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în aceste momente de aleasă sărbătoare, prilejuite de împlinirea a nouă zeci de ani de viaţă şi a peste
şase decenii şi jumătate de rodnică activitate pe tărâmul ştiinţei arheologice româneşti a academicianului
Mircea Petrescu-Dîmboviţa, îngăduţi-mi să adresez cu respectul cuvenit venerabilului savant, urări de ani
mulţi, deplină sănătate, noi şi importante realizări.
Această emoţionantă omagiere îmi oferă prilejul de a evidenţia încă odată prestigioasa activitate
ştiinţifică, pe care prof. Mircea Petrescu-Dîmboviţa a depus-o timp de peste şase decenii şi jumătate pentru
mai buna cunoaştere a trecutului nostru istoric.
De-a lungul multor decenii de intensă activitate de teren prof. Mircea Petrescu-Dîmboviţa a investigat o
gamă largă de aspecte din preistorie până în evul mediu, precum cele privind civilizaţia Cucuteni, epoca
bronzului şi a fierului sau perioada primului mileniu al erei creştine, obţinând remarcabile rezultate, pe care
le-a valorificat exemplar prin articole, sinteze şi monografii sau prin comunicări la numeroase şi importante
manifestări ştiinţifice din Iară şi de peste hotare. Această bogată activitate a fost răsplătită de-a lungul anilor
prin alegerea sa în prestigioase foruri internaţionale de specialitate şi în ţara noastră prin acordarea înaltului
titlu de membru al Academiei Române.
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în domeniul cercetărilor arheologice de teren, profesorul Mircea Petrescu a reuşit prin eforturile, pasiunea
şi entuziasmul cu care a investigat şi scos la iveală vestigii noi şi valoroase la Hăbăşeşti, Truşeşti, Cucuteni,
Stoicani, Folteşti, Glina, Hlincea, Fundu Herţii şi multe altele să contribuie fundamental la progresul arheologiei
româneşti. Investind o muncă tenace şi competentă el a desfăşurat-o cu dăruire şi credinţa nestrămutată a
cercetătorului conştient şi responsabil că numai astfel poate fi slujit mai bine şi mai frumos adevărul despre
vechimea şi stăruinţa noastră.
Neobosit căutător al noului, a fost printre primii cercetători din domeniu care a iniţiat şi folosit rezultatele
cercetărilor interdisciplinare. Militând pentru valorificarea optimă a rezultatelor obţinute profesorul Mircea
Petrescu-Dîmboviţa a fondat cunoscuta şi apreciata revistă de specialitate Arheologia Moldovei şi a materializat
totodată ideea creierii la Iaşi a unui mare muzeu de istorie a Moldovei.
Ca profesor la prestigioasa Universitate “Al. I. Cuza„ din Iaşi, ca director al Institutului de istorie şi
arheologie “A. D. Xenopol”, ca cercetător şi conducător de doctorate s-a dedicat deopotrivă educării şi instruirii
unor numeroase generaţii de tineri. Acestora le-a insuflat propriul său exemplu şi pasiunea pentru istoria
pământului strămoşesc, călăuzind cu responsabilitate drumul multora dintre ei. A reuşit astfel să adune în jurul
său o pleiadă de excelenţi cercetători şi muzeografi al căror număr a sporit cu anii şi care s-a constituit într-o
remarcabilă şcoală de arheologie, făcând ulterior posibilă înfiinţarea primului Institut de arheologie din această
parte a ţării.
Pentru cei mai mulţi dintre noi, care i-am fost studenţi şi colaboratori, profesorul Mircea PetrescuDîmboviţa a rămas de-a lungul anilor omul cu o nestăvilită energie, savantul dăruit până la sacrificiu profesiunii
sale, neprecupeţind nici timpul nici eforturile depuse pentru binele arheologiei româneşti.
A ştiut să treacă îngăduitor şi cu înţelegerea adâncă a omului cu experienţă peste unele momente ale
egoismului şi invidiei unora, peste neîncrederea şi scepticismul altora, peste unele bariere impuse de conjuncturi,
apropiindu-se cu încredere şi discernământ, în pofida diferenţei de vârstă, de unii dintre colaboratori, între care
sunt onorat să mă consider şi eu, oferindu-le şansa de a-şi împlini vocaţia.
Stimate domnule profesor Mircea Petrescu-Dîmboviţa, pentru tot ce aţi realizat vă mulţumim şi vă
rămânem recunoscători. Vă mulţumim că pasiunea, tenacitatea şi entuziasmul care vă animă încă la această
venerabilă vârstă ne poate fi un tonifiant exemplu, într-o epocă încă nesigură, în care înalta noastră menire
cere, nu numai o neîngrădită dăruire şi o deplină competenţă profesională, ci şi reală omenie, fără de care
înţelegerea profundă a istoriei nu ar putea fi posibilă.
Dorim ca prezenţa dumneavoastră în mijlocul nostru să fie şi de acum înainte o permanentă realitate, un
prilej benefic de a învăţa din bogata dumneavoastră experienţă şi din arta de a înfrunta neatins implacabilele
devorări ale timpului.
Vă urăm mulţi ani, să fiţi sănătos, împreună cu întreaga dumneavoastră familie, să vă anime acelaşi
entuziasm şi să vă împliniţi năzuinţele dorite.

