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A man, a director and a protector of good quality culture. 

Ilie-Victor Uzum  at 80 years of life  

 
Sabin Adrian Luca1 

 

Among my first memories as an archaeologist – according to my Cluj 

professors whom  I remain grateful for – is Ilie-Victor Uzum (now taking the name 

Barbu-Dittrich – in 1991). Why? In the year when I graduated from the University 

(Faculty of History-Philosophy, „Babeș-Bolyai” University of Cluj-Napoca) I was 

assigned – as was the custom then – to Șiria (Arad County), as a teacher. No one had 

directly, thorough repartition, the research. All the directors of the institutions I 

worked for as a student, knew me. One alone – I. Uzum – did everything possible to 

bring me to the institution of his reign. Thus, in 1984, I was employed at the Reșița 

County Museum, exactly one year after the repartirion in the middle school. About 

the years spent there at MJReșița, I have told not long time ago (Luca 2016). And 

about my director there I narrated in the same book (Luca 2016, p. 21, 35, 36). 

Now I have to remember other things, hard to imagine when it started 

creating research schools in Romania. All this was born around seome people. 

Special ideas became credible only after the School was working. Nowadays, ready-

made ideas are taken, and then, „interpretation” and „reinterpretation” begin. I honor 

I. Uzum remembering that he created something of great scientific height – and that 

is why I did not touch and did not „align” his CV and the list of works of his reign 

according to „fashionable” rules. Just as he has recreated (his own norms) – now, at 

80 years – shows his power as an organizer and an unswerving will today. 

I can tell you that in those times (1980-1990 of the 20th century) there could 

not be created an institution – and here is the Reșița County Museum – without 

making major compromises. I. Uzum has done them, both for him, and for others. He 

created, with will, an archaeological-historical school for mountainous area of one of 

the most beautiful historical provinces of Romania, the Banat. The pitch (say some!) 

has succeeded! People raised and helped to form themselves today have hundreds of 

titles pages – just! – in dictionaries, collections, sites, millions of pages, illustrations 

and contributions to Europe’s history and prehistory. 

Many would say: it could be without him! I DO NOT say this enormity! 

And then we have to let him talk to us and communicate - with his strenght 

and grace always – what he wants. I invite you to see, in his personal view, the duct 

of the life and activity of the one who is – and I hope he will be for many years, the 

director Ilie-Victor Uzum (Ilie-Victor Barbu-Dittrich). 

Greetings and Happy Birthday Ilie! 

                                                 
1  Lucian Blaga University of Sibiu, Brukenthal National Museum  Sibiu, sabinadrian.luca@ulbsibiu.ro, 

sabinadrian.luca@brukenthal.ro 
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Let’s give the word to the celebrated: 

Autobiography 

Name: UZUM – changed, in Germany in 1994, in BARBU-DITTRICH, by 

officially taking over my wife’s family name. 

First name: ILIE-VICTOR. 

Date of birth: 25 september 1938 (Sunday). From a Civil Office error registration, 

was recorded on 26 september, on Monday, day of the birth announcement. 

Place of birth: Reșița, Banat, Romania. 

Parents: Father: Victor Uzum, from Țerova, was first steel master at the 

special UDR Steelworks. 

  Mother: Olimpia Uzum, born as Țeicu, housewife, from the village 

Ilidia, the first niece of Dr. Ion Țeicu, known as „doctor of the poor”, good friend of 

the poet Octavian Goga and fighter for the Great Union from 1 December 1918 from 

Alba Iulia. 

Brothers: one sister, Iconia Cornelia Uzum, born on 27 March 1940, deceased in 

2003. 

Familiar situation: married in 18.08.1962 with prof. Hella-Marlene Barbu-Dittrich, 

then both students of „Babeș-Bolyai” University of Cluj. Between 1967 and 1976, 

our four children were born. 

School education: 

Primary school: 1945-1949, School of Concrete, Reșița; 

Elementary school: 1949-1952, General school no. 1, Reșița; 

High school: 1952-1955, Mixed High School Reșița, with baccalaureate. 

Higher education: 

1956-1959 – Faculty of Legal Science, University of Bucharest. Exiled in 1959 on 

political grounds, concerning my father, the real reason being my refusal to work 

with the Security, to become a spy and a traitor of my college faculty. 

1961-1966 – Faculty of History and Philosophy, „Babeș-Bolyai” University of Cluj, 

graduated as head of promotion with 10 at the State Exam and Diploma of Merit. 

Professional activity: 

1966-1967 – Scientific researcher at the Institute of History and Archaeology, 

Romanian Academy Branch, Cluj-Napoca; 

1967, June, transfer, at its own request, from the Institute of Cluj to the Reșița City 

Museum (Category IV-C of the Timișoara Regional Museum), for familiar reasons; 

1967-1968, the transfer to the Reșița Museum took place on June 15, 1967, when I 

was appointed director of the Reșița Museum. 

In January 1968, after the new territorial-administrative reform, Caraș-

Severin County was established, and Reșița became a municipality and the county’s 

residence. Thus, the Reșița City Museum became the History Museum of Caraș-

Severin County, independent of the museum from Timișoara. 
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In March 1968 I was promoted to a new position, becoming the first director 

of the Reșița County Museum, the rebuilding of the museum was modified only on 

March 7, 1974, after 7 years of activity and effort, when we were announced direct 

promotion from the category IV-C, in category II. 

The accomplishment of the assumed scientific tasks, first of all, from the 

guidance, even like parent, of the grat son of these lands, the late scientist and man, 

who was the academician Constantin Daicoviciu. Next to him he supported other 

scientists and archaeologists, such as Dr. Hadrian Daicoviciu, Dr. Nicolae Vlassa 

(from Transylvania History Museum) or Dr. Florea Mogoșanu and Dr. Vasile 

Boroneanț (from Bucharest Institute of History). 

Along with them in the foreground, through their competence, enthusiasm 

and support, whenever necessary, I highlight, Dr. Gheorghe Lazarovici, also a son of 

the Banat region, prof. univ. dr. Dumitru Protase, dr. Nicolae Gudea, dr. Ștefan 

Matei and Eugen Jaroslavski (from Institute of Archaeology and from the Museum 

of Transylvania from Cluj-Napoca). 

1969-1977. The Reșița County Museum supported the setting up of external 

sections, representative for a certain areas of the county or for a certain area of 

social-economic activity.  

In 1969, was created the first village museum in Caraș-Severin County, com. 

Sichevița, in Gornea. In the following years, several museum units were set up: The 

permanent history exhibition of Băile Herculane (1971); Permanent exhibition of the 

history of the carașan culture – at the headquarters of the oldest romanian theater, at 

Oravița (the exhibition created in 1969 was reorganized in 1973 and 1982); 

Permanent exhibition of the carbon miner history, at Anina (1976); Permanent 

exhibition of historical development on Clisura Dunării, at Moldova Nouă (1977); 

1967-1990. The initiation of extensive sistematic excavations, verification 

excavations and surveys, carried out in over 120 archaeological campaigns 

throughout the county, in the Danube Valley (at Gornea, Coronini (Pescari), 

Pojejena, Moldova Nouă and Berzasca), then at Ilidia, Turnu-Ruieni, 

Mehadia, Berzovia, Bocșa, Surduc, Cuptoare – Cornea, Dalboșeț, Lăpișnicel, 

Reșița and others. They have imposed, since 1971, the opening of the first 

number of the publication „Banatica” – Scientific collection of materials and 

studies on the archaeological and history of Caraș-Severin county; 

1971-1990. I have been the editor-in-chief for the magazine „Banatica”, being the 

editorial secretary of the „Banatica Booklets”, which appeared in a number 

of five volumes; 

1974-1990. In 1974 I was also appointed head of the Office for historical monuments 

and national heritage from Caraș-Severin county; 

1976-1990. Member of the National Commission for archaeological researches on 

romanian territory; 

1978-1991. Co-opted in the romanian section of ICOM (within UNESCO); 
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1990. Emigration to Germany with family; 

1990-1991. German language course at „Goethe Institute” München; 

1991-1993. Management courses, assistant for Eastern Europe at IOW in München, I 

have practiced 6 months at the Süd-Ost Europa Institute from München; 

1993. Completion of the course with a final paper titled: „The first german 

colonizations in Banat and their influences on the early industrialization in 

the south-western territory of today’s Romania”; 

1994-1999. Participation in the archaeological excavations organized by the 

Ingolstadt branch of the „Bayerische Denkmalpflege“, Bavarian historical 

monuments department. 

 

 

 

Un om, un director și un ocrotitor al culturii de bună calitate. 

Ilie-Victor Uzum 

– la 80 de ani de viață – 

 

Între primele mele amintiri ca arheolog – după profesorii mei de la Cluj 

cărora le rămân pe veci recunoscător – se află Ilie-Victor Uzum (astăzi preluând 

numele Barbu-Dittrich – o dată cu anul 1991). De ce? În anul în care am terminat 

Universitatea (Facultatea de Istorie-Filozofie, Universitatea „Babeș-Bolyai“ Cluj-

Napoca) am fost repartizat – așa cum era obiceiul pe atunci – la Șiria (jud. Arad), ca 

profesor. Nimeni nu prinsese direct, prin repartiție, cercetarea. 

Toți directorii instituțiilor pentru care lucrasem ca student, mă cunoșteau. 

Unul singur – I. Uzum – a făcut tot posibilul să mă aducă la instituția domniei sale. 

Astfel că, în anul 1984, am fost angajat, la exact un an de la repartiția în 

învățământul mediu, la Muzeul Județean Reșița. Despre anii petrecuți acolo, la 

MJReșița, am povestit nu de mult (Luca 2016). Și despre directorul meu de acolo am 

povestit în aceeași carte (Luca 2016, p. 21, 35, 36). 

Acum trebuie să-mi aduc aminte de alte lucruri, greu de imaginat atunci când 

a început crearea școlilor de cercetare în România. Toate acestea s-au născut în jurul 

unor oameni. Ideile speciale au devenit credibile doar după ce Școala funcționa. 

Astăzi se iau ideile gata formate și, mai apoi, începe „interpretarea” și 

„reinterpretarea”. Îl onorez pe I. Uzum amintind că a creat ceva de mare înălțime 

științifică – și de aceea nu m-am atins și nu „am aliniat” CV-ul și lista de lucrări a 

domniei sale după norme „la modă”. Așa cum și le-a recreat (normele proprii) – 

acum la 80 de ani – arată puterea sa de organizator și voința nepierdută nici astăzi. 

Pot să vă spun că în acele vremuri (anii '80-'90 ai secolului X) nu se putea 

crea o instituție – și aici este vorba despre Muzeul Județean Reșița – fără a face 

compromisuri majore. I. Uzum le-a făcut, atât pentru el, dar și pentru cei din jur. A 

creat, cu voință, o școală arheologico-istorică pentru zona montană a uneia dintre 



 

 

Acta Terrae Septemcastrensis, XVII/2018, 7-20 

 

11 

 

cele mai frumoase provincii istorice a României, Banatul. Culmea (spun unii!) a 

reușit! Oamenii crescuți și ajutați de el să se formeze au astăzi sute de pagini de 

titluri – doar! – în dicționare, culegeri, site-uri, milioane de pagini, ilustrații și 

contribuții la istoria și preistoria Europei. 

Mulți ar spune: se putea și fără el! EU NU spun această enormitate! 

Și atunci trebuie să-l lăsăm să ne vorbească și să ne comunice – cu tăria și 

rectitudinea sa dintotdeauna – ceea ce dorește. 

Vă invit să vedeți mai departe, în viziunea sa personală, ductul vieții și 

activității celui care este – și sper că o să mai fie mulți ani, directorul Ilie-Victor 

Uzum (Ilie-Victor Barbu-Dittrich). 

 

Cu drag și La mulți ani Ilie! 

 

 

Bibliografie 

Luca 2016 - S.A. Luca, Arheologii timpului lor – memorii, constatări, 

previziuni, Editura Armanis și Editura Muzeului Național 

Brukenthal, Sibiu (2016) 

 

Să-i dăm cuvântul sărbătoritului: 

 

Autobiografie 

Numele: UZUM – schimbat, în Germania în anul 1994, in BARBU-DITTRICH, 

prin preluarea oficială a numelui de familie al soției mele. 

Prenumele: ILIE-VICTOR. 

Data nașterii: 25 septembrie 1938 (zi de duminică). Dintr-o eroare a Oficiului Stării 

Civile, la înmatriculare, s-a consemnat ziua de 26 septembrie, adică luni, ziua 

anunțării nașterii. 

Locul nașterii: Reșița, Banat, România. 

Părinții:  tatal: Victor Uzum, originar din Țerova, fost prim-maistru oțelar la 

Oțelăria specială UDR. 

                mama: Olimpia Uzum, născută Țeicu, casnică, originară din comuna 

Ilidia, prima nepoata a Dr. Ion Țeicu, cunoscut ca „medicul săracilor“, bun prieten al 

poetului Octavian Goga și luptător pentru Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 de la 

Alba Iulia. 

Frați: o soră, Iconia Cornelia Uzum, născută la 27 martie 1940, decedată în 2003. 

Situația familiara: căsătorit în 18.08.1962 cu prof. Hella-Marlene Barbu-Dittrich, 

pe atunci ambii studenți ai Universității „Babeș-Bolyai“  dinCluj. Între 1967 și 1976 

s-au născut cei 4 copii ai noștri. 

Pregătirea școlară: 
Școala primară: 1945-1949, Școala de Beton, Reșița; 
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Școala elementară: 1949-1952, Școala generală nr. 1 Reșița; 

Studii liceale: 1952-1955, Liceul Mixt Reșița, cu bacalaureat. 

Studii superioare: 
1956-1959 – Facultatea de Științe Juridice, Universitatea București. Exmatriculat în 

anul 1959 pe motive politice, referitoare la tatăl meu, adevăratul motiv fiind refuzul 

meu de a colabora cu Securitatea, pentru a deveni spion și trădător al colegilor mei 

de facultate. 

1961-1966 – Facultatea de Istorie-Filozofie, Universitatea „Babeș-Bolyai“ din Cluj, 

absolvită ca șef de promoție, cu nota 10 la Examenul de Stat și cu Diplomă de Merit. 

Activitateprofesionala: 

1966-1967 – Cercetător științific la Institutul de Istorie și Arheologie, Filiala 

Academiei Române, Cluj-Napoca; 

!967, iunie, transfer, la propria solicitare, de la Institutul din Cluj la Muzeul 

orășenesc Reșița (Filiala de categoria IV-C a Muzeului regional Timișoara), din 

motive familiare stringente; 

1967-1968, transferul la Muzeul Reșiței s-a produs la 15 iunie 1967, când am fost 

numit directorul Muzeului orășenesc Reșița.  

În ianuarie 1968, după noua reformă teritorial-administrativă, a luat ființă 

județul Caraș-Severin, iar Reșița a devenit municipiu și resedința județului. Astfel, 

Muzeul orașului Reșița a devenit Muzeul de istorie al județului Caraș-Severin, 

independent de muzeul din Timisoara.  

În luna martie 1968 am fost avansat într-o nouă funcție, devenind primul 

director al Muzeului Județean din Reșița, reîncadrarea instituției muzeale 

modificându-se abia la 7 martie 1974, după 7 ani de activitate și eforturi, când ni s-a 

comunicat promovarea directă din categoria IV-C, în categoria a II-a.  

Îndeplinirea sarcinilor științifice asumate a beneficiat, în primul rând, de 

îndrumarea, chiar părintească, a marelui fiu al acestor meleaguri, regretatul savant și 

om, care a fost academicianul Constantin Daicoviciu. Alături de el ne-au sprijinit și 

alți regretați oameni de știință și arheologi, cum au fost Dr. Hadrain Daicioviciu, Dr. 

Nicolae Vlassa (de la Muzeul de Istorie al Transilvaniei) sau Dr. Florea Mogoșanu și 

Dr. Vasile Boroneanț (de la Institutl de Istorie București). 

Alături de aceștia în prim-plan prin competența , entuziasmul și sprijinul de 

care am beneficiat, ori de câte ori a fost necesar, evidențiez, în prim-plan pe Dr. 

Gheorghe Lazarovici, de asemenea fiu al meleagurilor bănățene, pe prof.univ.dr. 

Dumitru Protase, dr. Nicolae Gudea, dr. Stefan Matei și pe Eugen Jaroslavski (de la 

Institutul de Archeologie și de la Muzeul Transilvaniei din Cluj-Napoca).  

1969-1977. Muzeul Județean din Reșița a sprijinit înființarea unor secții externe, 

reprezentative pentru anumite zone ale județului sau pentru un anumit domeniu de 

activitate social-economică.  

În 1969 a fost creat la Gornea, com. Sichevița, primul muzeu sătesc din 

judetul Caraș-Severin. În anii următori au fost înființate mai multe unități muzeale: 
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Expoziția permanentă de istorie a stațiunii Băile Herculane (1971); Expoziția 

permanentă de istorie a culturii cărășene – în sediul celui mai vechi teatru din 

România, la Oravița (expoziția creată în 1969 a fost reorganizată în anii 1973 și 

1982); Expoziția permanentă de istorie a mineritului carbonifer, la Anina (1976); 

Expoziția permanentă a dezvoltării istorice pe teritoriul Clisurii, la Moldova Nouă 

(1977); 

1967-1990. Inițierea unor ample săpături sistematice, săpături de verificare sau 

sondaje, întreprinse în peste 120 de campanii arheologice pe întreg teritoriul 

județean, în Valea Dunării (la Gornea, Coronini (Pescari), Pojejena, Moldova Nouă 

și Berzasca), apoi la Ilidia, Turnu-Ruieni, Mehadia, Berzovia, Bocșa, Surduc, 

Cuptoare – Cornea, Dalboșeț, Lăpușnicel, Reșița și altele. Acestea au impus, încă din 

1971, inaugurarea primului număr al publicației „Banatica“ – Culegere științifică de 

materiale și studii referitoare la arheologia și istoria județului Caraș-Severin; 

1971-1990. Am indeplinit funcția de redactor-resposabil pentru revista „Banatica“, 

fiind și secretar de redacție a „Caietelor Banatica“, apărute în număr de 5 volume; 

1974-1990. În 1974 am fost numit și conducătorul Oficiului pentru monumentele 

istorice și patrimoniul național din județul Caraș-Severin; 

1976-1990.  Membru al Comisiei Naționale pentru cercetările arheologice de pe 

teritoriul României; 

1978-1991. Cooptat în secțiunea română a ICOM (în cadrul UNESCO); 

1990.  Emigrare în Germania împreuna cu familia; 

1990-1991. Curs de limba germana la „Goethe Institut“ München; 

1991-1993. Cursurile de management, asistent pentru Europa de est, la IOW din 

München în cadrul cărora am efectuat o practică de 6 luni la Süd-Ost Europa Institut 

din München; 

1993.  Absolvirea cursului cu o lucrare finală intitulată: „Primele colonizări germane 

în Banat și influența lor asupra industrializării timpurii pe teritoriul sud-vestic al 

României de azi”; 

1994-1999. Participare la săpăturile arheologige organizate de filiala Ingolsadt a 

direcției pentru ocrotirea monumentelor istorice din Bavaria „Bayerische 

Denkmalpflege“. 

 

List of publications/Lista publicațiilor 

 

1963 

- I. Uzum, Făurirea statului naţional unitar român, în ,,Siderurgistul”, 199, Reşiţa, 1 

decembrie 1963, p. 1-2; 

1867 

Carte 

-  I. Uzum, (colab. M.M. Deleanu). Omagiu lui Tiberiu Bottlik, Reşiţa, 1967. 

1969 
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- I. Uzum, Vestigiile arheologice din perioada desfăşurării procesului de 

romanizare pe teritoriul judeţului Caraş-Severin, în ,,Caraş-Severinul”, august 1969, 

p. 5-6; 

- I. Uzum, Incursiune în istoria judeţului, în ,,Siderurgistul”, 217, Reşiţa, 10 aprilie 

1969, p. 4; 

- I. Uzum, Ce ne relevă cercetările de la cetatea Ilidia, în ,,Flamura”, XVII, 1967, 

13 septembrie 1969, p. 2; 

- I. Uzum, Grundstein vor zweihundert Jahren gelegt. Aus der Geschichte des 

Banater Hüttenwerken, în NW, 6396, 26 noiembrie 1969, p. 2; 

- I. Uzum, Durch Jahrhunderte (interviu), în Neue Banater Zeitung, 2213, 

Timişoara, 26 decembrie 1969; 

1970 

- I. Uzum, Villa rustica de la Dalboşeţ, în ,,Flamura”, XVIII, 4 ianuarie 1970, p. 2; 

- I. Uzum, (colab. N. Gudea), Anonima cetate de la Pojejena, în ,,Flamura”, XVIII, 

1838, 10 octombrie 1970, p. 2; 

- I. Uzum, Muzeul din Herculane, în ,,Flamura”, XVIII, 1843, 16 octombrie 1970, p. 

2; 

- I. Uzum, Reschitza 200 (interviu), în „Neue Banater Zeitung”, 2512, Timişoara, 17 

decembrie 1970, p. 2; 

- I. Uzum, Schiţă a istoriei judeţului Caraş-Severin, în ,,Blätter der Geschichte”, 

decembrie 1970; 

1971 

Carte 

- I. Uzum, (colab., colectiv). 200 de ani de construcţii de maşini la Reşiţa (cap.: 

,,Despre istoria societăţii omeneşti şi tradiţiile mineritului şi metalurgiei pe teritoriul 

microregiunii Reşiţa”, p. 21-51), Reşiţa, 1971. 

Articole studii, interviuri 

- I. Uzum, Preocupări actuale la muzeul judeţean (interviu), în ,,Flamura”, XIX, 

2029, 23 mai 1971, p. 2; 

- I. Uzum, (colab. Gh. Lazarovici), Aşezarea feudală Ilidia în lumina izvoarelor 

scrise, în ,,Banatica”, I, 1971, p. 157-162; 

- I. Uzum, (colab. E. Chirilă; N. Gudea), Tezaurul monetar de la Caransebeş, sec. 

XV-XVIII, în ,,Banatica”, I, 1971, p. 179-196; 

1972 

- I. Uzum, Trakischer Ritter und Mochöfen (interviu), în ,,Neue Banater Zaitung”, 

2910, Timişoara, 23 martie 1972, p. 2; 

- I. Uzum, Pământul – acest posesor al tainelor (interviu), în ,,Flamura”, XX, 2343, 

27 mai 1972, p. 2; 

- I. Uzum, Date noi asupra bisericii şi fortificaţiei de la Ilidia, în „ActaMN”, IX, 

1972, p. 555-559; 

1973 
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- I. Uzum, (colab. N. Gudea), Castrul roman de la Pojejena. Săpăturile arheologice 

din anul 1970, în ,,Banatica”, II, 1973, p. 85-96; 

- I. Uzum, Cimitirul medieval de la Gornea-Ţîrchevişte, în ,,Banatica”, II, 1973, p. 

131-140;  

- I. Uzum, (colab. Șt. Matei), Cetatea de la Pescari, în ,,Banatica”, II, 1973, p. 141-

156; 

- I. Uzum, (colab. D. Mihail), Din corespondenţa generalului Traian Doda cu 

Vicenţiu Babeş. în ,,Banatica”, II, 1973, p. 219-233; 

- I. Uzum, (colab. Gh. Lazarovici; I. Dragomir), Descoperiri arheologice în hotarul 

satelor Gornea şi Sicheviţa, în ,,Banatica”, II, 1973, p. 403-416; 

- I. Uzum, O viaţă ştiiţifică pilduitoare: Constantin Daicoviciu, în ,,Flamura”, XXI, 

2771, 13 octombrie 1973; p. 2; 

1974 

- I. Uzum, Bordeie feudale descoperite la Gornea, jud. Cara;-Severin, în ,,Crisia”, 

1974, p. 39-42; 

- I. Uzum, (colab. Gh. Lazarovici), Descoperiri arheologice prefeudale şi feudale 

timpurii în zona superioară a Clisurii, în ,,Crisia”, 1974; 

- I. Uzum, Două cimitire feudale timpurii la Gornea şi Pojejena, jud. Caraş-Severin, 

în ,,Tibiscus”, III, Timişoara, 1974, p. 159-164; 

1977 

- I. Uzum, Locuirea feudală timpurie de la Gornea-Ţărmuri, în ,,Banatica”, IV, 

1977, p. 215-222; 

- I. Uzum, (colab. Gh. Lazarovici și M. Gumă), Gornea-Liucova, în ,,Banatica”, IV, 

1977, p. 433; 

- I. Uzum, (colab. Gh. Lazarovici), Cuptoare-Sfogea, în ,,Banatica”, IV, 1977, p. 

434; 

- I. Uzum, (colab. Gh. Lazarovici). Ilidia-Obliţa, în ,,Banatica”, IV, 1977, p. 437; 

- I. Uzum, Dovezile arheologice ale continuităţii daco-romane şi române în judeţul 

Caraş-Severin, în ,,Zilele culturii la Reşiţa”, (caiet-program), 1977; 

- I. Uzum, Scurt istoric al localităţii Soşdea (articol solicitat de ME, noiembrie 

1977); 

- I. Uzum, Centenarul proclamării independenţei de stat a României, în ,,Flamura”, 

XXIX, 24 aprilie 1977, p. 2; 

1978 

Carte 

- I. Uzum, (colab. colectiv). Comori arheologice în regiunea Porţile de Fier, 

Bucureşti, 1978, p. 239-243, 249-253. 

Articole studii, interviuri 

- I. Uzum, N. Gudea. Gornea. Aşezări din epoca romană şi romană târzie, 

(recenzie). ,,Flamura”, XXX, 3133, 10 ianuarie 1978, p. 2; 

- I. Uzum, Cunoaşterea istoriei, ,,Semenicul”, 6, Reşiţa, ianuarie 1978, p. 12; 
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- I. Uzum, O permanenţă a istoriei poporului: lupta pentru unitate naţională; 

,,Flamura”, XXX, 3177, 10 octombrie 1978, p. 2; 

- I. Uzum, Românii din Clisura de Sus în perioada prefeudală şi feudală timpurie, 

,,Caraş-Severinul”, martie 1978, p. 6; 

- I. Uzum, (colab. D. Ţeicu). Cuptorul de ars ceramică descoperitîn aşezarea 

feudală timpurie de la Gornea-Ţărmuri, ,,ActaMN”, XV, 1978, p. 295-305; 

- I. Uzum, (colab. M. Davidescu). Zona Porţile de Fier în timpul feudalismului, 

,,Comori arheologice în regiunea Porţile de Fier”, (catalog), Bucureşti-Belgrad, 

1978, p. 3-6; 

1979 

- I. Uzum, Depozitul de podoabe medievale de la Macovişte. ,,Flamura”, XXXI, 

3208, 15 mai 1979, p. 2; 

- I. Uzum, Die Rumänen der Clisura Dunării zwischen den 6.-und 142 Jahrhundert 

– geschichtlich-archäologische Betrachtungen, ,,Banatica”, V, 1979, p. 215-224. 

- I. Uzum, Aşezarea feudală timpurie de la Moldova Veche-Rit, jud. Caraş-Severin, 

,,Banatica”, V, 1979, p. 225-254; 

- I. Uzum, Săpăturile arheologice de la ilidia, comuna Ciclova Română, Campania 

1978, ,,Materiale şi cercetări arheologice la a XIII-a Sesiune anuală de rapoarte”, 

Oradea, 1979, p. 387-389; 

- I. Uzum, (colab. colectiv). Raport preliminar de cercetare arheologică la Gornea-

Liubcova, ,,Materiale şi cercetări arheologice la a XIII-a Sesiune anuală de 

Rapoarte”, Oradea, 1979, p. 391-392; 

- I. Uzum, (colab. M. Gumă). Arcidava, „Rumänien, Blätter der Geschichte”, I-V 

Jahrgang, 1979, p. 63-67; 

1980 

- I. Uzum, Continuitate şi permanenţă în spaţiul sud-vestic al României,  ,,Flamura”, 

XXXII, 3265, 10 iunie 1980, p. 1, 3; 

- I. Uzum, Consideraţii istorico-arheologice cu privire la aşezările autohtone din 

Clisura Dunării între sec. VI-XIV, ,,Drobeta”, IV, Drobeta-Turnu Severin, 1980, p. 

125-139; 

1981 

Carte 

- I. Uzum, (colab. colectiv). Caraş-Severin. Monografie (Judeţele patriei), p. 52-74, 

305-309, Timişoara, 1981. 

Articole studii, interviuri 

- I. Uzum, Necropola feudală timpurie de la Gornea-Căunița de Sus, jud. Caraş-

Severin, ,,Banatica”, VI, 1981, p. 181-210; 

- I. Uzum, (colab. D. Ţeicu). Cercetările arheologice de la Ciclova Română, jud. 

Caraş-Severin, ,,Banatica”, VI, 1981, p. 211-216; 

- I. Uzum, (colab C. Pop). Un bronz roman de la Gornea-Zomoniţe, ,,Banatica”, VI, 

1981, p. 137-140; 
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- I. Uzum, Patrimoniul istoric şi cultural în Caraş-Severin, ,,Caraş-Severinul” 

(monografie), Bucureşti, 1981, p. 52-74 şi 305-309. 

1983 

- I. Uzum, Aşezările medievale de la Gornea-Zomoniţe, com Sicheviţa, jud. Caraş-

Severin, ,,Banatica”, VII, 1983, p. 249; 

- I. Uzum, (colab. D. Ţeicu). Precizări de ordin cronologic şi consideraţii istorice în 

legătură cu monumentul de arhitectură feudală de la Reşiţa-Ogăşele, ,,Banatica”, 

VII, 1983, p. 297; 

- I. Uzum, Un tezaur de podoabe medievale descoperit la Macovişte, com. Ciuchici, 

jud. Caraş-Severin, „ActaMN”, XX, 1983, p. 509-519; 

1985 

- I. Uzum, Pagini mereu vii în istoria patriei (interviu), ,,Flamura”, XXXVII, 29 

ianuarie 1985, p. 2; 

- I. Uzum, Căi şi perspective în valorificarea patrimoniului de istorie a tehnicii din 

judeţul Caraş-Severin, ,,Banatica”, VIII, 1985, p. 415-436; 

1986 

- I. Uzum, Românii bănăţeni în vremea lui Mircea cel Bătrîn, ,,Flamura”, XXXVIII, 

3593, 23 septembrie 1986, p. 2; 

1987 

Carte 

- I. Uzum, Podoabe medievale descoperite pe teritoriul judeţului Caraş-Severin 

(pliant), Reşiţa, 1987 (ilustraţii foto I. Voina); 

Articole studii, interviuri 

- I. Uzum, Paşi spre noul Muzeu de Istorie, ,,Permanenţe reşiţene” (caiet program), 

la Zilele culturii la Reşiţa, noiembrie 1987, p. 4 şi 13; 

- I. Uzum, Consideraţii pe marginea cercetărilor din anii 1983-1985 în necropola 

feudală timpurie de la Cuptoare-Sfogea, ,,Banatica”, IX, 1987, p. 281-313;  

1988 

Carte 

- I. Uzum, (colab. R. Gräf). Harta turistică a judeţului Caraş-Severin (,,Cadrul 

istoric”), Bucureşti, 1988; 

Articole studii, interviuri 

- I. Uzum, Ilidia – o reşedinţă puţin cunoscută a cnezilor români din sudul 

Banatului, „Revista Muzeelor”, 2, 1988, p. 39-44; 

- I. Uzum, Tradiţii muzeistice în judeţul Caraş-Severin şi începuturile activităţii 

muzeului reşiţean, ,,Banatica”, X, 1989;  

- I. Uzum, Mărturii arheologice de civilizaţie veche românească descoperite în satul 

Gornea-Căuniţa de Sus, ,,Banatica”, 10, 1990, p. 205; 

- I. Uzum, Aplicarea prevederilor legale, o condiţie esenţială în desfăşurarea 

activităţii de conservare-restaurare a monumentelor, „Revista Muzeelor”, 

Monumente Istorice şi Artă, 1, 1989, p. 18-19.  
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B. Comunicări netipărite 

1. I. Uzum, (colab. Gh. Lazarovici) Aşezarea Vihča A de la Gornea. ,,Sesiunea de 

rapoarte a Muzeelor”, Bucureşti, aprilie 1969.  

2. I. Uzum, Eftimie Murgu. Simp. ,,Un erou al istoriei naţionale: Eftimie Murgu”, 

Reşiţa, mai 1970. 

3. I. Uzum, Aşezarea feudală Ilidia în lumina cercetărilor arheologice din vara 

anului 1969. ,,Sesiunea de comunicări ştiinţifice a muzeelor”, Bucureşti. 2-5 

decembrie 1970.  

4. I. Uzum, Dezvoltarea economică şi socială a oraşului Reşiţa în contextul 

dezvoltării industriale. Sşt. ,,Reşiţa – file de istorie”, Reşiţa, 14 septembrie 1971. 

5. I. Uzum, Aspecte din activitatea ştiinţifică a istoricului rudărean dr. Ion Sîrbu. 

Simp. ,,Personalităţi progresiste ale vieţii culturale şi ştiinţifice, politice şi militare 

din jud. Caraş-Severin”, Reşiţa, 15 noiembrie 1973. 

6. I. Uzum, Desăvârşirea unităţii naţionale, rezultatul evoluţiei istorice seculare a 

poporului român. Simp. ,,Unirea – piatră de temelie a istoriei poporului român”, 

Reşiţa, 24 ianuarie 1974. 

7. I. Uzum, Dezvoltarea cercetărilor arheologice în judeţul Caraş-Severin şi 

rezultatele obţinute de-a lungul celor trei decenii de la Eliberare. Ses. Jubiliară, 

Reşiţa, 13-17 august 1974. 

8. I. Uzum, (colab. Şt. Matei). Raport preliminar privind cercetarea arheologică a 

donjonului de la Turnu Ruieni, jud. Caraş-Severin. ,,A XII-a SARCA”, Bucureşti. 

22-23 aprilie 1977. 

9. I. Uzum, Descoperiri prefeudale şi feudale timpurii în sudul Banatului (stadiul 

actual al cercetărilor). Sşt. IBIN, Reşiţa, 26 octombrie 1977. 

10. I. Uzum, Raporturi între sudul Banatului şi Imperiul Bizantin în lumina 

descoperirilor arheologice şi numismatice, sec. VIII-XIV. Sesiunea de istorie Cluj-

Napoca, 26-27 mai 1978.  

11. I. Uzum, Inventarul funerar din necropola feudală timpurie de la Cuptoare-

Sfogea. Sşt. MedAmb, 5- 6 iunie 1978.  

12. I. Uzum, (colab. Gh. Lazarovici). Necropola feudală timpurie de pe teritoriul 

localităţii Gornea-Căuniţa de Sus, jud. Caraş-Severin. 

13. I. Uzum, (colab. M. Gumă, D. Ţeicu). Necropola feudală timpurie de la 

Cuptoare-Sfogea, jud. Caraş-Severin. ,,A XIII-a SARCA”. Oradea, 9-11 martie, 

1979. 

14.  I. Uzum, (colab. D. Ţeicu). Necropola medievală de la Ilidia-Obliţa, Simp. 

IMCD, 18 – 19 martie 1979. 

15. I. Uzum, (colab. D. Ţeicu). Noi descoperiri arheologice la Ilidia-Obliţa şi 

Cetatea Beiului, jud. Caraş-Severin: Sşt. IBIN, Reşiţa, 25 octombrie, 1979. 

16. I. Uzum, (colab. Şt. Matei; D. Ţeicu). Şantierul arheologic Ilidia, jud. Caraş-

Severin. ,,A XIV-a SARCA”, Tulcea, 20-23 martie 1980.  
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17. I. Uzum, (colab. D. Ţeicu; Şt. Matei). Noi descoperiri feudale timpurii la Ilidia-

Obliţa. Simp. IMCD, 29-30 martie 1980.  

18. I. Uzum, Bizanţul şi Banatul de Sud în lumina izvoarelor scrise şi a 

descoperirilor arheologice (sec. IX-XIV). Sşt. ConMul, Cluj-Napoca, 27 mai 1980. 

19. I. Uzum, Continuitatea românilor bănăţeni de-a lungul evului mediu. Sim. 

,,Tradiţie istorică şi contemporaneitate”, Bocşa, 2 iunie 1980. 

20. I. Uzum, (colab. Şt. Matei). Complexul arheologic medieval de la Ilidia, lumina 

izvoarelor scrise şi a cercetărilor arheologice. Sşt. ,,2050”, Reşiţa, 9 iunie 1980.  

21. I. Uzum, (colab. D. Bălănescu). Noi descoperiri monetare din perioada feudală 

timpurie de pe teritoriul jud. Caraş-Severin. Simp. ,,2050”, Timişoara, 12 octombrie 

1980. 

22. I. Uzum, Mărturiile continuităţii autohtone din Clisura de Sus între secolele IV-

XI Simp. MIVD, Moldova Nouă, 4 noiembrie 1980. 

23. I. Uzum, Continuitatea populaţiei autohtone în sudul Banatului între secolele V-

VIII e.n. Sşt. ,,Origini şi continuitate autohtonă în sud-vestul României”, Băile 

Herculane, 27-28 noiembrie 1980. 

24. I. Uzum, (colab. D. Ţeicu). Noi contribuţii la cercetarea cimitirului medieval de 

la Cuptoare-Sfogea. Simp. ,,Veacuri de istorie pe meleagurile Crainei şi Mehadiei”, 

Cuptoare, 6 aprilie 1981. 

25. I. Uzum, Contribuţii arheologice la cercetarea necropolelor medievale din sudul 

Banatului.  Sşt. ConMul, Cluj-Napoca, 27-29 mai 1981. 

26. I. Uzum, Dovezi arheologice despre continuitatea românilor pe teritoriul 

Banatului în secolele VIII-XIII. Sşt. IBIN, Reşiţa, 26 octombrie 1981. 

27. (colab. M. Barbu; Al. Rădulescu). Contribuţia arheologiei la definirea etnicului 

comunităţii româneşti din sud-vestul României în secolele VIII-XIII.  Dezst. 

,,Societatea românească în secolele VIII-XIII – unitate, continuitate, progres”, Băile 

Herculane, 26-29 noiembrie 1981. 

28.  I. Uzum, (colab. D. Ţeicu). Aşezările prefeudale şi feudale timpurii din sec. 

VIII-XIII de la Gornea şi Moldova Veche, jud. Caraş-Severin. 

29. I. Uzum, (colab. D. Ţeicu). Şantierul arheologic Valea Caraşului, punctul 

,,Funii”, Ilidia, jud. Caraş-Severin.   

30. I. Uzum, (colab. D. Ţeicu; O. Bozu). Necropola feudală timpurie de la 

Cuptoare-Cornea, jud. Caraş-Severin. ,,A XVI-a SARCA”, Vaslui 25-28 martie 

1982.  

31. I. Uzum, (colab. D. Ţeicu): Mărturii ale civilizaţiei româneşti timpurii în zona 

Cuptoare. Simp. „Momente şi personalităţi marcante din istoria Crainei şi 

Mehadiei”, Cuptoare, 7 mai 1982. 

32. I. Uzum, Aşezări şi fortificaţii în Banat, sec. XIII-XV. Sşt.. ,,Formarea statelor 

feudale româneşti de sine stătătoare”, Drobeta Turnu-Severin, 20-22 mai 1982. 
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33. I. Uzum, (colab. D. Ţeicu). Consideraţii pe marginea datării necropolelor 

feudale timpurii de la Gornea. Simp. ,,Mărturii ale permanenţei poporului român în 

vatra localităţilor Gornea, Sicheviţa”, Gornea, 4 septembrie 1982. 

34. I. Uzum, (colab. D. Ţeicu). Noi mărturii de cultură şi civilizaţie medievală 

românească descoperite în campania arheologică 1982. Simp. IBIN, Reşiţa, 20 

octombrie 1982. 

35. I. Uzum, (colab. D. Ţeicu). Lucrările de cercetare şi conservare-restaurare 

efectuate la complexul de monumente feudale timpurii de la Ilidia, jud. Caraş-

Severin. ,,A XVIII-a SARCA”, Ploieşti, 24-25 martie 1983. 

36. I. Uzum, Podoabe medievale descoperite în necropole feudale din sudul 

Banatului. Sşt. ,,Istorie culturală românească – pagini bănăţene”, Reşiţa, 20-21 mai 

1983. 

37. I. Uzum, (colab. D. Ţeicu). Noi date cu privire la cercetarea necropolei 

medievale de la Cuptoare-Sfogea. Simp. ,,Momente din istoria Crainei şi Mehadiei”, 

Cuptoare, 20 iulie 1983. 

38.  I. Uzum, (colab. D. Ţeicu). Noi descoperiri medievale pe teritoriul judeţului 

Caraş-Severin. Simp. IBIN, Reşiţa, 28 octombrie 1983. 

39. 15 ani de cercetări arheologice în Valea Dunării. Simp. MIVD, Moldova Nouă, 

20-22 septembrie 1984.  

40. I. Uzum, (colab. M. Gumă; O. Bozu). Coordonatele cercetării arheologice pe 

teritoriul judeţului Caraş-Severin în ultimele două decenii. Simp., Reşiţa, 22 

octombrie 1984. 

41. I. Uzum, Obiectivele cercetării arheologice pe teritoriul judeţului Caraş-Severin 

în anii 1982-1984. Simp. ,,Civilizaţie, permanenţă şi continuitate în vestul 

României”, Băile Herculane, 12-14 decembrie 1984.  

42. I. Uzum, (colab. D. Ţeicu; G. El Susi; Şt. Matei). Aşezarea medievală de la 

Ilidia, jud. Caraş-Severin. ,,A XX-a SARCA”, Deva, 21-22 martie 1986. 

43. I. Uzum, Continuitatea autohtonă pe teritoriul fostei provincii Dacia Romană în 

concepţia savantului Constantin Daicoviciu. Simp. IMCD, 30-31 mai 1986. 

44. I. Uzum, Cercetarea mileniului I în sud-vestul României. Simp. ,,Descoperiri 

arheologice din vestul României în secolele al III-XI-lea”, Timişoara, 10 iunie 1986. 

45. I. Uzum, Douăzeci şi cinci de ani de cercetare arheologică al Muzeului 

Judeţean Reşiţa. Orientări şi perspective. Col. Interjud. ,,Realităţi şi priorităţi 

arheologice din sud-vestul României în lumina cercetărilor efectuate în anul 1986”, 

Reşiţa, 12-13 februarie 1987.  

46. I. Uzum, (colab. D. Ţeicu; Şt. Matei). Aşezările feudale timpurii de la Ilidia, jud. 

Caraş-Severin. ,,A XXI-a SARCA”, Timişoara 24-26 aprilie 1987. 

47. I. Uzum, Descoperiri arheologice recente privind istoria poporului român, în 

primele veacuri ale mileniului II e.n. Simp. ,,Permanenţă şi continuitate de civilizaţie 

românească în sud-vestul României, în lumina descopereririlor arheologice”, Buziaş, 

10 martie 1989. 


