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        CURRICULUM VITAE 
 

 

 

Nume:  MĂNDESCU  

 

Prenume:  DRAGOŞ-ALEXANDRU 

 

Data şi locul naşterii: 16 martie 1976, Câmpulung-Muscel, jud. Argeş. 

 

Cetăţenie: română. 

 

Stare civilă: căsătorit, doi copii.  

 

Studii:  
 1990-1995: Şcoala Normală „Carol I”, Câmpulung-Muscel. 

 1995-1999: Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie. Licenţiat în Istorie. 

Lucrarea de licenţă, elaborată sub coordonarea  ştiinţifică a d-lui prof. univ. dr. 

Mircea Babeş, a avut tema Fibulele  în  epoca  Latène  timpurie  şi  mijlocie  pe  

teritoriul  României  şi  Republicii  Moldova (publicată în „Crisia”, 30, 2000, p. 45-

80). 

 1999-2001: Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie, Seminarul de 

Arheologie „Vasile Pârvan”. Master în Istorie Antică şi Arheologie Arheologie 

Clasică Greco-Romană. Disertaţia de absolvire a masterului a avut tema Fibula de 

schemă tracică, coordonator ştiinţific prof. univ. dr. Mircea Babeş (publicată în 

Academia Română – Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, Bucureşti - „Studii şi 

cercetări de istorie veche şi arheologie”, 51, 2000, 1-2, p. 71-92).   

 2000-2009: Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie. Doctorat în Istorie. 

Tema tezei de doctorat: Cronologia perioadei timpurii a celei de-a doua epoci a 

fierului (sec. V-III a.Chr.) între Carpaţi, Nistru şi Balcani. Teza (trei volume, 858 

p. + 377 planşe). Coordonator ştiinţific: prof. univ. dr. Mircea Babeş Teza de 

doctorat susţinută la 19 iunie 2009, cu distincţia Magna cum laude (publicată la 

Editura Istros, Muzeul Brăilei, 2010, 510 p.; rezumatul tezei poate fi consultat pe 

site-ul Universităţii din Bucureşti, la secţiunea teze de doctorat: 

http://www.unibuc.ro/studies/DoctorateNoiembrie2008/Mandescu). 

http://www.unibuc.ro/studies/DoctorateNoiembrie2008/Mandescu
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Experienţă profesională: 

 septembrie 1999 – martie 2000: Muzeul Judeţean Argeş, muzeograf debutant. 

 martie 2000 – ianuarie 2006: Muzeul Judeţean Argeş, muzeograf II – arheolog.  

 ianuarie 2006 – decembrie 2007: Muzeul Judeţean Argeş, cercetător ştiinţific, 

domeniul arheologie: clasarea, determinarea şi inventarierea patrimoniului 

arheologic, arheologie preventivă, supravegheri arheologice, săpături de salvare, 

şantiere arheologice în situri arheologice importante, pre- şi protoistorice. 

 ianuarie 2008 – februarie 2012: Muzeul Judeţean Argeş, cercetător ştiinţific III, 

domeniul arheologie – istorie veche. 

 februarie 2012 – prezent: Muzeul Judeţean Argeş, cercetător ştiinţific II, domeniul 

arheologie – istorie veche. 

 martie 2009 – prezent: Muzeul Judeţean Argeş, director adjunct. 

 

  

Stagii de cercetare, specializări şi calificări în ţară:  

 Cursurile de Muzeologie Generală organizate de Ministerul Culturii, urmate între 

2001 – 2003 (Bucureşti – Buşteni), absolvite cu eliberarea atestatului de 

Muzeograf, specializarea Arheologie, în mai 2003. 

 Seminarul Problematica serviciilor educative – pedagogia de patrimoniu, Muzeul 

Judeţean de Artă Prahova, Ploieşti, aprilie 2004.  

 Arheolog specialist, recunoscut de Ministerul Culturii şi Cultelor în Registrul 

arheologilor din România - calificare obţinută în aprilie 2005. 

 2001 – prezent: secretar de redacţie al anuarului „Argesis” – Seria Istorie (vol. 

X/2001 – XIX/2010). 

 2011 - prezent: membru al colectivului de redacţie (peer-review) al anuarului 

Institutului de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea „Peuce” – Istorie şi Arheologie. 

 Diplomă de Excelenţă pentru activitatea de muzeografie desfăşurată în 2001 - 

acordată de Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniul Cultural Naţional – 

Argeş.   

 Stagiu de documentare-cercetare în muzeele de pe malul românesc al Dunării de 

Jos şi din Dobrogea: Olteniţa, Brăila, Constanţa, Mangalia (mai 2002). 
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 Seminarul intensiv „Elemente de bază ale managementului muzeal”, organizat de 

Reţeaua Naţională a Muzeelor din România şi Nederlandse Museumvereniging, 

prin intermediul programului MATRA, Sibiu, iunie 2009; 

 Seminar dedicat protejării şi valorificării proprietăţii intelectuale în muzee, în 

cadrul proiectului "Copyright vs. Copypaste" organizat de Reţeaua Naţională a 

Muzeelor din România, Sinaia, septembrie 2009.    

 Arheolog expert, înscris în Registrul Arheologilor din România (Ministerul 

Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Cultural Naţional) - din 2013 (specialist din 

2005, debutant din 1999); 

 Expert atestat de Ministerul Culturii în patrimoniul cultural mobil, în domeniul 

Bunuri arheologice şi istorico-documentare: arheologie pre- şi protoistorică - 

din 2009.  

 Membru al Comisiei Zonale nr. 5 Vâlcea - Argeş - Olt - Teleorman a 

Monumentelor Istorice (mandat 2012-2013), nominalizat prin Ordinul Ministrului 

Culturii şi Patrimoniului Cultural Naţional nr. 2126 / 2012.  

 Evaluator independent AFCN (Administraţia Fondului Cultural Naţional) - 

domeniile Activităţi Muzeale şi Patrimoniu Cultural Naţional. 

 

 

Stagii de cercetare, specializări şi calificări în străinătate: 

 Stagiu de cercetare-documentare în Italia, organizat şi finanţat de Ministerul 

Tineretului şi Sportului, Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica, 

Venezia şi Accademia di Romania, Roma, la o serie de obiective de interes 

cultural, documentar şi muzeistic: Biblioteca Marciana din Veneţia, Biblioteca 

departamentului de Arheologie al Universităţii din Padova, muzeele din Veneţia 

(Palatul Ducal, Muzeul Correr, Muzeul Arheologic, Basilica San Marco, Galeriile 

Guggenheim), Padova (Museo Civico agli Eremitani, Capela Scrovegni), Milano 

(Muzeul Domului, Palatul Regal – Muzeul de Artă, Castelul Sforzesco, Basilica 

Santa Maria delle Grazie, Muzeul Tehnicii „Leonardo da Vinci”), Ferrara 

(Castelul d’Este, Domul), Florenţa (Muzeul Oraşului – Signoria, Domul, Capela 

Medici, Galeriile Ufizzi), Ravenna (Basilica San Vitale, Muzeul Arheologic, 

Basilica San Apollinaire, Mausoleul lui Theodoric), Roma (Muzeul Capitoliului – 

Palatul Conservatorilor, Muzeul Antichităţilor Etrusce, Forurile, Muzeul Vatican, 
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Basilica San Pietro), Napoli (Muzeul Naţional Arheologic), Pompei (Rezervaţia 

arheologică a oraşului roman), Regio-Calabria (Muzeul de Antichităţi, Muzeul 

Colecţiilor Numismatice), Agrigent (Cetatea greacă cu Valea Templelor) 

(noiembrie-decembrie 1998). 

 Stagiu de cercetare-documentare în Bulgaria, organizat de Seminarul de 

Arheologie „Vasile Pârvan” din Bucureşti şi finanţat de Universitatea din 

Bucureşti, la Institutul de Arheologie al Academiei Bulgare de Ştiinţe, Sofia şi la 

muzeele din Sofia (Muzeul Naţional de Istorie a Bulgariei, Muzeul Institutului de 

Arheologie), Vraţa, Loveci, Veliko Tărnovo, Pleven, Şumen, Varna 

(noiembrie-decembrie 2001). 

 Stagiu de cercetare-documentare organizat de Universitatea de Stat din Moldova – 

Chişinău, la siturile arheologice tracice de pe Nistrul mijlociu - Saharna, 

complexele monastice medievale de la Căpriana şi Ţipova, precum şi muzeele cu 

profil arheologic din Chişinău – Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei şi Muzeul 

Institutului de Arheologie şi Etnografie (iulie 2005). 

 Absolvirea seminarului doctoral intensiv „Construire les chronologies de l’Age du 

Fer” organizat de Universitatea Eötvös Lórand din Budapesta, l'École Pratique des 

Hautes Études şi Bibracte – Centre Archéologique Européen, Universitatea Eötvös 

Lórand Budapesta, iulie, 2008. 

 Stagiu de cercetare-documentare la Biblioteca Universitaria di Bologna, în fondul 

Luigi Ferdinando de Marsigli - manuscrise şi documente cartografice, finanţat 

prin Grantul CNCS-UEFISCDI TE 2/2011-10-26, decembrie, 2011. 

 Sejur de documentare în rezervaţiile arheologice din Insula Menorca (Baleare, 

Spania) - Maò, Taula de Torralba d'en Salort, Torre d'en Galmés, 

Ciutadella, Naveta des Tudons, precum şi la muzeele cu profil istoric şi 

arheologic din Barcelona (Museu d'Història de Barcelona şi Museu d'Història de 

Catalunya), aprilie, 2012. 

 Sejur de documentare - schimb de experienţă la Paris - La Cité des Sciences et de 

l'Industrie, organizat de Consiliul Judeţean Argeş, aprilie 2012.    

 Absolvirea programului destinat personalului din muzee Interactive series on 

leadership sessions. Career-development resources. Perspectives on Museum 

Leadership at All Levels – Getty fellow, Atlanta-GA,  aprilie 2015. 
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Şantiere arheologice:  

 Târgşoru Vechi, jud. Prahova – necropolă Sântana de Mureş - Cerneahov, 

ansamblu medieval (1996) – responsabil prof. univ. dr. Mircea Babeș;  

 Poieneşti, jud. Vaslui – aşezare Cucuteni, aşezare carpică, necropolă getică 

timpurie, necropolă bastarnică Poieneşti-Lukaşevka (1997-1999) – responsabil 

prof. univ. dr. Mircea Babeș;  

 Zidurile, com. Mozăceni, jud. Argeş – aşezare eneolitică, cultura Gumelniţa, 

mileniul IV a. Chr. (2000-2001) – responsabil conf. univ. dr. Spiridon Cristocea;  

 Zimnicea-„Cetate”, jud. Teleorman – aşezare getică, sec. IV-II a.Chr. (2001-

2002, 2004) – responsabil prof. univ. dr. Mircea Babeș;  

 Negraşi, jud. Argeş – aşezare a dacilor liberi din epoca romană, cultura Militari-

Chilia, sec. III p. Chr. (2001) – responsabil conf. univ. dr. Spiridon Cristocea;  

 Leşile-Mozacu, com. Teiu, jud. Argeş – aşezare epoca bronzului, cultura Glina 

(2002) – responsabil conf. univ. dr. Spiridon Cristocea;  

 Cetăţeni, jud. Argeş – aşezare dacică, II a. Chr. - I p. Chr. (2002-2004) – 

responsabil conf. univ. dr. Spiridon Cristocea; 

 Goleşti, com. Bălileşti, jud. Argeş – aşezare de epocă romană (2005) – 

responsabil conf. univ. dr. Spiridon Cristocea;  

 Râca, jud. Argeş – cetate getică, sec. IV-III a.Chr. (2006) – responsabil conf. 

univ. dr. Spiridon Cristocea;  

 Cârlomăneşti, com. Verneşti, jud. Buzău – davă getică, sec. II-I a.Chr. (2006) – 

responsabil prof. univ. dr. Mircea Babeș;  

 Piteşti – Biserica Sf. Nicolae şi Sf. Pantelimon, sec. XVIII-XX (2007) – 

responsabil conf. univ. dr. Spiridon Cristocea; 

 Zimnicea-„Câmpul Morţilor”, jud. Teleorman – necropolă getică, sec. IV-II 

a.Chr. (2007-2009) – responsabil prof. univ. dr. Mircea Babeș;  

 Corbii de Piatră, sat Jgheaburi, com. Corbi, jud. Argeş – biserică rupestră, sec. 

XVI-XX (2008) – responsabil conf. univ. dr. Spiridon Cristocea;  

 Curtea de Argeş - parcul Nevers - cimitir medieval târziu (2009) – responsabil 

conf. univ. dr. Spiridon Cristocea; 

 Valea Stânii, com. Ţiţeşti, jud. Argeş - aşezare de epoca bronzului, cultura Tei 

(2005, 2009) – responsabil conf. univ. dr. Spiridon Cristocea; 
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 Bascov, jud. Argeş - zona descoperirii unui tezaur monetar medieval (2009) – 

responsabil conf. univ. dr. Spiridon Cristocea; 

 Piteşti - Centru - vestigii urbane medievale şi moderne (2011-2012) – responsabil 

conf. univ. dr. Spiridon Cristocea; 

 Mănăstirea Vieroş, sat Făgetu, Mioveni, jud. Argeş - ansamblu monahal sec. 

XVI-XIX (2012-2013) – responsabil conf. univ. dr. Spiridon Cristocea.  

 Valea Stânii, com. Ţiţeşti, jud. Argeş – necropolă din perioada târzie a primei 

epoci a fierului (2014-2016) – responsabil Dragoș Măndescu. 

 

Expoziţii  n a ţ i o n a l e reprezentative  de istorie- arheologie: 

 Practici funerare ca forme de identitate culturală (epoca bronzului şi epoca 

fierului) – expoziţie naţională organizată de Institutul de Cercetări Eco-Muzeale, 

Tulcea, 2000, colaborator din partea Muzeului Judeţean Argeş. 

 Muntenia în secolele II-IV – expoziţie naţională organizată de Muzeul 

Municipiului Bucureşti, 2001, colaborator din partea Muzeului Judeţean Argeş. 

 Spada şi gloria. Dacia Inferior - o provincie romană la limita nordică a 

Imperiului – expoziţie naţională organizată de Muzeul Judeţean Argeş, 2002, 

comisarul expoziţiei.  

 Războinicii Epocii Fierului, expoziţie temporară, Muzeul Judeţean Argeş, 2008 – 

comisarul expoziţiei. 

 Limes şi Barbaricum: descoperiri din vecinătatea Daciei şi Moesiei, expoziţie 

organizată de Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească” Târgovişte, 

2008, colaborator din partea Muzeului Judeţean Argeş. 

 Muzeele din România între clasic şi modern. Proiecte muzeale (1990-2010), 

organizată de Muzeul Naţional de Istorie a României, Bucureşti, 2011, 

colaborator din partea Muzeului Judeţean Argeş şi co-autor al catalogului 

expoziţiei. 

 Aurul şi argintul antic al României, organizare de către Muzeul Naţional de 

Istorie a României, Bucureşti, 2012, colaborator din partea Muzeului Judeţean 

Argeş şi co-autor al catalogului expoziţiei. 

 Arheologia altfel, expoziţie temporară organizată de Muzeul Judeţean Argeş, 

Piteşti, mai-iunie 2015, comisarul expoziţiei. 
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 I Principati Romeni e l’Europa Orientale nella cartografia occidentale dal 

Rinascimento all’Eta dei Lumi, expoziţie organizată de Muzeul Judeţean Argeş în 

colaborare cu Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia 

la Palazzo Loredan, Veneţia, decembrie 2015 – comisarul expoziţiei. 

 

Apartenenţa la organisme şi asociaţii profesionale: 

 Asociaţia Europeană a Arheologilor (European Association of Archaeologists); 

 Seminarul de Arheologie „Vasile Pârvan” (Universitatea din Bucureşti); 

 Comisia de Istorie a Oraşelor din România; 

 Societatea de Ştiinţe Istorice din România – Filiala Argeş. 

 American Alliance of Museums. 

 Comisia Naţională de Arheologie (mandatul 2016-2018, vicepreşedinte) 

 

Proiecte şi contracte de cercetare: 

 Program complex de formare şi cercetare în arheologie, muzeologie şi protecţia 

patrimoniului arheologic, beneficiar Universitatea din Bucureşti (2001-2002). 

 Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum – vol. România, 

Muntenia, beneficiar Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” Bucureşti (2001-

2002). 

 Evaluare arheologică şi cercetare de suprafaţă pe traseul A1, centura ocolitoare a 

municipiului Piteşti – în cadrul SF, beneficiar Administraţia Naţională a 

Drumurilor (2003). 

 Asistenţă tehnică, supraveghere arheologică pe traseul A1, centura ocolitoare a 

municipiului Piteşti, pe toată durata executării lucrărilor, beneficiar Astaldi S p. A 

(2004-2006). 

 Valorificarea potenţialului oenoturistic din zona colinară a centrului Munteniei 

prin integrarea în dezvoltarea durabilă a turismului regional, beneficiar S. C. D. V. 

V. Ştefăneşti (2004-2005). 

 Extinderea perimetrului de exploatare de calcar industrial şi argile Holcim 

Câmpulung – avizare arheologică (2005). 

 Cu ghiozdanul prin muzeu – proiect al Muzeului Judeţean Argeş finanţat de 

AFCN (2005). 

http://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=eaa&source=web&cd=2&ved=0CIYBEBYwAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.e-a-a.org%2F&ei=_r-oT6rqKM7vsgaptrX9BA&usg=AFQjCNFvj0zi6kkqRdALmBZAVD6WVcD3LA&cad=rja
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 R e S i t u s. Metode şi tehnici avansate de reconstrucţie şi conservare digitală 

pentru patrimoniul cultural-istoric imobil, contract CEEX, beneficiar Universitatea 

din Piteşti (2005-2007). 

 Arheologi fără frontiere. Dimensiunea europeană a arheologiei româneşti, 

beneficiar Universitatea din Bucureşti (2006). 

 Modernizarea zonei centrale a municipiului Piteşti – cercetările arheologice de 

salvare la Biserica Sf. Nicolae şi Sf. Pantelimon, beneficiar Primăria Piteşti 

(2007). 

 Monografia Societăţii Apă-Canal Piteşti, beneficiar Primăria Piteşti (2007-2008). 

 Descărcare de sarcină arheologică Str. Lăbuşeşti, Bascov, beneficiar Baciu 

Constantin.  

 Asistenţă arheologică executare SF drumului expres Craiova – Piteşti, pe sectorul 

judeţului Argeş (evaluare teoretică şi de teren) pe traseul beneficiar Search 

Corporation (2008).  

 Asistenţă arheologică la obiectivul „Reabilitarea infrastructurii de transport 

autostrada A1-DN7-DJ702,  Topoloveni, jud. Argeş, beneficiar S. C. Chirulli 

Andrea – Sucursala Târgovişte, S. R. L. (2008-2010).  

  Descărcare de sarcină arheologică pe traseul obiectivului de investiţii Alimentare 

cu energie electrică Group Piroux Argeş, Valea Stânii, com. Ţiţeşti, jud. Argeş 

(2009).  

 Descărcare de sarcină arheologică Parcul Nevers, Curtea de Argeş (2009). 

 Monografia comunei Ştefan cel Mare, jud. Argeş (2011-2012). 

 Expresivitatea arheologică a periferiei. Particularităţile contactelor interculturale 

în zonele de margine din preistorie până în evul mediu (2011-2013) - director de 

proiect, finanţare CNCS-UEFISCDI. 

 Evaluarea potenţialului arheologic pe tronsonul de transport gaze naturale 

Podişor-Corbu, Transgaz (2015-2016) – director de contract. 

  

Comunicări la simpozioane  şi  sesiuni  de  comunicări  ştiinţifice cu 

caracter naţional: peste 40 comunicări ştiinţifice pe teme de cultură, istorie, 

arheologie, protejarea patrimoniului cultural naţional, susţinute începând cu anul 

1998, la Piteşti, Timişoara, Oradea, Cluj-Napoca, Goleşti, Suceava, Câmpulung, 



 9 

Bucureşti, Buziaş, Deva, Ploieşti, Mangalia, Galaţi, Constanţa, Buzău, Tulcea, 

Mioveni, Târgovişte, Brăila, Târgu Mureş, Giurgiu, Craiova.  

 

Comunicări la congrese şi colocvii internaţionale: 

 În ţară - 8: Tulcea (2000), Galaţi (2001), Bucureşti (2001), T'ârgu Mureş (2011, 

2015), Călăraşi (2011), Cluj-Napoca (2012), Târgovişte (2013), Brăila (2016). 

 În străinătate - 18: Zagreb (2000), Varna (2001), Chişinău (2004), Tutrakan (2005), 

Budapesta (2008), Nancy (2009), Port Mahon (2012), Ruse (2012), Helsinki 

(2012), Marea Moartă, Iordania (2013), Reykjavik (2013), Plzen (2013), Belgrad 

(2013), Istanbul (2014), Hradec Kralove (2015), Atlanta–GA (2015), Ingolstadt 

(2015), Glasgow (2015), Chengdu (2016)., Kyoto (2016). 

 

Publicaţii: începând din 1999 până în prezent, am publicat şi editat (singur sau în 

colaborare) zece volume şi peste 60 articole cu conţinut ştiinţific apărute în ţară (în 

„Argesis”, „Crisia”, „Sargetia”, „Studii şi comunicări de arheologie”, „Istros”, „Acta 

Moldaviae Meridionalis”, „Danubius”, „Revista muzeelor”, „Buletinul Muzeului 

Judeţean Teleorman”, „Apulum”, „Revista de istorie militară”, „Peuce”, „Revista de 

istorie a Muscelului”, „Ziridava”, „Buletinul Muzeului Militar Naţional”, „Oltenia”, 

„Mousaios”, „Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos”, „Anuarul Muzeului de Istorie 

şi Arheologie Prahova”, „Historia Urbana” etc.) şi în străinătate (în volume apărute la 

Varna, Sofia, Chişinău, Veneţia, Madrid, Londra, Wallnut Creek-CA etc.), peste 20 

articole de popularizare a arheologiei şi a patrimoniului muzeal (în „Argeş”, 

„Cultura”, „Buletin cultural argeşean”, „Restituiri”) şi şase recenzii (în Academia 

Română – „Studii şi cercetări de istorie veche şi arheologie”, „Historia Urbana”, 

„Argesis” şi „Istros”). 

 

Filme documentare: 

 Cetăţeni – un patrimoniu regăsit (în colaborare cu Remus Cârstea, 2002). 

 Cercetări arheologice şi speologice la Peştera Emilian Cristea, pe Valea 

Crovului (în colaborare cu Clubul de Speologie de la Mioveni şi cu Remus 

Cârstea, 2003). 

 Cetatea getică de la Râca (în colaborare cu Remus Cârstea, 2006). 
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 Limes Transalutanus. Sigiliul Romei în zona Argeşului (în colaborare cu 

Remus Cârstea, 2006). 

 Der Donaulimes – Landschaft und Geschichte (producţie Boundary 

Dokumentarfilme 2008, colaborator din partea Muzeului Judeţean Argeş). 

 

Limbi străine cunoscute: engleză, franceză. 

 

Alte competenţe: permis auto categoria B; operare PC: softurile de editare text 

(MS Word), iniţiere şi administrare baze de date (MS Access), stocare şi editare 

imagini (Corel Draw şi Corel Photo-Paint), navigare pe Internet (Internet 

Explorer), cartări (Encarta şi MapInfo Professional), prelucrare analitică a datelor 

în arheologie (WINBASP), gestionarea și evidența patrimoniului cultural mobil 

(DocPAT) etc. 

 

Referinţe: 

 Academia Română, Bibliografia istorică a României, vol. X (1999-2004), coord. 

Gh. Hristodol, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2005 – citat cu 24 lucrări. 

 Sp. Cristocea, Argeş. Dicţionar de istorici, Editura Tiparg, Piteşti, 2003, p. 175-

176. 

 D. Dimulescu, Aşezări muscelene – Goleşti, Poeniţa, Ulita. File de istorie, 

Editura Ordessos, Piteşti, 2008, p. 260-262. 

 A. Frânculeasa, Bibliografia arheologică a judeţului Prahova, Ploieşti, 2005, 

passim – citat cu două lucrări. 

 I. Pătraşcu, Bibliografia arheologică şi numismatică a judeţului Teleorman, 

Editura Aius, Craiova – Alexandria, 2008, passim – citat cu opt lucrări. 

 

 

 

Dr. Dragoş MĂNDESCU 

17 ianuarie 2017 


