profesor am realizat studiul cercetării
elementelor creștinismului timpuriu, identificat în domeniul funerar al necropolelor
romane târzii din Scythia Minor. M-a învățat să am încredere în propriile forțe, să mă
descopăr și să înțeleg că, dacă voi munci cu pași mărunți, voi ajunge să mă bucur de
realizările mele.
Am cunoscut-o în anii studenției ca un dascăl integru, ce reușea să transmită
cu mult tact și dăruire tainele trecutului, conducându-ne prin studiu în lumea Istoriei
Vechi Universale. Am descoperit o atitudine proprie unui dascăl adevărat, caracterizată
prin marea înțelegere față de tineri, omenia în raport cu studentul, disponibilitatea pentru dialogul permanent, bazat pe schimbul de opinii.
Perioada studiilor aprofundate de masterat, urmate de școala doctorală, m-a
făcut să descopăr în persoana doamnei profesor un mentor, ale cărei sfaturi îmi sunt și
îmi vor rămâne călăuză.
Vidu Marius VASILONI
Gânduri alese, binecuvântare și har de la Dumnezeu, pentru mult stimata doamnă prof. emerit Doina Benea. Așa cum știm cu toții, știința rămâne mereu o întrebare
nemărginită, o carte mereu deschisă. La elaborarea acestei cărți, doamna prof. emerit
Doina Benea a trudit din plin, punând bază pe cercetarea științifică ce a adus o nouă
abordare în Istorie. A vrut să dăruiască societății umane o nouă evoluție în acest domeniu, mai ales atunci când cunoaștem perspectiva istorică la care ne supunem, precum
și societatea în care trăim.
Este profesorul care a insuflat în mine caracterul științific într-un mod profund.
Rămân mereu recunoscător pentru acest lucru, mai ales pentru formarea de care am
avut parte în anii de doctorat. Acest lucru s-a realizat sub oblăduirea doamnei profesor,
care a lăsat în mine o amprentă foarte puternică pentru tot restul vieții. Sunt onorat că
am cunoscut o astfel de personalitate și, spre satisfacția doamnei prof. emerit Doina
Benea, voi fi determinat să duc mai departe istoria noastră națională și a întregii societăți.
Doresc să urez doamnei profesor emerit Doina Benea din toată inima: un gând
bun, aleasă prețuire, deosebită stimă, iar Istoria să rămână mereu o emblemă a umanității.
Sergiu Marian ZAHARIA
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