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Din viața și activitatea arheologului 

Profesor doctor MARIN NICA 

(autobiografie) 

 

,,M-am născut la 26 mai 1933 în satul Fărcașu de Sus, comună Fărcașele 

(județul Olt), într-o familie de țărani cu 5 copii. 

  Am urmat cursurile gimnaziale și liceale la Liceul ,,Ioniță Asan” din 

Caracal, promoția 1952. 

        După absovirea Facultății de Istorie - Universitatea din București – 1957 - 

am funcționat ca profesor la școlile din Cușmir - județul Mehedinți și Fărcașele 

– județul Olt.                  

Paralel cu activitatea didactică desfășurată între anii 1958-1966 am 

identificat prin cercetări de suprafață așezările  preistorice și dacice și daco-

romane de la Fărcașu de Jos punctele ,,Cimitir”, Hotărani ,,La Turn” și Fărcașu 

de Sus ,,Pe coastă” și ,,Cimitir”, care au devenit apoi șantiere arheologice de 

importanță națională. 

 Descoperirea celor mai  vechi unelte de piatră cioplită din paleoliticul 

inferior – cultura de prund și mijlociu în prundurile Oltului de la Fărcașele mi-a 

facilitat participarea mea la lucrările Congresului Mondial de Antropologie și 

Etnologie de la Moscova din 1964. 

 În aprilie 1966 am fost numit cercetător științific la Centrul de istorie, 

filologie și etnografie al Academiei din Craiova condus de Academicianul C.S. 

Nicolaescu Plopșor, care a avut rolul hotărâtor în formarea mea ca arheolog. 

 Din 1966 până în prezent am efectuat și condus săpăturile arheologice în 

peste 20 de așezări dintre care amintim: Fărcașele ,,Pe coastă”, Fărcașu de Jos 

,,Cimitir”, Piatra – sat ,,Nucet’’ și ,,Vadul Codrii”, Slatina ,,Crișan II’’, 

Dobrosloveni ,,S.M.T.”, Cârcea ,,Hanuri” și ,,Viaduct”, Drăgănești-Olt 

,,Corboaica” etc. 
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 În anul 1985 am obținut titlul de doctor în științe istorice cu teza ,, 

Neoliticul timpuriu și mijlociu în zona răsăriteană a Olteniei”, având 

coordonator științific pe profesorul universitar, membru corespondent al 

Academiei Dumitru Berciu. 

 Rezultatele cercetărilor în așezările amintite mai sus mi-au permis 

publicarea în peste 60 studii și articole în revistele de specialitate și locale în 

care am adus contribuții științifice inedite.  

 De asemenea, aceste rezultate mi-au permis participarea la numeroase 

simpozioane naționale și internaționale dintre care amintim pe cele de la Koln, 

Moscova, Cluj, Iași, Timișoara, București, Bacău, Constanța etc. 

 Călătoriile de studii efectuate în Grecia, Bulgaria, Iugoslavia, Ungaria, 

mi-au lărgit orizontul de cunoaștere și interpretare a rezultatelor cercetărilor 

noastre din așezările amintite mai sus. 

 

www.cimec.ro




