
UN PROFIL ANIVERSAR: . 

ADRIAN RĂDULESCU 
LA 60 DE ANI 

Prezentă activă si rMnarcată în 
viaţa m(ltural-ştiinţifică a Dobro
gei şi a ţării, Adrian RădulescH 
reprezintă un nume indisol~tbil legat 
de arheologia şi istoria st1'ăvechiului 
ţim~t dintre D1Mtăre şi NI are. 

S-a născut la 76 aug1,tst 7932 în 
com. Dorobanţtt, jud. Călăraşi. Pă
rinţii săi, preotul Vasile Rădulescu. 
şi A w'elia Rădulescu i-a1,t imprimat 
respect·ul faţă de valorile culturale 
autentice şi dragostea pentru pă
mânt~tl românesc, sentimente căr01'a 
le-a 1'ămas întotdeauna fidel. 

La acest moment (miversar putem 
aprecia că profesor~tl Adrian Rădu
lescu, oferind tm pilduitor exempl1,t 
gene1'aţiilor mai tine1'e de arlteologi 
şi istorici, şi- a consacrat în între
gt:me activitatea ca specialist a1,heo
logiei spaţiuhti dobrogean, Nhtzett
l'/.ţi de istorie naţională şi arheologie 
din Constanţa. 

Dn pă îltcheierea C1lrs~t1'ilo1' şcolii 
primare în localitatea natală şi-a 
îllceput st1,tdiile liceale la Călăraşi, 
le-a continuat la Liceul "Nlihai 
Viteaz1·tl" din Bucu1'eşti, finalizân
d~t- le în anul 7957 . ln perioada 
7957 - 7956, dând răsptms unei 
reale vocaţii, puse în evidenţă încă 
din timp~tl liceului, a U1'mat cursu
rile F acuZtătii de Istorie a Univer
sdă ţii din Î3~tC1,t1'eşti. Aici, sub în
dntma1'ea U1W1' mari profesori -
adevă1'ata gene1' aţie de aur a arheo
logiei 1'omâneşti - ca D.M. PiPPidi, 
Ioan Nestor, Em. Condurachi, Git. 
Ştefan, D. Tttdor - s-a specializat 
în istorie veche şi epig1'ajie . Ca 
student a fost prezent pe mai multe 
şantiere arheologice, C~t precădere la 
Dinogeţia, însuşindu-şi tainele a
cestei nobile şi atât de responsabile 
profesi~mi . 
După terminarea sttidiilol' ~miver

sitare şi-a legat, de la începu,t, 
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numele de cel al instituţiei nntzcale 
c(nislănţme la care a. Jost -în,cadra! 
în an'uZ 7956, . pI'in repartiţie guver
namentală. A fost pe râtid muzeo
graf, şef de secţie (din 1965), direc
tor ad ju.nct. (din 19687 şi ' director 
(din 7969 Până în 7990 şi apoi, din 
nou , încePând din noiembrie 7992). 

PI'CoCitpat de problemele atât de 
comPlexe ale arheologiei şi muzeo
grafiei dobrogene; s-a imPlicat direct, 
-încă din anii de început ai activi
tă ţii, atât în cercetarea ştiinţifică de 
sp.ecialitate, cât şi în valol'1jicarea 
muzeistică a patrimonittlui istorico
arlteologl;c la u,n nivel ca'litativ cât 
mai înalt . Străbate Dobrogea de la 
un capăt la altul, verifică starea 
momtN1entelor arheologice cunoscute 
de mai multă vreme , înregistreaze! 
alte obiective noi, spri )imI. cercetă
rile întreprinse de colecti'celc de arheo
logi pe difc'rite şantier/! şi impulsio
nează cu o impresionantl.! energie şi 
rezultate adesea remarcabile , atât 
cercetările arheologice cât şi activi
tăţile de valo1'1jicare muzeistică ale 
colectivului de specialişti ai 111U,ZeU
lui pe care-l conduce. 

Cu dăruire, talent, enhizias111, si 
st/inântă reuseste, de-a IUIl g-I~ 1 
unei f;uct1~oas~ 'cariere, să 1:mprime 
în conştiinţa constănţenilor (şi nu 
numai a lor) - oameni simPli, in
telectttali , autorităţi cu p'utere deci
zională - 1'espectul pentru arheo
logia şi istoria Dobrogei, determi
nându-i să-i sprijine iniţiativele. 

Ca arheolog, participă {a slrpături 
şi conduce şantiere de interes naţio

nal, dintre care amintim, : zid'ul de 
incintă al Tomisulu,i , Edificiul ro
man C~i mozaic, edificiul termal din 
Tomis ("Lentiarion") , comPlexul de 
mom,tmente romano~bizantine din 
sectorul de sud-vest tMnitan, -iar în 

ultimi1; ani coordonează santierele 
de salvare din peninsu,la 'oraşului . 
A efect1,wt, de ase11:tenea, cercetări 
la comPlexul rupestnt de la Bas.a
rabi, iar mai apoi în necroPQld 
feudală- timpurie de la C astel1t şi 
in zona atelierelor mestestigăI'esti 1'C

mane de la Teliţa '(j~d. Tl,~lcea ). 
Toate aceste descoperiri au făcu,t, la 
timpul potrivit, obiectul unor studii 
mal: amPle sau monografii, prezen
tate la sesiuni şi congl'ese inte1'1laţJ:o
nale, intrate în cinuitnl stiintljic 
prin tiPărirea lor în ţard sa'/; in 
străinătate. 

Începând din am-d 7974 acordă 
o atenţie specială, în calitate de şef 
de şantier, cercetă1'1;lor arheologice de 
la A lbeştl: , imp01'tantă cetate greco
indigenă din teritoriul callatian, 
Investigaţide continuate aproape 
fi/ri/ În trenipe1'e Până astăzi au im
pus acest sit drept unul dintre obiec
tivele de referinţă . ale arheologiei 
româneşti pen.tru înţelegerea evolu
tiei terit01'il:lor nirale ale cetătilor 
~est-pontice în perioada grecd-ele
nistică. 

Î 11 acelaşi hmp , o consta11 tă pre
oc'upare in cercetările sale o rep re
zinti/ ePigrafia greco-romană , do
mem;1i . în care a contl~ib~iit, între 
altele, la cunoaşterea fenome1lului 
1'Omanizării la Dun{,!rca de Jos, 0 7-

g,mizarea limes-ului danubian şi 
pont?:c , întreţinerea cirilor strategice 
şi de comunicaţii, perpetuarea fac to
rului a~itohton în perioada romani
tăţii târzii şi a feudalismuhii tim
puriu. Toate aceste teme sunt su.s
ţi11.ttte prin publicaţii de speciali
tate, participări la congrese şi co
locvii; de prestigiu din ţară şi st1'lhn â
tate, pri1~ contribu,ţii notabile la 
publicarea de corpora inscriptionum . 

Domeniul arheologiei dobrogene 
fzind pe cât de vast, lot atât de dens,' 
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activitatea Ştit'fiţtjicâ (1 profesorului 
Adrian R ,zdlllesw ÎlIlbrtFţişea,;ă şi 
alte aspecte, l<'-gale I:n 'majoritatea 
lor de istoria ţinutului dintre DItiUlre 
şi ivI are în epoca r01l1ană: dezvolta~ 
l'ea mestesu.guriloi· lOCi/le, dar si a 
relaţiil~r 'comerciale ori spiri/uale 
cn alte regiuni ale I mperiului, exis
tenţa /.i,itor afeliere destinate prodn
cerii maten:alelor de cOllstrltdl:e, ex
p/oat<1Yea pieirei. Siudia::((, 'de ase
menea, (.l1ferite categorii cuantice de 
de la Edljiciul rOl!lan Cit mo::aic (fn 
s peâal lotnl de amfol'e CII iilscripţil:) , 
ceralnica de u:: COrTlW/ , opai/ele, 
viaţa spz'rit'ualâ În pa/oada Prillci
pahdtti, 1'JWIlU11ie!lte arhitectonice, 
tezaurele creşt-il/c de practică euha
ristică din Scythia Jhilor etc , 

În (.otnl 7972 obţine titllli de 
doctor' în istoric al CJ1ivcrsi!(itii 
Babeş-Bo!yai din C/1Ij-_Yapoca 'cu 
lca Dcz\·oltarea Dlcşteşuguri lor în 
Dobrogea romanii. Ceram ica, sub 
condliceFea ştiinţificil il acad . C01/S
tantiu Daicovicilf . Persoilalitate com
plexă , ' în:'estra!(( ill egali! ' mâslf,ră 
cu valente de cerce/Ii/oI' şi bnn manll 
,!z,er În dO'mC'l/iu.1 11I/I,:;eistic , d01n1i1fl 
:4.drian Râdlliescil se dedicr!, cu 
aceeaşi dlimire, orgllni.:iirii dc noi 
1nztzee, sltstz'nerii lnci'ifrilor tot mai 
imperioase' de rt staurare şi C011se7'
vare a 11wnumcnfelor arheologice. 

Î It cal-itate de redllc"or res j50llsabil 
al pnblicaţiei mu::eului - "Pon
tica" - se implicâ direct în coordo
narea ei ştiinţ/ficel. Totodată, co
ordonează şi impltlsiol1eaZ(( editarea 
HnHi .bogat material de populari
zare aarlieologiei dobrogene : ghiduri, 
monografii istorice, pliante etc . 

Se ocnPli de orgllni;.:area noilor 
obiective mu::eistice din J-udeţul COJ/s
tan ţa, în tre care ,11u::eul de istorie 
naţi011ci-lă '$i arheologie, inaugural 

la 25 decembn:e 79i7, J11·uzwl de 
arheologie Callatis, ComPlexularhe
ologic [{istria Şl: A-nt1:cva1'1'ul Capi
dava . Cu ene;'gia ce-l caracterizeaz,r 
şi pe care a reuşz't adc:sea ser o i111Prime 
proiectanţilor şi cO'llstruciorilor, a 
coordonat, in tre aJlii 7974 -7977, 
lucrârile de resta'lIrare a 1n011111nen-· 
tului tri1lmfal de la Adamclisi. Are 
meritul deosebit de Ci fi propus şi 
snsţillul varianta restalt1'i[I'ii auto
portal/te , care a asigurat atât COI/ 

servarea in s i tu a Ilucle'uhli de 
piat1'lf şi mortar antic , cât şi reeoJls-· 
tituirea 1ILoJlllmeut1f.11ti la dimensitt
nile şi forma lor iniţiale, Paralel 
s-a preocupat direct şi de am.wa iarea. 
lIluzenl1ti din lecalitate, meni't s ii 
punri în valoare atrît piesele originale 
ale momtmentu lui, cât si cele J11 ai 
reprezentative descoperiri' din celalea 
Tropaeum Traiam:, îlltr-o modali
tate care silnea.?:(l obiectivl,tl În cau z et 
printre cele mai moderne şi a pleciate 
muzee din ţară . 

De altfel, restaurarea. şi cOJ/ser
varea marilor obiecti'i)e istorico-arheo
logice ale judeţ/l,fm: îl preowPl1 cc;;s
tant , exemPlul cel mai repl'ezentahv' 
COJlsti/1âlldu-1 lllcrlfrile în C11rs ale 
Complexul/li rnpestnt de la Basa-' 
raM, ca şi eforttu-ilc S1 1,sţillute pe 
care le depul/e pentru CI se realiza 
cât mai cnrând posibil cONstrucţia 
de protecţie a mormântulu,i lIypoge1C 
din secol/Il I V p . Chi' . de la Tomis, 
ori resta/mIri mai am)?le la H istria, 
_4 damclisi, COllstanta etc . 

_-1 ctivitatea s2tsti1tutd din dome- ' 
niul istoriei şi aJ:heologiei i -a atras 
dommtltti Adrian }(cTdll/esC1t o bille
meritată recunoastere internă si in
ternaţională. Este director al' Cen
tmlni de St~tdii Ovidime (din 7970) , 
preşe(hnte al fiI1:a.le1: COllS,'allta a 
Societrfjii de St'udii Clasice (din ' 
79(9), vicepreşedinte - al I J/stilutului 
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Român de Tracologie şipl'eşedi1'btele 
Filialei Constanţa a acel~tiaşi Insti
t1/'t (din 1985), preşedinte al Filialei 
Constanta a Asoc'iatiei Oamenilor 
deŞ tii;tţă (din 1988) . 

Ca o recunoaştel'e a activităţii 
sale ştiinţifice, în anul 1985 a fost 
.ales membru corespondent al Insti
tutului german de arheologie din 
Frankfurt am Main. 
Odată cu înfiinţal'ea la Constanţa 

a ~tnei instituţii de învăţământ supe~ 
l'im' (Institutul Pedagogic de 3 ani, 
devenit mai apoi Instit~tt~tl de învă
ţqmânt s~tperior, în cadntl căruia a 
existat - întl'e anii 1964 - 1974 - şi 

o secţie de istm'ie-geografie) , domnul 
Ad,'ian Rădulesc~t a desfăşurat şi 
activitate didactică, în calitate de 
lector asociat pentnt curs~tl şi semi
narul de Istorie veche a României, 
După crearea în anul 1990 la 

Constanţa a ' Universităţii "Ov'i
dius", ca recunoaştel'e unanimă a 
1'011J,11,ti sătt decisiv în această impor
tantă realizare si a calitătilor de om 
de ştiinţă, a fost ales pl'im~tl rector al 
tinerei instituţii (1990 -1991). Cre
ându-se, tot la stăntinţa domniei 
salI'., Secţia de ISTORIE-ARHEO
LOGIE, în măs~tră să pună în va
loare bogatul patrimoniu al Dobro
gei, a fost promovat prin concurs 
profesor ~tnive1'Sital' (î1~ amtl 1990) , 
acordându-i-se, totodată, şi d'reptul 
de a f01'ma noi generaţii de specia
lişti printr-o modalitate superioară 
de pregătire postuniversitară - cea 
a doctoratului. 

Ntt putem să nu evidenţiem des
făşurarea de către domnul Adrian 
Rădulescu, pentru o vreme, şi a UIMi 
alte activităţi, care-i evidenţiciză o
dată în pl1J,s anga jamenttd civic, 

După l'evoluţia din . dece1nbrie 1989 
a devenit prim'ul p,"imar al j1~deţ'ul'ui 
Constanţa, iar după alegerile din 
20 mai 1990 primu.l pi'efect al aces
tttia (Până în noiembl'ie 1991). Anga
jat ctt energie şi dărttirea cal'e-l 
cal'acterizează în activităti com
plexe, specifice începutului vieţii 
noastre democratice, nu a neglijat 
nici un moment problemele istoriei, 
cult~trii şi învăţământului, ale mu
ze~tlui însuşi, ca şi ale celorlalte do
menii sociale satt economice, chiar 
dacă împlinirile n-au fost întot
deauna pe măs~tra speranţelor sale. 
Sub coordonarea profesorului Adrian 
Rădulesc1,t, în 1991 s-a~ desfăşw'a 
amPlele manifestâl'i ştiinţifice şi mtl
tttrale p1'ilej1tite de anive1'sal'ea a 
2500 de ani de existenţă arheologicrl 
şi a 2250 de ani de la prima atestare 
literară a T omis1f.l1ti . 

Paralel cu numea amintdă si Ctt 
activitatea ştiinţifico-didactici, se 
preocupă îndeaproape de Jl.l11,Zettl de 
istorie naţională şi arheologie din 
Constanta, la conducerea căruia re
vine în' noiembrie 1992 , 

În dubla calitate, de profesor 
tmiversitar si dil'ector al miei insti
tuţii muzeale prestigioase, continuă 
să intretină si să dezvolte inkres1tl 
pentrtt 'cercetarea istoriei şi arheo
logiei . 

La 60 de ani de viaţă, încummată 
de o bogată activitate ştiinţifică, di
dactică şi civică, colectimd Muzeului 
de istorie naţională şi arheologie 
Constanţa îşi face o datorie de onoare 
în a consacra numărul XXV al re
vistei "Pontica" profesorului Adrian 
Rădttlescu, distinsă personalitate în 
ştiinţa şi cttltura istorică româ
nească. 

MIHAI IRIl\UA 
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LlSTA UJCRĂRILOR 
pt; nUCHE DE Dr. ADRIAN RĂD1-,LESCU 

T eza 111'11 I de scUl plllri de la T O/llis , Bucureştii 1963, 156 p. (coautor) . 
S oi m01/. I""f llle epi{<ral icf di1/ Scylllia l\.fillor, Constanţa, 196-1 , .1 88 p. (coautor) 
.:1[oJl lt1J1ellte 'romClll o- bi2Glltill e dlJl sectorul de 'ves t al cefăhi Tom,i, Constanta, 1966, 
8-1 p. " 
Cilllilirlli feudal-limPllri!! de la Caslelll , Constanţa, 1967, 128 p. (coautor) 
D eovo ltarea lII e~ lep llglll'ilor ÎJ/ D obrogra rO /llană. f. Ceramica, Constanţa , 1972 (teză 
ele doctorat). 320 p. -;- 150 pl. (/lIss .) 
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Ovidi ll la P ont lll EIIXill , Bucureşti , 1981 , 152 , p. 
_~ COllcise H yslo;'Y 01 D obl'llfa , Bucureşti , 1987 , 282 p. 
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191 p. 

I1lformaţii asupra Un or ma/erial ..: illedite din l1[/t,zeul Re-gional Constanta , in l\'Iate
riak şi cercetăr i arlwologice , 5, 1959, p. 753-768. 
::-o~· 11:ăI~tlfri i urlteo hgice din epoca, e l enistică la .1V'lUlta.şi, in serv, 12, 61, 12, p . 
. ,8 / - J9.>. 
IJ/scription iJ/ cdil e de C«lIalis , in Studii Clasice, ~, 1962, p. 275-79. 
X ecropolo de incinaa!':e de la Castelll, in Materiale şi cercetări arheologice, 8, 1962, 
p. 019 - 660 (coautor). 
II/ scrij;/ii ined,:te din D obrogea , in SC1\', 14, 1963, 1, p . 79-107 
1.:1IIIi brol/ ;ei di Ostrov, in Dacia , ::\S, 7, 1963, p. 535-551 
L e depot des J1101llflllellts sC lllp t ll1'aUX rcce m.mellt dicotlverts ti. Cons tanta, în Acta 
Antiqua Philippopolitana. Studi a Arcaeologi ca, Sofia, 1963, p . 132 - 152 (coautor). 
P odoabe de bl'Ono ale 1/JlUi car rOil/a ll ~i dep ooitul de ţigle de la. T eli/a mio"ul Tttlcea 
.in R.eyi sta ~Iuzeelor (număr specia l), an II, 1965, p. 437-418. 
Scurtă priv ire asupra 7'storiei vechi a Dobrogei , în Dobrogea 111aritinlă, Bucureşti, 
1966, p . 5 1-84. 
:1[1106111 de arheologie COJ/stal/!a dllpâ 10 ani de activilate, in Pontica, 1, Constanţa, 
1968, p. 29-42 
I1I scripţia lui H crc"' l ios A poli il/a ris din Cal/atis, in Pontica, 1, Constanţa, 1968, 
p . 307 - 3 17 (coautor) 
Nole ePigrafice . 1, in POlitica , 1, COllstanţa, 1968, p. 319 - 339 
Un 'militar de la. Deeius la .IIasova , in Revi sta Muzeelor, 4, 1968, p . 349-353 
A telie-r e 'lJz cşfeş1tgă.reşti peJltl'1 [ ars })la/eriale de constructii dl:n lut, în Pontica, 2, 
Constanţa, 1969 , p. 33.1 - 353 
UI/ a.testa.1 sl,-ă,-o",ânesc la. CaPidava , in Pontica , 3, Constanţa, 1970, p. 255-274 
L'I/ documellt proto-romna,in tI CaPidava , în Dacia , NS, 14, 1970, p. 311-323. 
Dale tehnice despre Edifici1l1 0lI m o:aic dh: COl/slan!a, în Buletinul Monumentelor 
Istori ce, 39, 1970, 3, p. 52 -56 
Cont,'ib ll hon afin de mieII x col/uaÎlre' le ,.,; pertoi,'e o1'Clu'ologiqne d It H a1l1 1\10J'en Â ge 

en D obroudja, in Actes e1u \'ne Cong-rcs International des Scienccs Phrehistoriqucs 
et Protohistoriques, II , Praga, 1970 
](unst lIlld Anhiteilt'll1"wcrile in der Dobrogea. ZlIr Z eii del" Rom,,', in Studia Gotica. 
Antikyaristika seri en, 25, Stockholm, 1970, p. 216-233 
Pllblius Ovidius Nasa, poellli iubirilor ginga~e şi al sufet'inţelor, in File din i storia 
Ullui vcchi ţinut românesc , 1, Constanţa, 197 1, p. 135 - 159 
Podoa.be de bronz ale unui Ctl1' 'roman şi depozitul de figle de la. Teli!a (fHd. Tulcea), 
În Pontica, 4, Constanţa , 1971, p. 273 - 28R . 
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j"ctptllurile a~ezăriloy omefle~ti di" Dobrogea: COHlUlla· primitivă, in Stu<li i şi cer
cetări <le geogra.f ie ar Ii cată a Dohrogei, Constanţa, 1972, p. 215 - 221 (coaut or). 
Aspecte privir.,d ex ploatarea pieirei in Dobrogea rom""", în Ponti ca , 5, Constanta, 
1972, p. 177 - 20~. 

Aldiere ft'famice FnUil-are de-a lun g HI J)/.Iw'irii de Jos, in Ponti ca , 6 , Constanta, 1973 , 
p. 129 - I.'l5. 
AJ1~Jori cu "inscr ipr ii de la. Ed:'jiciull'onu:ul cu 1no:aic din Tomis, în Ponti'ca, 6 , Cons 
tanţa, 1973, p. 193-207. 
Un SQ'YcoJago di etil roma'Hlt scoper/a ne lla 'necropoli tUl1Iulare !li Callati s, i l! Ponti ca , 
6, Constanta, 1973, p. 247 -265 (coautor) 
lIceente a ra/(!}' i arheologice la Tom is (1971 - 1972 ) , in Pontica, 6, Constantn , 1973, 
p. 333- 350. 

Les re ,," es I'o .. mai>lcs ,;'"reMulogie d (/ 'h istoire ancimne enl.-e 1966- 1970, in Daci a , 
NS, 15, 1971 , p. 115-435; Da.cia, NS, 17, 1973, p. 433-435 Un colaborare). 
Prospectarea şi ce-red area a;tezărilor arJuologice d1.1t iUael'l rl Constan ţa, in Revi sta Mu
zee lor şi Monumcntelor. M usee, Il , 1, 1974, p. 45-47. 

Ateliers de prodtlits '" lerre .,,,i te le long dll Ba s- Damtbe , în Actes du IX e Congres 
ln t e rnational c\'Etu<lc snr les Ironti cres romaines , Mamaia, 6-- Li ,eptcmbri e 1972, 
Buclll'cşti - I\iiln- \Vien, 1974 , p . 12 3 - 129. 

1 mporta ti01>ls Ci' rami(j1.te., a i: J 1 ] e siecl c: de 11. e. a It B as- Dant t be, în P ont j ca , 7, COllstanţa 
1971, p. 3 17-323 . 
1mpo/'tu.rj ceramice la D,tIlă/'Ga de 10s di" sec . TfI e.n., în In MC1110ri a m Constantin 
Daicovicill , CJu j-Napoca. 1974, p. 337 - 348. 
Amphorc:s in scri is provenants de l'Edljic-t!, ?'amain " mosaique de Tanti, în Actes de la 
Xn e Confe rence Internationale rl''î::tudes .Qassiqlles, Eirene, Clnj -Napoca, 2-7 
octobre 1.972 , Bucurest i - Amsterdam, 1975. 
Rezultate prelz:nziaare 'ale sâ.păt'lfrilo1' arheologice elin T omJs ( P arc ul Catedralei, 
1971- 1971 ) , in Pontica , 8, Constanta, 1975, p. 9 - 54 (coautor). 
Un tezaur monelar de !a Filip Arablll din Dobrogea, in Pontica, 8 , Con: ;tan ţa , 1975, 

. p . 125- 173 (în colaborare). 
Con tri butii la cuuoasterea ceramicii dt: It :: comun din Dobrogea , i'n Ponti ca, 8, Cons
tanta, 1975, p. 331-360. 
V . P~Îl'van .- Getica., eine Pn· togcschichte Da,kicJl s, în Ponti ca, 9, Con stan ţ a., 1976, 
p. 7- 10. 
Am(ore romaNe si rOlllano-bi~alltille tiin Scytltia _~fillor, in Pon ti c" , 9, Constanţa, 
1976, p. 99- 11 '4. 

Quelqlt<s aspects de l' ac!'ivit" al'tis~.llale le lo"g du l imes sc)'thiqlle ml"e les IV' el 

V i e si eeles de . ". f ., în Stil<li en Zll el en 1lilitilrgrenzen R0111 S, II , Yortriige des 10 . 
l ntcrnationales Limcskongresscs in uer Germania lni eri or, I\'ă1n-Bollll , 1977, 
p . . 1R7 - .192. 

U n act de u HlHiJLC a/ie patriotică.' l'ecollst itu.irea. .iVlonumen t1flu i tri1/nzjal de la Adamcl isi 
în Pontic", 10 , Constanţa, 1977, p. 9- 17. 
~?'l :ri despre. :1'iceputuri lc o ra~l/ l tl i C01l staH/a, în Pontica , 10 , Con st anţa., 1977, p, 
53-57. 
Dobrogea lui B II /'ehisia, in Pont-ica, 10 , Constanţ", 1977, p. 65 - 68. 
I nscriPlii inedile din Tomis ~i Callatis, în Pontica, W , Consi a nţ-t, 1977, p. 79-89 
(coaut or). 
BasLl icil c cye~til1e de la, A :~ lOp()lis, Cal/a.tis şi Tropaeu111, Traiani , in De la Dunruc 
]a Inarl?', 1\Iărturi i is1'ori c~ Ş I JllonUlnentc cn~~tinp-, Ga~aţi, 1977, p, 90-97> 
U,..t;ero //entlithte h lSt.hrijten (tItS T om is und Callatts, în Epigraphica, Bucureşt i, 
1977, p. 99- 11 1 (coautor) . 
l\tl Ol1u 'menle :lrhenlogice p riiJin.d jl/'a{a sţ;intnală în D obrogea 'iJt~acH~' ilor I -III c.n ., 
in Protccţ i:a ecosistemeJo r, Constanţa, 1978, p . 2-10-256 (î n colabora.re) . 
11/[ă rlur i.: arhec.l ogl.ce )i .'·s;ori e. in COfl,stan{ r(" în Protecţia ecosistCllle1or , Constanta, 
1978, p. 257-266. 
D fdicace en {'hon"eu!' de Valenl iniell, in Pontica, Il, Constan ţa, 1978, p. 151- 154. 
Cît e .1' Ovide, legendes el .. Jal i fes archeologiques , in Acla COIL tJim/L!s OI/mi um 
Gen.tiulI! Ovi<lianis Stud;is Foycndi s . rlucurl'şt i, 1970, p. 521 - 526 . 



Le P,.fusie d'histcirc n.a/iwn/'· el d'archeologic dt Co"stanlz-a., in Pontica , 12 , 
Constanţa.. 1979, p. 9-.'51 (coautor). 
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Şa,,/iCl'ul arheologic Albe,li, 1978, in Materi HJ e şi cercctări arlteolog-ice, 13, Oradea , 
1979. l ' 161- 173 (ccautor). 
Bllre!' i.~ / .• :--''1 Dada. Panfică, in Str~i.moşii popofului 'fOlnân. (",.elo-Dac:j şi epoca lor, 
Bucureşti, 1980 , p. 268-279. 
} . .fuseul de Lstorie rw!/ol1aJă ş i a.rhef'logir Co/ stanţa" În Studi i şi cercetă ri de i::.toric , 
voI. 1, Constanta, 1980, p. 12 -.14 (coautor). 
Stâlpi llIilim'; inediti di .. Seytlti" MiH o,' , in Pontica, 13, COlls tanţa , 1980. p. 140 -
156 (coa utor) 

Les RoumaiTls (11/. Ras-Da.nnbe dll1'a.l1I· les V IJe - X IIe sihles , iu Re\'ue .Roumai ne 
el 'Ri stoire, 20. 1981, 4, p. 629-636. 
De tlouveau Sll'1' les le~a,ls de Traiau el? 1l1e";',,, Infin'c1o 'c 6;ll·trc 10J el JOS de n.e . , 
il! Dacia . NS, 25 , 1981 (coa"to ;· ~. 
Descojm'in epig"·diee rece"le. În Ponti ca. H . Constanta, 19B 1. p. 15\1 - 170 (coautor). 
Dic lokalc Herstel lung dey Btlr;ur.lttungsgcpollstdrtdc - L uurnae, in Pontica, 14, 
Constanta. 198 1, p . 181-210. 
Situa.ţia tre.zcntă şi de pt:upcctivă privind COH-senJQJ'ca- şi '" fsf.a!tYtlJ'/.:' a monume Jlteio r 
( II) , in RC \'ista Muzeelor şi Monurnenl.cl"r 1.>, 2. 1982. p. ,\-l!'. 
Co lon ia UIPia Zel'mi=eget1fsa pe o ime1'ip!ie dm Dobl'Ogea., in P ontic.a 15. Constanţa , 
1982. p. 152- 160 (coautor) 
Rea.li,,;ă ·;· i ~i cercetări a.rlteologice, ist01ice Ş I: 1Hu7.cologicc în Dobvogea, tU Pontica, 17, 
CO llsianţa, 1984, p. 7 - I~ . 

O inscr ipţie /omi tal1ă ,'edcseop61'ită (SI:.G. 1.2. '"'.332), in Pouti ca., 17, Constanţa, 
1984. p. 6 1-66 (coautor). 
Da? ia. ~i JlI[oesia. (Seythia ) , părţi co"slitutive ale etnosului românesc, in Pontica , 
17. Constanta , 198 4, p. \OI 107. 
ObsenJa!ii p"ivind importul om/ore/m' şta.mPila. te in sud-eslnl Dob,·ogei . . 1n Ponti ca , 
18 , Constan ţa, 1985, p . 55 - 74 (coautor! 
Imporlm'i amjorice la A Ibe~li (jud . Constan!a ) . H el'aeleea POl1t,eii , in P onti ca, 19, 
Constanţa, 1986, p. 3.1-60 (coau tor). 
Tezamul de la Sucidava - hvoarele (jud. Conslanţâ) , in PO[lti ca. 19. Constan ţa, 
1986 , p. 127- 158 (coautor). 
Ra.port11l "dintre istoria 1'La,ţion.a.li şi cea locală. in A.fu:eut de istorie Haţiaală şi arheo4 

logie Constanta . in Revista Muzee lor. 4. 1986. p. 3-9 (coautor). 
Baziliâ şi "" montrmenle c1'eştinr în CQJttc rful etn.ogene::ei româneş.t i diJ1, sec . 1/1- V I [ 
in Dobr'ogea , În Monumente istorice ş i i zvoa re creştine. Galaţi . 1987. p. Î- 7Î. 
L e /rcsor de. Sueidava - "ti. Afisie S econde, în Revuo Archcologiquc , Z/1988. Paris, 
1989, p. 357 - 380 (coautor). 
R on;aniza.,·w în Dobrogea, in SYllIposia 'I1uacologica, 7, 1989 . . p. 146 - [62. 

Importw·j am/orice la A lbe~ti Uud . CO/l.stanţa. ) Rhodos . in Pontica . 20 . Constanta, 
1987, p . 53 - 78 (coautor). 

importuri am{oriee.la A lbe~ti (jud. Consta." fa )- .' Siflope, in Poat i ca, 21 - 22. Constanţa 
1988- î989, p . 23-90 (coaut or ). 

Le ehristianisme en Seythie lIfineur" a la lu",iere des de"";Bre" dc[ov1ertes arc/uiolo
giquesa., în Aetes du Congres In t ernati 011a1 el 'archeologie chn\t ienne ,vo1. lIl. · Lyon, 
[989, p. 2561-2615. ' . . .' 

Constan!" - 2250 , in Poatica, 23 , Consta nţa, 1990 . p. 23-28. 
Import.",.i a.mjorice la. A lbeşti (jud. COllsta.n. ţd) Chersonesul Taurit: . C"id~s. Cos, 
Paros, in Ponti ca, 23, Constanţa. 1990, p . 29- 48 (coautor). 

Reeheieh~s arehto!ogiques r"cmles da;ls le Pirimetre de la· citi d. Tomis: in E tudes 
Byzantines ct Post-Byzantines , Il, l3ucureşti. 199 1. p. 23-45. 
Contribuţii p'rivind seria guvernatorilor liloesiei I nfel'ioare In sec. II [ p. CII., in Pon
ti ca , 24, Constanţa, 1991, p. 123-112 (coautor) . 
Entre jaste et di,.,uemwt . Les mysti!res soulevtis par le "tom veau au ba.nquet" retrollve il 
Cot,sta1!tza., in ArchCologic Nouvelle; 1. 199:3, Paris, p. 42"':'47 . 
Epos arheologic la ' Pontul E uxin, in "Coleg i ni pedagog·ic · "ConstanHn Brătescu". 
Valori a le civi lizaţiei româneşti in Dobrogea", Constanţa.,. 1993, p. l77'- l84. 
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III. LL:CR.\RI- DE POPULARIZARE (selectiv ) 

},lw:;enl de arheologie (Il Dobrogei, Constanta, 1960, 40 p. 
lVIonumentul şi cetatea de la . .Jdalllclisi, Constanta, 1966, 24 p. 
Tomis, Constanţa, 1967, 24 p. 
Leul în pI"stiw lomit"nel, în T omis, 2, nr. 5, mai 1967, p. 17 

C"podoperele unor SC'ltlptol'i Il ecill,. oscuţi, in Tomis, 2, nr. 7, iulie 196 7. 
Dobrogea. lui 13nl'ebist", in Tomis, 2, nr. 10: octombrie J967, p. 17. 
Hislria, Constanţa, 1968, 24 p. 

CaliaJis, Constanţa, .1968, 24 p . 
Admnclisi - 'monument, Constanţa, 1968,24 p . 
• .J damclisi - cetatea, Constanţa, J968, 24 p.; editia a 2-a - 1971; ediţia a 3-a, 
1982 , 30 p. 
Exploala,'ea piel,'ei în Dobrogea, in Tomis, 4, nr. 4, aprilie, 1969, p. 17. 

1111.1zelll de arheologie Consta.J/!a . . Unele gâlldnri şi perspective, in" Revista l\.fu?eelor~ 
4, 1970, p. 372-274. 
Necesitatea: -nl.ui "Cent'ru de sh/{l·ii o1Jidie11 e", in Tomi s, 6, nr. 10, oct. 1971, p. 8. 

Ca.m.palliile Tomisul11i (1966-1971): Arheologie , in Tomis, 6, nr. 7, iuli e 1971 , 
p. ~ . . . 

J1.[onumen!nl Iriumfal de la Adamclisi, Constanţa, 1971, 32 p.; ediţia a 2-a, 1977. 

ilfonul'I1eniul de le. Ada11lciisi - ii. a~tualila.te, în Tomis, 8, c1ec. 1973, p. 13- H. 
Terl'asigi/Ct1'ia., în Tomis, nov. 1973, p. 11. 
Noi descoper;,'i (trlleologice , în Tomis, aug. 1975, p. 13-14. 
Carc este vechi""". Tomis1tI11 ;?, în Tomis, iunie 1976, p . 12 - 13. 
Itinel'a'l'e arheologice dobrogenc, Bucureşti , 1976 , 132 p. (coautor). 
Da.s SJ:egesilenkmal von Admnklissi, Constanta, 1977, '46, p. 

Dobrogea.. A lbun, (coordonator), Bucureşti, 1978, 600 p. (fotografii de I. ~liclea), 
De' la Za.1Ilolxe încoace ". (coautor), in Tomi s, 13, nr. 3, p. 13 - 14. 

Colectia, ,le- arheologie "CaZlatis", in Revista Muzeelor, 10, 1978, p. 20-25. 
Cronică ",uzeologică la malul ",Mii, in Pontica., 11, Constanţa, 1978, p . 7- 11. 
Necesitatea Şi im.portanţa u;nui Muzeu. de istorie;;-i (wheologie la Medgidia J ]J1 Pontica,. 
11, Constanţa, 1978, p. 13-17. 
J~1om.mentul triumfal ce la Adamclisi, restaurat, in Rev ista Muzeelor 3, 1978, p . 
p. 41-13. 
O s,del de ani de la fondarea ,'luze"l .. i de istorie na.ţionalel şi arheologie (coautor),. 
în Tomis, 14, sep. 1979, p . 12. 
13urebista. la Dunărea de I os (coautor), în T omis, 14, martie, 1979, p. 12, 13. 
Remcmber Tropaci Trai,,,,i, în Revista Muzeelor şi Monumentelol', 18, nl'. 2, 1979" 
p. 75-76. 
Aruzeu.l de istorie "a.ţiona.lel şi a.r/teologie Constanţa. - "n muzeu centenar (coautor ), 
în Hevista J\luzeelor , 6, 1980, p. 74-84. 
CONSTANŢA - monogm/ie (ciclu l : J udeţele patriei), Bucureşti, 1980, (autor al 
cap . .1storia - p. ,2-6 1). 
Coastemta. Ghid turistic al judeţului, Bucureşti , 1980, H2 p. (coautor) 
Albeşti: getic în ambianţel elenistică (coautor), în Tomis, 15, iunie 1980, p. H. 
"Orap,z" din teritori,,d rural al Call(.tis"lui, în Magazin Istoric, 1 , 1981, p. 11- 33 
(coautor). 
Santie. arheologic - 1982 (1). Da,te lioi despre cultu-ra. Ha.man,gia . Orizcdlt gelo
da.cic, în Tomis, 17 no\' . 1982 , p. 11 . 
• ';a,nli6·' arheologic 1982 (II) . Civilizaţia romattă : teza.unt! de la A bnul. For/Meaţa 
roma.fto-biza,ntină ,le la O"idiu. Cent"c arheologice mediev"le: Târguşo'y, în Tomis, 
17, dec. 1982, p. 16. 
Le M~onw"C1tt triomphal el'Ada.mel;si, Constanţa, 1982, 18 p. 

Constanţa. Ghid de oraş (coautor), Bucureşti, 1985, 204 p. 
Litoralul, românesc al ~Melrii Negre, Bucmeşti, 1989, 142 p. (coautor). 


