
                                                                                                                             
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PETRE DIACONU LA 80 DE ANI 
 
 
 

Cine doreşte să definească personalitatea ştiinţifică a 
dr. PETRE DIACONU este uimit chiar de la început de 
diversitatea temelor abordate de acest excepţional 
cercetător: în primul rând teme de arheologie şi istorie 
medievală (cu preocupări privindu-i pe români la 
începutul istoriei lor, apoi pe bizantini, slavi, proto-
bulgari, pecenegi, uzi, cumani, varegi, maghiari etc.); de 
asemenea, preocupări de arheologie romană, sigilografie, 
numismatică, toponimie, etnografie, preistorie, geografie 
istorică, istorie politică, militară, economică, demografie, 
de punere în valoare a unor personalităţi ale culturii  

 interbelice din Dobrogea şi din zona învecinată, pe nedrept uitate, şi multe altele. 
Petre Diaconu s-a născut la 6 octombrie 1924 într-o localitate de lângă 

Silistra, într-o familie mixtă: tatăl român, mama, de naţionalitate bulgară. Tocmai 
datorită acestei origini a învăţat perfect ambele limbi, ajungând un cercetător la 
fel de avizat al istoriei celor două popoare, dar care n-a uitat niciodată că s-a 
născut şi este, de fapt, român. 

A urmat gimnaziul în oraşul Silistra şi studiile secundare la Liceul „Ştirbei 
Vodă” din Călăraşi. După ce în ultima perioadă a războiului şi după terminarea 
lui şi-a îndeplinit obligaţiile militare în cadrul unei unităţi de aviaţie, a urmat 
cursurile Facultăţii de istorie a Universităţii Bucureşti, pe care le-a finalizat în 
1953. Dar încă din 1951, de pe când era student, a fost încadrat la Institutul de 
Arheologie al Academiei. Aici a lucrat fără întrerupere timp de patru decenii, 
până la pensionare, în anul 1991. 

Petre Diaconu şi-a dedicat cea mai mare parte a activităţii de cercetător 
studiului realităţilor istorico-arheologice ale ţinutului său natal, respectiv 
Dobrogei şi regiunii învecinate din Muntenia şi din nord-estul Bulgariei. Dar s-a 
ocupat cu acelaşi interes şi neastâmpăr de istoria unor regiuni mult mai 
îndepărtate – de la Urali şi din stepele nord-pontice până spre nordul, centrul şi 
sud-estul Europei, de impactul pe care populaţiile ori influenţele culturale ale 
acestora le-au avut asupra spaţiului dunăreano-pontic. Cunoaşterea limbii 
bulgare, incisivitatea şi acribia specifice, i-au oferit posibilitatea de a fi recunoscut 
ca unul dintre cei mai buni cunoscători ai arheologiei şi istoriei medievale a ţării 
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vecine, chiar dacă, de multe ori, opiniile domniei sale n-au fost împărtăşite în 
totalitate de colegii bulgari (şi viceversa!). 

Şi-a început cariera arheologică pe şantiere diverse, inclusiv de preistorie (la 
Cernavodă, în cultura Hamangia, reprezentativă pentru neoliticul Dobrogei); de 
altfel, preistoria l-a interesat întotdeauna, aşa cum a mărturisit-o de multe ori; a 
urmărit atent toate descoperirile epocilor străvechi, iar când a avut prilejul n-a 
pregetat să-şi prezinte punctul de vedere (ca în cazul unor descoperiri din 
Bronzul târziu de la Grădiştea Coslogeni). 

Însă prof. Ioan Nestor i-a orientat paşii spre o altă arie de activitate – spre 
arheologia medievală – şi nu a greşit! Acest domeniu, care în anii ’50-’60, ca şi 
după aceea, era în pericol de a fi minat de interese şi orientări politice adesea 
aberante, avea nevoie de cercetători adevăraţi, îndrăzneţi şi oneşti, care să spună 
lucrurilor pe nume, cu argumente ştiinţifice autentice, departe de orice idei ale 
materialismului istoric cu tentă pro-sovietică sau, mai apoi, naţionalist-comunistă. 
Iar Petre Diaconu a fost şi a rămas unul dintre acei cercetători de valoare în 
legătură cu care Ioan Nestor nu s-a înşelat. Spirit avid de cunoaştere, chiar 
speculativ în sens pozitiv, cu un temperament pasional, dublat de cultura sa 
enciclopedică, de o memorie formidabilă şi de o mare capacitate analitică, Petre 
Diaconu s-a integrat perfect problemelor cercetării spre care a fost îndrumat. A 
participat la săpăturile arheologice de la Suceava (sub conducerea prof. I. Nestor), 
Mânăstirea Neamţ, Ploieşti, Bucureşti, Lişcoteanca, Porţile de Fier şi Coslogeni. 
Dar cele mai fructuoase cercetări arheologice le-a efectuat în cadrul unor colective 
complexe din Dobrogea: la Garvăn-Dinogeţia (sub conducerea ştiinţifică a prof. 
Gh. Ştefan şi I. Barnea), la Capidava (sub cea a prof. Grigore Florescu), la 
Mangalia, Basarabi, Balta Albă, Cochirleni, Nalbant, Niculiţel, pe traseul valurilor 
de apărare transdobrogene, la Adamclisi. Însă cea mai mare parte a activităţii de 
teren şi-a dedicat-o şantierului arheologic de la Păcuiul lui Soare, pe care l-a 
organizat şi condus din anul 1956, cu rezultate remarcabile. Deoarece preferă 
întotdeauna activitatea în cadrul unor colective mari de cercetători, Păcuiul lui 
Soare s-a impus de la început prin concentrarea aici a unor arheologi prestigioşi şi 
prin vocaţia de şantier – şcoală. Au lucrat în colectivul condus de domnia sa Radu 
Popa, Dumitru Vâlceanu, Silvia Baraschi, Radu Harhoiu, Nicolae Conovici, Tudor 
Papasima şi mulţi alţii. A lăsat, la momentul potrivit, conducerea şantierului unei 
foste eleve a domniei sale, astăzi o remarcabilă cercetătoare – Oana Damian. 
Păcuiul lui Soare a rămas un şantier şcoală nu numai pentru arheologia 
medievală, ci şi pentru cercetarea arheologică în general, aici formându-se 
numeroşi cercetători ai Institutului de Arheologie al Academiei, ai muzeelor din 
Bucureşti, Călăraşi, Constanţa, Brăila şi din alte centre. Graţie colectivelor de aici 
s-au identificat şi cercetat numeroase obiective din toate epocile istorice în 
sectorul de sud-vest al Dobrogei – la Ostrov, Bugeac, Gârliţa, Galiţa, pe dealul 
Dervent, la Canlia, Gura Canliei, Izvoarele-Pârjoaia, Băneasa, Satu Nou ş.a.  

De la începutul activităţii, Păcuiul lui Soare a devenit pentru Petre Diaconu 
şi pentru soţia sa – distinsa doamnă Aurelia Diaconu – o a doua casă (sau mai 
bine zis prima!). În scurt timp, acest loc mirific, cu o natură generoasă şi 
fascinantă prin sălbăticia şi unicitatea ei, a dezvoltat un spirit anume, spiritul 
Păcuiului, caracterizat prin nonconformism, repudierea oricăror constrângeri ori 
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servituţi ideologice, deschidere la tot ceea ce este nou (chiar faţă de unele „erezii” 
ştiinţifice), adversitate faţă de rutina de orice fel, toate cu o condiţie majoră: orice 
opinie trebuie argumentată ştiinţific. Paradoxal poate, dar tocmai libertăţile 
amintite sporeau dorinţa de investigare profundă şi responsabilitatea 
arheologilor. Iar când Petre Diaconu le atrăgea atenţia tinerilor cercetători că 
săpătura arheologică este o carte care nu se lasă decât o singură dată citită şi, care, 
pe măsură ce lectura înaintează, ea dispare, rămânând doar mărturia 
arheologului, ce trebuie să fie cinstită, curată şi pe cât posibil exactă, pentru a fi 
reconstituită prin opera ştiinţifică întocmită, nu putea să nu aibă acceptul tuturor. 

Spiritul Păcuiului n-a trecut neobservat multor oameni de cultură ai ţării, 
îndeosebi înainte de 1989, dar şi după! Activitatea febrilă a şantierului, 
desfăşurată în unii ani pe parcursul a patru sau cinci luni, forţa intelectuală şi 
valoarea ştiinţifică a colectivelor ce lucrau aici, au făcut ca unii scriitori, actori, 
pictori, sculptori, ziarişti, profesori şi cercetători din cele mai diferite domenii să-
şi petreacă vacanţele ori momentele libere din viaţă aici. Pe malul Dunării sau la 
„bucătărie”, la lumina lămpii de gaz, aveau loc cele mai deschise şi furtunoase 
discuţii pe teme ştiinţifice, cu abordări largi în domeniile arheologiei, istoriei, 
culturii, muzicii, literaturii, picturii şi chiar fotbalului (Petre Diaconu fiind un 
foarte bun cunoscător al acestui domeniu şi un susţinător ardent al echipei 
„Farul” din Constanţa). Păcuiul lui Soare şi Petre Diaconu însuşi se regăsesc în 
câteva romane şi lucrări memorialistice ale unor iluştri scriitori. Toate acestea se 
datorează personalităţii inconfundabile a celui sărbătorit astăzi. 

Petre Diaconu a parcurs obsedantele decenii ale socialismului din România 
fără nici un compromis, înregimentare politică sau ideologică. Când era consultat 
de autorităţile vremii (nici nu se putea altfel, datorită valorii sale ştiinţifice 
incontestabile), avea întotdeauna ca repere adevărul ştiinţific, demnitatea şi 
profesionalismul cercetătorului autentic.  

Opera ştiinţifică a domnului Petre Diaconu, este de-a dreptul impresionantă 
prin varietate, număr, calitate, incisivitate, spirit analitic, erudiţie,  ascuţimea 
observaţiei şi acribie. Petre Diaconu este un exemplu de exigenţă pentru el însuşi 
şi pentru opera sa, dar de o modestie dezarmantă. Când este însă vorba de 
dispute ştiinţifice domnia sa devine incendiar. Comunicările prezentate – fie că 
este vorba de Bucureşti, de Constanţa, Tulcea, Călăraşi, Slobozia, la diverse 
manifestări din străinătate produc întotdeauna discuţii aprinse; ele ies din tiparele 
obişnuite, provocând „scântei”, cărora autorul le ţine piept cu înflăcărare şi 
inteligenţă, ambele date de cunoaştere, de cultura istorico-arheologică, de 
adversitatea faţă de rutină. Când greşeşte, recunoştea acest lucru cu bărbăţie, 
chiar amuzându-se puţin, fiind, totodată, primul care încearcă să-şi repare 
greşeala. 

În anii studenţiei, colegii din Iaşi, aşteptam cu nerăbdare opiniile sale vizavi 
de cele ale profesorului nostru, marele medievist Constantin Cihodaru, în 
polemica privind dotarea  valului de piatră din Dobrogea şi localizarea 
evenimentelor menţionate în Nota toporhului bizantin, deoarece incisivitatea 
celor doi protagonişti, stilul extrem de tăios, dar în acelaşi timp parcă prietenesc, 
bogăţia şi noutatea informaţiilor care creşteau de la un articol la altul şi tăria 
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argumentelor ne captau cu totul. 
A publicat, printre altele, primele două volume ale monografiei arheologice 

Păcuiul lui Soare, I-Cetatea bizantină, Bucureşti, 1972, pentru care a primit premiul 
„Vasile Pârvan” al Academiei Române şi volumul II – Aşezare medievală, Bucureşti, 
1977, în care contribuţia domniei sale este substanţială; dar a lăsat, în acelaşi timp, 
colaboratorilor săi la ambele volume deplina libertate de a-şi exprima punctele de 
vedere, chiar dacă ele veneau mai mult sau mai puţin în contradicţie cu ale sale. 
Cetatea bizantină de la Păcuiul lui Soare este prezentă, sub o formă sau alta, prin 
descoperirile valorificate ştiinţific, în mai multe zeci de studii ale domniei sale, cu 
interpretări istorice, politice, de viaţă economică şi de geografie istorică. 

Mai amintim colaborarea domniei sale la monografia Capidava I, Bucureşti, 
1958, la unele sinteze şi enciclopedii, precum şi cele două cărţi: Les Petcénègues au 
Bas-Danube, Bucarest, 1970 şi Les Coumans au Bas-Danube aux XIe et XIIe siecles, 
Bucarest, 1978, foarte apreciate în lumea ştiinţifică românească şi din străinătate. 
În afara valorificării propriilor descoperiri de la Păcuiul lui Soare şi din 
împrejurimi, Petre Diaconu abordează numeroase probleme de un larg interes 
istoric, cum ar fi interpretarea şi datarea celor trei valuri dintre Cernavodă şi 
Constanţa, complexul rupestru de la Basarabi, valul şi bisericuţa medievală de la 
Niculiţel, problemele de numismatică, sigilografie, de toponimie şi topografie 
(Onglos-ul, Preslavul Mic, Theodoropolis, Chilia, Licostomo, Daphne, Vicina etc.), 
critica şi chiar emendarea izvoarelor scrise. S-a ocupat de studiul carierelor de 
piatră din epoca romană şi bizantină din Dobrogea, de originea ceramicii locale 
din Evul mediu, de mărcile de olar medievale timpurii, de mai multe culturi sau 
aspecte culturale pe care le-a şi definit şi individualizat, de antichităţile creştine, 
de unelte, podoabe, ustensile şi alte produse romane sau romano-bizantine cărora 
le-a desluşit importanţa şi semnificaţia. 

De-a dreptul spectaculoasă a fost identificarea de către domnia sa, pe baze 
arheologice şi numismatice, a unui stat medieval necunoscut până la el, în „ţara 
Dristrei” (cf. O formaţiune statală la Dunărea de Jos la sfârşitul secolului al XIV-lea, 
necunoscută până în prezent, SCIVA, 29, 1978, 2, p. 185-201). 

La cele circa 10 monografii, sinteze, enciclopedii la care este autor sau 
coautor şi la cele circa 180 de studii, discuţii şi note, trebuie să adăugăm alte circa 
150 de recenzii, note bibliografice, articole omagiale şi comemorative. Recenziile, 
discuţiile şi notele de lectură sunt adeseori de o incisivitate deosebită, astfel încât 
utilizarea lucrărilor în cauză nu poate fi făcută decât ţinându-se seama şi de 
opiniile lui Petre Diaconu. Trebuie să adăugăm acestora prezenţa îndelungată a d-
lui Petre Diaconu în paginile revistei Tomis cu studii şi puncte de vedere elaborate 
în stilu-i inconfundabil. 

Domnul Petre Diaconu este de o generozitate exemplară, dăruit cu harul 
omeniei şi al prieteniei, trăsături specifice spiritelor cu adevărat mari. Tinerii, mai 
ales, beneficiază întotdeauna de informaţiile bibliografice, de ideile sale şi de 
materialele arheologice pe care le-a descoperit şi pe care le oferă cu detaşare spre 
studiu. Domnia sa este membru al mai multor instituţii ştiinţifice internaţionale, 
între care Comitetul internaţional de geografie istorică, Asociaţia internaţională 
de istorie a sticlei, Societatea de studii clasice din România. După 1989 domnul 
Petre Diaconu a intrat cu aceeaşi energie şi în viaţa publică, fără o altă 
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determinare decât una idealistă, dorinţa de a înlătura răul care mai persistă încă 
în societatea românească, însă fără a renunţa nici o clipă la munca sa ştiinţifică. 

O calitate deosebită a lui Petre Diaconu este sinceritatea. Nu numai vechilor 
cunoştinţe, ci şi celor pe care îi întâlneşte pentru prima dată li se adresează cu o 
francheţe totală şi nedisimulată, ceea ce îi obligă pe interlocuitori la un 
comportament similar, în care formalismul nu-şi găseşte locul. Nobleţea 
sufletească a lui Petre Diaconu este ilustrată şi de căldura cu care se apropie nu 
numai de oameni, ci şi de animale (păsări sălbatice, pisici şi câini). La Păcui au 
crescut ori s-au „pripăşit” numeroşi câini, care primeau nume dintre cele mai 
ciudate: Dac (beneficiarul unui monument funerar chiar în incinta bazei 
arheologice), Necaz (care nu-şi dezminţea numele), Dervent (mai multe 
exemplare cu acelaşi nume, primit succesiv), Guna etc. Iar când se întâmpla ca un 
proaspăt locatar al bazei de aici să fie „crestat” de un câine (niciodată grav), era 
liniştit de Petre Diaconu cu un răspuns şugubăţ: „nu-i nimic, eşti al 14-lea” (sau al 
17-lea, deşi nu erau atât de mulţi), lăsând să se înţeleagă de fapt că nu e nimic 
grav şi că asemenea „incidente” fac parte din atmosfera specifică Păcuiului. 

La acest moment aniversar trebuie să precizăm că vechea urbe tomitană îi 
datorează multe domnului Petre Diaconu. A fost şi a rămas un prieten constant al 
Muzeului de istorie naţională şi arheologie şi al oamenilor lui. 

Onorează toate reuniunile noastre ştiinţifice, sesiunile „Pontica”, alte 
manifestări din domeniul studiilor clasice, al tracologiei, numismaticii etc. Este un 
colaborator constant al revistei noastre ştiinţifice „Pontica”. Ca un gest de respect 
şi dragoste pentru Constanţa şi-a donat biblioteca muzeului constănţean. Este de 
prisos să vorbim despre valoarea inestimabilă a acesteia, care cuprinde publicaţii 
ştiinţifice deosebite, chiar unicate la noi. Timp de trei ani a fost profesor asociat al 
Facultăţii de Istorie din Universitatea „OVIDIUS”, îndrăgit de studenţi şi 
respectat de corpul profesoral tocmai datorită calităţilor sale ştiinţifice şi umane. 

Petre Diaconu a sprijinit întotdeauna cu materialele ştiinţifice descoperite la 
Păcuiul lui Soare şi în împrejurimi expoziţiile unor muzee, cum sunt cele din 
Slobozia, Călăraşi şi Constanţa, iar recent, şi muzeul mânăstirii Dervent, deschis 
la 5 octombrie acest an. Ca adevărat şi pios creştin cunoaşte de mult pilda 
semănătorului şi a seminţelor aruncate de el. Privind astăzi cele aproape şase 
decenii de activitate ale lui Petre Diaconu pe ogorul istoriografiei şi al arheologiei 
româneşti, se poate spune că sămânţa aruncată de profesorii săi de la Silistra, 
Călăraşi şi Bucureşti a căzut în pământ bun şi a rodit; tot aşa, sămânţa aruncată de 
domnia sa rodeşte şi va rodi însutit, spre progresul ştiinţei româneşti. 

La acest ceas aniversar îi urăm domnului Petre Diaconu multă sănătate şi 
aceeaşi vigoare în activitatea sa. La mulţi ani! 

 
 
 
 Constanţa,                                                               Mihai Irimia 
 2 noiembrie 2004 
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I. Monografii, sinteze 
Capidava. I, Bucureşti, 1958 (în colaborare cu Gr. Florescu, R. Florescu).  
Les Petchénègues au Bas Danube, Bucarest, 1970. 
Păcuiul lui Soare. I. Cetatea bizantină, Bucureşti, 1972 (în colaborare cu D. 

Vîlceanu). 
The Petchenegs on the Lower Danube, în Relations between the autochthonous 

population and the migratory populations on the territory of Romania, Bucureşti, 
1975, p. 235-240. 

Păcuiul lui Soare. II. Aşezarea medievală, Bucureşti, 1977 (în colaborare cu Silvia 
Baraschi). 

Românii şi populaţiile în migraţie, în volumul Independenţa României, Bucureşti, 
1977, p. 39-44.  

Les Coumans au Bas Danube aux XIe et XIIe siècles, Bucarest, 1978. 
 
II. Studii, comunicări, note: 
Cu privire la problema căldărilor de lut în epoca feudală timpurie (secolele X-XIII), 

SCIV, 7 (1956), 3-4, p. 421-439. 
Un pandantiv globular descoperit la Bisericuţa-Garvăn, SCIV, 9 (1958), 2, p. 445-

449. 
Observaţii asupra ceramicii din secolele XII-XIII de pe teritoriul oraşului Bucureşti, 

SCIV, 9 (1958), 2, p. 451-459. 
Un nou tip ceramic din epoca romano-bizantină, SCIV, 10 (1959), 2, p. 487-490. 
În legătură cu datarea semnelor în relief descoperite în aşezările feudale timpurii din 

Dobrogea, SCIV, 10 (1959), 2, p. 491-497. 
Cu privire la patinele de os din epoca feudală timpurie, SCIV, 11 (1960), 1, p. 177-

178. 
Un pond din epoca romano-bizantină descoperit la Păcuiul lui Soare, SCIV, 12 

(1961), 2, p. 403-405. 
Krepost 10-15 vv. Păcuiul lui Soare v sveti arheologiceskih issledovania, Dacia, 

N.S., 5 (1961), p. 485-501. 
Despre datarea valului de piatră din Dobrogea şi localizarea evenimentelor din Nota 

toparhului grec, Studii, 15 (1962), 5, p. 1215-1235. 
Fibulă digitată descoperită la Dervent (reg. Dobrogea), SCIV, 13 (1962), 2, p. 447-

449. 
Zur Frage der Datierung des Steinwalles in der Dobrudscha und die Lokalisierung 

der im Berichte des griechischen Toparchen geschilderten Ereignisse, Dacia, N.S., 
6 (1962), p. 317-335. 

Un mormânt de călăreţ din secolul VII descoperit la Tîrgşor, SCIV, 13 (1962), 1,    
p. 165-171 (în colaborare cu Gh. Diaconu). 

Un mormânt din secolul XI descoperit la Dervent, SCIV, 14 (1963), 1, p. 213-216. 
Urme vechi creştine descoperite în sud-vestul Dobrogei, BOR, 81 (1963), 5-6,        

p. 546-557. 

                                                
* Bibliografia a fost întocmită cu ajutorul doamnei dr. Oana Damian. 
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Edna neizvestna moneta na G. Terter, Arheologjia Sofia, 5 (1963), 1, p. 41-42. 
Bolgarskie monetî iz Păcuiul lui Soare (Rumînia), IAI, 26 (1963), p. 249-256. 
Monede rare şi inedite din epoca feudală de început descoperite la Păcuiul lui Soare 
şi împrejurimi (Dobrogea), SCIV, 15 (1964), 1, p. 143-147. 

Un cimitir creştin din sec. IV, descoperit la Mangalia, Glasul Bisericii, 7-8 (1964), 
p. 712-723. 

K voprossu o glineanîh kotlah na territorii RNR, Dacia, N.S., 8 (1964), p. 249-264.  
Cetatea bizantină de pe insula Păcuiul lui Soare, RevMuz, 2 (1965), 1, p. 12-16. 
Despre pecenegi la Dunărea de Jos în secolul al X-lea, Studii, 18 (1965), 5, p. 1117-

1129. 
Din nou despre valul de piatră din Dobrogea şi Nota toparhului grec (Partea I), 

SCIV, 16 (1965), 1, p. 189-199. 
Din nou despre datarea valului de piatră din Dobrogea şi Nota toparhului grec 

(Partea a II-a), SCIV, 16 (1965), 2, p. 383-394. 
Parures du XIe siècle découvertes à Păcuiul lui Soare, Dacia, N.S., 9 (1965), p. 307-

323. 
Autour de la localisation de la Petite Preslav, RÉSEE, 3 (1965), 1-2, p. 37-56. 
Réalités archéologiques et considérations historiques, RRH, 5 (1966), 3, p. 485-493. 
Quelques problèmes relatifs à la forteresse byzantine de Păcuiul lui Soare à la 

lumière des dernieres fouilles archéologiques, Dacia, N.S., 10 (1966), p. 365-371. 
Nouvelles recherches sur le „limes” byzantin du Bas Danube aux Xe-XIe siècles, în 

Thirteenth International Congress of Byzantine Studies, Main Papers, VI, 
Oxford, 1966, p. 1-15 (în colaborare cu Em. Condurachi şi I. Barnea). 

Un mormânt de călăreţ nomad din secolele XI-XII descoperit la Moviliţa (r. 
Urziceni, reg. Bucureşti), SCIV, 18 (1967), 1, p. 135-140 (în colaborare cu Gh. 
Diaconu). 

Despre pecenegi la Dunărea de Jos în prima jumătate a secolului al XI-lea, SCIV, 18 
(1967), 3, p. 463-476. 

Câteva urme de vieţuire în secolul al VII-lea în insula Banului, Comunicări, Seria 
arheologică, II, Craiova, 1967, p. 11. 

Les Petchénègues au Bas Danube, Dacia, N.S., 11 (1967), p. 259-270. 
Alte precizări în legătură cu valul de piatră din Dobrogea şi însemnările toparhului 

bizantin, SCIV, 19 (1968), 2, p. 357-369.  
Urme vechi de  locuire  în colţul de sud-vest al Dobrogei, RevMuz, 5 (1968),         

p. 348-351 (în colaborare cu N. Anghelescu). 
Un sigiliu de plumb al lui Alexie I Comnenul descoperit la Păcuiul lui Soare, SCN, 

4 (1968), p. 249-251. 
O „gemă” descoperită la Romula, SCN, 4 (1968), p. 277-278.  
Despre carierele de piatră de lîngă Păcuiul lui Soare, SCIV, 19 (1968), 3, p. 4 51-

468 (în colaborare cu Emanoil Zah). 
Rolul cetăţii din insula Păcuiul lui Soare în cadrul situaţiei politice a Dobrogei la 

sfîrşitul secolului X, Pontice, 2 (1969), p. 395-400. 
Vasile Apokapes şi Nikiphor Botaneiates - katepani la Dunărea de Jos, SCIV, 20 

(1969), 3, p. 437-451. 
Două pandantive circulare de plumb de la Păcuiul lui Soare, SCIV, 20 (1969), 4,   

p. 623-624 (în colaborare cu A. Atanasiu). 
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Quelques observations sur le complexe archéologique de Murfatlar (Basarabi), 
Dacia, N.S., 13 (1969), p. 443-456 (în colaborare cu P.Şt. Năsturel). 

Einige Zierrate und Zaumzeugstucke von Păcuiul lui Soare, Dacia, N.S., 13 (1969), 
p. 501-506. 

Păcuiul lui Soare, în Enzyklopedisches Handbuch zur Urund Frühgeschichte 
Europas 2 (1-2), Praga, 1969 (sub voce). 

Une information de Skylitzes-Cedrenos à la lumière de l'archéologie, RÉSEE, 7 
(1969), 1, p. 43-49. 

Le commerce fluvial et maritime dans la région comprise entre le Danube et la mer 
Noire aux IVe-XIIe siècles, Etudes d'histoire maritime, Moscou, 16-23 août 
1970, p. 281-293. 

Où localiser Ozolimne?, Studia Balcanica, 1, Sofia, 1970, p. 87-94. 
Le problème de la localisation de l'Onglos, Dacia, N.S., 14 (1970), p. 325-334. 
Despre localizarea Vicinei, Pontica, 3 (1970), p. 275-295. 
Cetatea bizantină din insula Păcuiul lui Soare, BMI, 1 (1971), p. 3-20. 
Despre localizarea Onglos-ului, Peuce, 2 (1971), p. 191-203. 
În căutarea Dafnei, Pontica, 4 (1971), p. 311-318. 
Câteva consideraţii pe marginea unui sigiliu descoperit la Preslav (R.P.Bulgaria), 

SCN, 5 (1971), p. 207-210. 
Aspects de l'idée impériale dans le folklore roumain, Byzantina, 3 (1971), p. 195-

199. 
Les carrières de pierre de Păcuiul lui Soare, Dacia, N.S., 15 (1971), p. 289-306. 
Despre datarea „circumvalaţiei” şi „bisericii treflate” de la Niculiţel, SCIV, 23 

(1972), 2, p. 307-319. 
Câteva cuvinte despre un „candelabru” roman de lut, SCIV, 23 (1972), 3, p. 459-

462. 
Câteva consideraţii în legătură cu valurile din Dobrogea, Pontica, 5 (1972), p. 373-

378. 
Quelques considérations sur les briquets de Păcuiul lui Soare, Dacia, N.S., 16 

(1972), p. 317-323. 
Quelques problèmes du Moyen Âge roumain illustrés par les découvertes 

archéologiques mises au jour après 1945, Annuario des estudios medievales, 
Barcelona, 8 (1972-1973), p. 567-575.  

Despre data pătimirii lui Zoticos, Attalos, Kamasis şi Philippos, SCIVA, 24 (1973), 
4, p. 633-642. 

Câteva consideraţii în legătură cu un zid medieval de la Păcuiul lui Soare, BMI, 42 
(1973), 2, p. 33-36. 

Quelques considérations sur la céramique peinte de Bas Danube, în volumul Les 
Slaves et le monde méditerranéen aux VIe-XIe siècles,  Sofia, 1973, p. 209-213. 

Objects of bone and antler from Păcuiul lui Soare, Dacia, N.S., 17 (1973), p. 351-
359 (în colaborare cu Silvia Baraschi). 

Obiecte romane târzii de la Pârjoaia, SCIVA, 25 (1974), 2, p. 289-294. 
Tipuri de opaiţe de la Păcuiul lui Soare, Pontica, 7 (1974), p. 387-393 (în 

colaborare cu Silvia Baraschi). 
Un amnar din secolul al VI-lea descoperit la Dervent, Muzeul Naţional, 1 (1974), 

p. 207-208. 
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Boucle d'oreille en croissant découverte à Păcuiul lui Soare, RÉSEE, 12 (1974), 3, 
p. 395-396. 

Quelques problèmes de la période comprise entre le VIIe siècle  et  le commencement 
du Xe (Dobroudja), Dacia, N.S., 18 (1974), p. 289-293. 

Date noi privind „Valul mare de pămînt” din Dobrogea, Peuce, 4 (1973-1975),     
p. 199-209. 

Cântare pentru verificat greutatea perperilor de Vicina, SCN, 6 (1975), p. 243-245. 
Din nou despre moneda de argint a lui Gh.Terter I, SCN, 6 (1975), p. 247. 
Din nou despre încadrarea cronologică a valului şi mănăstirii de la Niculiţel, 

SCIVA, 26 (1975), 1, p. 101-106. 
Despre datarea  nivelului „locuinţelor incendiate” de la Dinogetia-Garvăn 

(jud.Tulcea), SCIVA, 26 (1975), 3, p. 387-394. 
Réprésentations de la jambe humaine sur certains monuments archéologiques des X-

XI siècles, Dacia, N.S., 19 (1975), p. 267-268. 
Sur l'emplacement de l'ancienne Daphne, Studia Balcanica, 10 (1975), p. 87-93. 
Despre situaţia politică la Dunărea de Jos în secolul al XII-lea, SCIVA, 27 (1976), 

3, p. 293-307.  
Păcuiul lui Soare - Vicina, Byzantina, 8 (1976), p. 409-447. 
Un tezaur de monede bizantine din secolul al XI-lea descoperit la Păcuiul lui Soare, 

Muzeul Naţional, 3 (1976), p. 235-239. 
Istoria Dobrogei în unele lucrări străine recente (I), Revista de istorie, 29 (1976), 

6, p. 935-941; (II), Revista  de istorie, 30 (1977), 10, p. 1893-1900; (III), Revista 
de istorie, 33 (1980), 2, p. 353-361; (IV), Revista de istorie, 33 (1980), 4,         
p. 767-771; (V), Revista de istorie, 34 (1981), 9, p. 1747-1753; (VI), Revista de 
istorie, 36 (1983), 7, p. 723-728. 

Les rives du Danube à la lumière de quelques passages de la chronique de Skylitzès, 
RÉSEE, 14 (1976), 2, p. 311-322. 

La géographie historique du territoire roumain dans la région du Bas Danube aux 
VIIIe-Xe siècles telle quelle se dégage des sources byzantines, Bulletin 
d'information et de coordination, 8 (1975/1976), p. 100-103. 

Plăsele de pumnale de la Păcuiul lui Soare, Ialomiţa. Studii şi comunicări de 
muzeologie, arheologie-istorie şi etnografie, 1977, p. 80-82. 

Câteva consideraţii pe marginea unor toponimice din dreapta Dunării de Jos (zona 
Ostrov-Cochirleni), Pontica, 10 (1977), p. 59-63. 

O formaţiune statală la Dunărea de Jos la sfârşitul secolului al XIV-lea, necunoscută 
pînă în prezent, SCIVA, 29 (1978), 2, p. 185-201. 

Autour de la pénétration des Slaves au sud de Danube, Rapports du IIIe Congrès 
international d'archéologie slave, Bratislava, 1979, p. 165-169. 

À propos de l'invasion coumane de 1148, Études byzantines et postbyzantines, 1 
(1979), p. 19-27. 

Despre Sacidava şi „stratigrafia” ei, SCIVA, 31 (1980), 1, p. 123-130. 
Cariera de piatră din secolul al X-lea de la Cernavoda, Pontica, 13 (1980), p. 185-

195. 
Contribuţie la cunoaşterea monedelor lui Ioan Terter, despotul Ţării Dristrei, 

Cercetări numismatice, 3 (1980), p. 73-76. 
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À propos de la culture matérielle byzantine du Bas Danube aux Xe-XIIe siècles, în 
Actes du XVe Congrès international d'études byzantines, Athènes, 1980,     
p. 97-102. 

S-au emis monede în Dobrogea bizantină (secolele X-XII)?, SCIVA, 32 (1981), 3,  
p. 407-412. 

Un dénéral monétiforme trouvé à Păcuiul lui Soare, RÉSEE, 19 (1981), 3, p. 485-
488. 

Realităţi politice la Dunărea de Jos: români, bizantini, bulgari, pecenegi, Revista de 
istorie, 34 (1981), 6, p. 1111-1133. 

Iarăşi despre localizarea Vicinei, Revista de istorie, 34 (1981), 12, p. 2311-2316. 
La Dobroudja et Byzance à l'époque de la génèse du peuple roumain (VIIe-Xe siècles), 

Pontica, 14 (1981), p. 217-220. 
Tipare de la Păcuiul lui Soare pentru obţinerea de podoabe în tehnica presării, 

Pontica, 15 (1982), p. 263-267 (în colaborare cu A. Panaitescu). 
Despre momentul îngropării tezaurului de la Suluc, jud. Tulcea, Cercetări 

numismatice, 5 (1983), p. 33-38. 
„Marcă de olar” avînd ca reprezentare un cal, SCIVA, 34 (1983), 3, p. 290-293. 
Kili et l'expedition d'Umur beg, RÉSEE, 21 (1983), 1, p. 23-29. 
Pătrunderea pecenegilor în Câmpia Română şi argumentul numismatic, SCIVA, 35 

(1984), 1, p. 68-73. 
Începuturile arheologiei româneşti. Istoricul Muzeului naţional de antichităţi, 

SCIVA, 35 (1984), 1, p. 3-44 (în colaborare cu  Alexandru Păunescu, Irina 
Casan-Franga). 

Documente vechi creştine în Dobrogea, Pontica, 17 (1984), p. 157-167. 
Kili şi expediţia lui Umur-beg, Peuce 9 (1984), p. 389-394. 
Monede rare descoperite la Păcuiul lui Soare, jud.Constanţa, BSNR, 77-79 (1983-

1985), nr. 131-133, p. 433-436. 
Extension du premier état bulgare au nord du Danube (VIIIe-Xe siècles). La culture 

matérielle, Études Balkaniques, 21 (1985), 1, p. 107-113. 
Câteva fibule din epoca romană târzie de la Păcuiul lui Soare şi Dervent 

(jud.Constanţa), CCDJ, 1 (1985), p. 87-92. 
Puncte de vedere privind cetatea de la Păcuiul lui Soare, CCDJ, 1 (1985), p. 107-

111. 
„Satul Carpilor” sau un „sat al carpilor” ?, CCDJ, 2 (1986), p. 205-207. 
Consideraţii generale asupra aşezărilor cu caracter urban de la Dunărea de Jos 

(secolele X-XI), CCDJ, 2 (1986), p. 223-226. 
Organizarea administrativ-militară a regiunii Dunării de Jos în vremea lui Ioan 

Tzimiskes, SCIVA, 37 (1986), 3, p. 168-178. 
Societatea „Românismul”, Istros, 4 (1986), p. 223-228. 
Kilia et Likostomo ou Kilia = Licostomo?, RRH, 25 (1986), 4,  p. 301-317. 
Două pandantive foliforme de bronz de la Păcuiul lui Soare, CCDJ, 3-4 (1987),      

p. 113-114. 
Despre unele meşteşuguri de la Păcuiul lui Soare (secolele X-XI), CCDJ, 3-4 (1987), 

p. 115-121. 
Notes sur la culture matérielle de Dobroudja (VIIe-Xe siècles), Istros, 5 (1987),       

p. 213-215. 
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Câmpia Română şi Bizanţul în sec. X (Note preliminarii), Istros, 5 (1987),            
p. 217-220. 

Câteva probleme privitoare la monedele de aramă din sudul Dobrogei în ultima 
treime a secolului XIV, SCIVA, 38 (1987), 2, p. 142-158. 

Unde se afla oraşul Theodoropol?, AIIA, 24/1 (1987), p. 479-484. 
De nouveau à propos de Presthlavitza, Südost Forschungen, 46 (1987), p. 279-

293. 
Sur l'histoire de la Dobroudja au Moyen Âge (Dobrudza. Études  ethno-culturelles, 

Sofia, 1987, 238 p.), Dacia, N.S., 32 (1988), 1-2, p. 175-193. 
Sur les problèmes archéologiques de la cité d'Iatrus, Dacia, N.S., 32 (1988), 1-2, 

195-204. 
De nouveau au sujet du monument rupestre de Murfatlar, RRH, 27 (1988), 1-2,    

p. 123-126. 
Date noi despre un turn al cetăţii Vicina, CCDJ, 5-7 (1988-1989), p. 153-156 (în 

colaborare cu Dan Căpăţînă). 
Un alt sigiliu al lui Constantin VII şi Zoe, CCDJ, 5-7 (1988-1989), p. 175-177.  
Tradiţii daco-romane în monumentul rupestru de la Basarabi (jud.Constanţa), 

Symposia Thracologica, 7 (1989), p. 430-431. 
Vers quelle date Leon Melissenos pouvait-il être domestikos des scholes 

occidentales?, RÉSEE, 27 (1989), 1-2, p. 11-14. 
O carte despre arta rupestră cu multe probleme, SCIVA, 41 (1990), 1, p. 55-66. 
Despre organizarea ecleziastică a regiunii Dunării de Jos (ultima treime a secolului 

X - secolul XII), Studii Teologice, 1 (1990), p. 103-120. 
Un tip necunoscut de piesă din sec. VI - începutul sec.VII, SCIVA, 42 (1991), 1-2, 

p. 81-84. 
Sur l'organisation ecclésiastique dans la région du Bas-Danube (derniers tiers du Xe 

siècle - XIIe siècle), Études byzantines et postbyzantines, 2 (1991), p. 73-89. 
Din nou despre originea mărcilor de olar, Pontica, 25 (1992), p. 355-358. 
Un alt sigiliu al lui Constantin Theodorokanos, Pontica, 25 (1992), p. 359-361. 
Un brăzdar din epoca romană descoperit la Dervent, Istros, 6 (1992), p. 271-272. 
Note de lector (I), Istros, 6 (1992), p. 323-327. 
Contribution à la connaissance de l'histoire de la Dobroudja en base de quelques 

sceaux, Dacia, N.S., 36 (19929, p. 179-185. 
Originea numelui Dobrogea, Buletinul Bibliotecii Române. Studii şi documente 

româneşti, 17 (21), Freiburg, 1992/3, p.233-240 
Câteva caracteristici ale oraşelor dobrogene din secolele X-XI, Analele Brăilei, 1 

(1993), 1, p. 433-435. 
Sur les nécropoles danubiennes (VIe-Xe siècles), Dacia, NS, 37 (1993), p. 291-300. 
Carbona, Cavarna, la Contrée de Carvouna, Dacia, NS, 37 (1993), p. 301-305. 
Sapă de fier din epoca romană, Istros, 7 (1994), p. 349-351. 
Note de lector (II), Istros, 7 (1994), p. 353-354. 
Câteva consideraţii privind sigiliile strategului Ioan Malesis, Istros, 7 (1994),       

p. 355-356. 
Numele Dobrogei într-o nouă sursă literară, Istros, 7 (1994), p. 357-358. 
Unde trebuie căutat Onglos?, Istros, 7 (1994), p. 359-361. 
Recenzii şi discuţii arheologice, I, CCDJ, 12 (1994). 
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Cumanii şi originea familiei lui Dobrotiţă, Revista istorică, 5 (1994), p. 283-288. 
Sur la présence des byzantins au Bas-Danube (IXe-XIVe siècles), RÉSEE, 32 (1994), 

3-4, p. 367-373. 
Points de vue sur l'organisation ecclésiastique au Bas-Danube (Xe-XIe siècles), 

Dacia, NS, 38-39 (1994-1995), p. 449-452. 
Despre căderea Vecinei sub tătari, în Pe drumul credinţei, Rives Eaton Road USA, 

1995, p. 67-76. 
Apa preotului Enciu, CCDJ, 13-14 (1995), p. 319-323. 
Caii Sfântului Theodor, CCDJ, 13-14 (1995), p. 324-326. 
Un faux problème de géographie historique - Kilia et Likostomo, Il Mar Nero, 2 

(1995-1996), p. 235-266. 
Despre unele antroponime de origine cumană, Analele Brăilei, 2 (1996), p. 569-

571. 
Cui aparţine cultura Ciurel?, Istros, 10 (2000), p. 491-493.   
Tempus, templum, tâmplă, CCDJ, 18 (2001), p. 38-40.  
Nouvelles données sur les régions sud-danubiennes dans deux inscriptions grecques, 

Studia antiqua et archaeologica, 9 (2003), p. 269-272. 
Din nou despre slavi la Dunărea de Jos, Istros, 11 (2004), p. 353-355. 
 
III. Rapoarte de săpături arheologice: 
Şantierul arheologic Garvăn (Dinogetia), SCIV, 5 (1954), 1-2, p. 161-197 (în 

colaborare). 
Şantierul arheologic Cernavoda, SCIV, 6 (1955), 1-2, p. 151-163 (în colaborare cu 

S. Morintz şi D. Berciu). 
Săpăturile arheologice de la Mărculeşti-Viişoara (r. Slobozia, reg. Bucureşti), 

Materiale, 5 (1959), p. 543-545. 
Săpăturile de la Capidava, Materiale, 5 (1959), p. 562 (în colaborare cu Gr. 

Florescu şi R. Florescu). 
Săpăturile arheologice de la Păcuiul lui Soare, Materiale, 5 (1959), p. 587-592 (în 

colaborare cu I. Nestor); 6 (1960), p. 653-666 ; 7 (1961), p. 599-608 ; 8 (1962), 
p. 713-722; Materiale, Tulcea, 1980, p. 493-495 (în colaborare cu T. Papasima, 
G. Custurea şi P. Vlădilă); Materiale, Braşov, 1981, p. 435-436 (în colaborare 
cu T. Papasima, P. Vlădilă, G. Custurea, V. Sîrbu); Materiale, Vaslui, 1982, 
p. 208-209 (în colaborare cu T. Papasima, A. Panaitescu); Materiale, 
Bucureşti, 1983, p. 435-436 (în colaborare cu T. Papasima, P. Vlădilă, G. 
Custurea, V. Sîrbu). 

Săpăturile de la Mănăstirea Neamţu, Materiale, 6 (1960), p. 699-702. 
Săpăturile arheologice de la Mangalia (Callatis), Materiale, 8 (1962), p. 439-455 

(în colaborare cu C. Preda, Em. Popescu). 
Cercetări arheologice în zona viitorului lac de acumulare „Porţile de Fier”, SCIV, 

16 (1965), 2, p. 395-406 (în colaborare cu D. Tudor, E. Comşa, S. Morintz, 
Exp. Bujor, N. Constantinescu). 

Rezultatele cercetărilor arheologice din zona Porţilor de Fier, în Comunicări 
Academia R.S.R., Grupul de cercetări complexe „Porţile de Fier”, Seria IV, 
Craiova, 1968, p. 43-47. 
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  IV. Recenzii: 
M. Mircev, Necropola tumulară tracă de lîngă satul Dolina, în RRH, 7 (1955),      

p. 633-638. 
Zivka Văzarova, Slavjano-bălgarskoto selişte kraj selo Popina Silistrensko, Sofia, 

1956, în SCIV, 8 (1957), 1-4, p. 401-403. 
Izvestija. Bulletin de l'Institut archéologique bulgare, 20 (1955), în SCIV, 9 

(1958), 1, p. 242-247. 
Iordanka Čangova, Tărgovski pomestenija kraj juznata krepostna stena v Preslav, 

Izvestija Institut, 21 (1955), în  SCIV, 10 (1959), 2, p. 528-529. 
Nouvelles Etudes d'Histoire Roumaine, II, Studii, 14 (1961), 3, p. 770-771. 
Stancio Stancev - Stefan Ivanov, Necropolăt do Novi Pazar, Sofia, 1958, în SCIV, 

12 (1961), 2, p. 414-417. 
D. Dimitrov, Rannosrednovekoven nekropol pri gara Razdelna, Arheologija Sofia, 

3-4 (1959), în SCIV, 13 (1962), 1, p. 235-237. 
Sonia Georgieva, Srednovekovnata selişte nad razvalinite na anticnija grad 

Abritus, Izvestija Institut, 24 (1961), p. 4-35, în SCIV, 13 (1962), 2, p. 471-475. 
Stamen Mihailov, Otnosno proizhoda na rannosrednovekovnata cernolăskava 

keramika v Bălgaria, Arheologija Sofia, 3 (1961), p. 5-11, în Dacia, N.S., 6 
(1962), p. 555-557. 

C. Cihodaru, Observaţii critice asupra însemnărilor „toparhului bizantin”, SCC, 
Seria Istorie, 12, fasc. 2, Iaşi (1961), p. 259-271, în Studii, 16 (1963), 2, p. 501-
502. 

Sonija Gheorghieva, K voprosu o materialism kulture slavean i prabălgar na 
nijnem Dukala, în RÉSEE, 1 (1963), 1-2, p. 207-209. 

I.I. Liapouchkine, K voprosu o kulturnem ednistre slavean, IA-SSSR, Sbornik M. 
Artamonov, Leningrad, 1961, p. 203-209, în RÉSEE, 1 (1963), 3, p. 644-645. 

Vera Antonova şi Dremsizova Tvetana, L'agoul d'Omurtag de la lisière du 
village Tzar Krum, reg. Colarovgrad (fouilles de 1958), Arheologija, II, Sofia, 
2 (1960), p. 28-29, în RÉSEE, 1 (1964), 1-2, p. 329. 
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