CUPRINS
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PREISTORIE
Radu Valentin, Studiul materialului arheoihtiologic de la Ciulniţa
jud.l alomiţa, din nivelele Hoian Giuleşti . Campania 1994-1995.
L' etude du materiei arheo - ichthyologique Hoian -Giulesti de
Ciulniţa (dep. de lalomiţa) Les campagnes de fouilles 1994-1995

Maria Filip, Probleme privind restaurarea unui vas gumelniţean descoperit la
Popina Horduşani, jud.lalomiţa
Problems of the restauration of a Gumelniţa vessel found at
Popina Horduşani, county of lalomiţa.

ISTORIE VECHE
Matei Gheorghe, Radu Coman, Statuia traco-scitică de la Platoneşti,
jud.lalomiţa.

The tracian -scythian statue from Platoneşti ,commune of
Săveni, county of lalomiţa
Dragoş

Moise, Analiza osteometrică a scheletelor de câine descoperite în
aşezarea geto-dacică de la Hrăneşti-Vadul Anei (jud.Ilfov).
Osteometric analysis of dog skeleton discovered in the
gethic -daci an settlement at Hrăneşti- Vadul Anei

Gabriel Talmaschi , Monede de aur şi argint macedonene descoperite la
Dunărea de jos ,
Macedonian gold and silver currencies discovered at the
Lower Danube
Elena

Renţa,

Necropola sarmatică de la Hucu
The sarmatic necropolis from Hucu

Petre Diaconu, Cui aparţine cultura Ciurel?
Who does the Ciurel culture belong to ?
www.cimec.ro

ISTORIE MEDIE
Vasile Oprea, Emilia Corbu
Consideraţii privind aşezare medieval-timpurie
de la Vâlcele (jud.Călăraşi).
Considerations related to the early medieval settlement
(9 th.lQ th centuries) from Vâlcele (county ofCălăraşi)
Emilia Corbu,
Rit şi ritual funerar în sec. VIII-XI în spaţiul Ţării Româneşti.
Funeral rites and rituals in the area of the Romanian Country
(8 th -ll 1h centuries)
Anca Păunescu, Dana Mihai, Tipuri de locuinţe documentate arheologic la
Oraşul de Floci, corn. Giurgeni, jud. lalomiţa
Types od dwellings discovered at Oraşul de Floci ,Giurgeni , county
lalomiţa

Cristina Anton Manea,
Podoabe şi accesorii vestimentare descoperite la
Oraşul de Floci între 1975-1989.
Jewerly and vestimentary accessories descovered at the
Oraşul de Floci, betwen 1975 and 1989
Emilia Corbu,
Habitatul medieval ialomiţean în lumina primelor atestări
documentare. sec.XIV-XVI (1).
The medieval rural habitat in the light of the first documentary evidence.
(14 th-16 th centuries)
Constantin

Şerban

,

Judeţul lalomiţa

într-o descriere germană de la
sfârşitul sec.XVIII.(comunicare prezentată în 1983)
The county of lalomiţa in a german description of the end
of the 18 th century
Florenţa

1vaniuc,

Mărturii documentare inedite privind mosiile cantacuzinilor din
judeţ lalomiţa. (comunicare prezentată în 1983)

vechiul

Les temoignages documentaire inedite regard de la domaine du'
an cien department Ialomitza.

www.cimec.ro

ISTORIE MODERNĂ ŞI CONTEMPORANĂ
Alexandru

Vlădăreanu,

Judeţul Ialomiţa

în perioada neutralităţii .1914-1916.
The county oflalomiţa in the years of neutrality (1914-1916)
Alexandru

Vlădăreanu,

Lagărul

pentru ostateci de la Să veni ,1917.
The hostages camp from Săveni (1917)

Veronica Berghea,
Conven~a de annisti~u cu URSS şi aplicarea ei în judeţul lalomiţa în 1945.
The convention for an armistice with the USSR and its application
in the county of lalomiţa -1945
Stoica Lascu,
Din viaţa partidelor politice în perioada interbelică -limbajul
ca expresie a disputelor politice

ETNOGRAFIE
Germina Comanici,
Contribuţii

privind cercetarea obiceiurilor la naştere în
în 1983).
Contributions aux recherches sur les rites pratiques a la naissance
dans le district de Ialomiţa
judeţul lalomiţa.(comunicare prezentată

Constantin Pătraşcu, Ada Movileanu,
Aspecte privind arhitectura rurală din Bărăgan,
Aspects regarding rural architecture in the Bărăgan area

www.cimec.ro

