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DATE PERSONALE 
 

Nume  BELDIMAN CORNELIU 

Adresă  Bucureşti. 

Telefon  021-330 9230 

Fax  - 
E-mail  cbeldiman58@yahoo.com. 

Websites  http://istorie.ucdc.ro  
http://arheologie.ulbsibiu.ro 
http://imda-romania.blogspot.com 

 
Naţionalitate  Română. 

 
Data şi locul naşterii  1958 Bucureşti. 

 
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 

  
 

• Perioada   1998 septembrie – prezent 
• Numele şi adresa 

angajatorului 
 Universitatea Creştină «Dimitrie Cantemir», Facultatea de Istorie,  

Splaiul Unirii Nr. 176, Sector 4, Bucureşti  
Cf.: www.ucdc.ro 

• Tipul activităţii sau sectorului 
de activitate 

 Asistent drd. (1998 – 2000), disciplinele Istoria veche a românilor şi Arheologie.  
Lector dr. (1998 – 2011); conferenţiar (2011 – prezent); titular al cursurilor generale: 
Istoria veche a românilor; Arheologie.  
Titular al cursurilor opţionale: Tehnologia în preistoria României; Începuturile 
manifestărilor vieţii spirituale la Dunărea de Jos.  
Cf.: http://istorie.ucdc.ro/  

• Funcţia sau postul ocupat  Asistent drd. (1998 – 2000); lector dr. (2000 – 2011); conferenţiar (2011 – prezent). 
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• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Elaborarea programelor cursurilor.  
Predare cursuri.  
Conducere seminarii.  
Practica de specialitate în instituţii de cultură din Bucureşti şi pe şantiere arheologice.  
Conducerea Cercului de Istorie veche şi Arheologie.  
Conducerea lucrărilor de licenţă la disciplina Istoria veche a românilor. 
Membru al comisiilor de licenţă.  
Redactor şef al revistei Analele Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir”, Seria 
Istorie, Serie nouă. 
Cf.: http://istorie.ucdc.ro/revista.istorie.ucdc.html) 
Membru al colectivului Centrului de Cercetare al Facultăţii de Istorie a UCDC; 
elaborarea şi derularea programelor şi proiectelor de cercetare complexă privind studiul 
colecţiilor de artefacte din materii dure animale provenind din situri paleolitice, 
epipaleolitice, mezolitice, neo-eneolitice, din epoca bronzului, epoca fierului, epoca 
romană şi postromană, evul mediu de pe teritoriul României.  
Colaborare în derularea unor proiecte naţionale de cercetare complexă privind studiul 
colecţiilor de artefacte din materii dure animale provenind din situri paleolitice, 
epipaleolitice, mezolitice, neo-eneolitice, din epoca bronzului, epoca fierului, epoca 
romană şi postromană, evul mediu de pe teritoriul României.  
Colaborări în proiecte cu instituţii de profil din străinătate. 
Participarea cu prezentare de comunicări la: sesiunile anuale de rapoarte arheologice, 
manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale.  
Publicarea de capitole, articole, studii în revistele/volumele de specialitate din ţară şi 
străinătate (cf. Lista publicaţiilor). 

 
• Perioada  1990 septembrie – 1998 aprilie 

• Numele şi adresa 
angajatorului 

 Institutul de Arheologie «Vasile Pârvan» al Academiei Române,  
Str. Henri Coandă Nr. 11, Sector 1, Bucureşti  

• Tipul activităţii sau sectorului 
de activitate 

 
 

Secţia Arheologie preistorică. 

• Funcţia sau postul ocupat  Cercetător principal III. 
• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 Organizarea colecţiilor pentru epocile Paleolitic, Epipaleolitic, Mezolitic, Neo-

eneolitic.  
Elaborarea temelor specifice ale planului de cercetare.  
Derularea programului de cercetare (studiul colecţiilor de artefacte din materii dure 
animale); derularea programului de cercetare (teren) – cercetări de suprafaţă, sondaje şi 
săpături arheologice sistematice în situri paleolitice de peşteră şi de terasă.  
Participare în colectivul de cercetare pe şantierele de la Boroşteni, Dobriţa, Vaidei (jud. 
Gorj) şi Lapoş (jud. Prahova) – în colaborare cu dr. Marin Cârciumaru, cercetător 
principal II la Institutul de Arheologie «Vasile Pârvan» al Academiei Române, ulterior 
prof. la Universitatea «Valachia» din Târgovişte – Facultatea de Ştiinţe Umaniste.  
Iniţierea, în premieră pentru România, a studiului sistematic al industriei preistorice a 
materiilor dure animale (os, corn, dinţi, cochilii etc.), tema lucrării de doctorat.  
Colaborări în proiecte cu instituţii de profil din ţară şi străinătate. 
Participarea cu prezentare de comunicări la: sesiunile anuale de rapoarte arheologice, 
simpozioanele naţionale de tracologie; manifestări ştiinţifice ocazionale sau 
comemorative judeţene, naţionale şi internaţionale.  
Publicarea de articole şi studii în revistele/volumele de specialitate din ţară şi 
străinătate (cf. Lista publicaţiilor). 

 
• Perioada  1991 – 1994 

• Numele şi adresa 
angajatorului 

 Institutul de Arheologie «Vasile Pârvan» al Academiei Române,  
Str. Henri Coandă Nr. 11, Sector 1, Bucureşti 

• Tipul activităţii sau sectorului 
de activitate 

 Membru al Comisiei Naţionale de Arheologie (din partea Institutului de Arheologie 
«Vasile Pârvan» al Academiei Române – preşedinte: prof. univ. dr. Constantin Preda; 
secretar din partea Ministerului Culturii – Direcţia Muzeelor şi Colecţiilor: dr. Cornelia 
Stoica. 

• Funcţia sau postul ocupat  Secretar. 
• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 Centralizarea cererilor din teritoriu.  

Sistematizarea documentelor specifice trimise din teritoriu (rapoarte etc.).  
Elaborarea planului naţional al cercetărilor arheologice. Eliberarea autorizaţiilor etc. 

 
• Perioada  1990 iunie – august 
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• Numele şi adresa 
angajatorului 

 Ministerul Culturii – Direcţia Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice, Str. 
Enăchiţă Văcărescu Nr. 12, Sector 4, Bucureşti 

• Tipul activităţii sau sectorului 
de activitate 

 Evidenţa monumente istorice.  
Întocmire, completare, verificare fişe şi liste repertoriu monumente istorice.  
Verificare în teren a stării monumentelor. 

• Funcţia sau postul ocupat  Referent de specialitate. 
• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 Întocmire, completare fişe monumente istorice.  

Verificare liste repertoriu monumente istorice.  
Verificare în teren a stării monumentelor. 

 
• Perioada  1986 septembrie – 1990 mai 

• Numele şi adresa 
angajatorului 

 Complexul Muzeal Judeţean Harghita, Str. Gheorghe Doja Nr. 2, Miercurea-Ciuc 

• Tipul activităţii sau sectorului 
de activitate 

 Secţia de Istorie veche-Arheologie. 

• Funcţia sau postul ocupat  Muzeograf-arheolog. 
• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 Participare în colectivul şantierului arheologic Miercurea Ciuc-Jigodin, jud. Harghita 

(fortificaţie geto-dacică) (săpături sistematice sub conducerea dr. Petre Roman. 
Conducere cercetări arheologice de salvare pe şantierele de la: Eliseni, Sânsimion, 
Uilac, jud. Harghita (aşezări din epocile: bronzului, geto-dacică, mileniul I d. Cr.).  
Clasarea, întocmirea fişelor analitice de evidenţă pentru colecţiile: Arheologie, Arme, 
Numismatică, Istorie.  
Valorificarea ştiinţifică a rezultatelor cercetărilor arheologice şi a cercetării colecţiilor 
muzeale prin elaborarea de rapoarte, comunicări, articole, studii diverse.  
Participarea cu prezentarea de comunicări la: sesiunile anuale de rapoarte arheologice, 
simpozioanele naţionale de tracologie; manifestări ştiinţifice ocazionale sau 
comemorative judeţene şi naţionale.  
Elaborarea planului tematic al expoziţiei istorice de bază, perioada paleolitic – sec. X 
e.n.; organizarea expoziţiei istorice de bază. 

 
• Perioada  1985 septembrie – 1986 august  

• Numele şi adresa 
angajatorului 

 Şcoala generală din comuna Starchiojd, jud. Prahova. 

• Tipul activităţii sau sectorului 
de activitate 

 Predare disciplina Istorie la clasele V – X. 

• Funcţia sau postul ocupat  Profesor titular. 
• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 Predare disciplina Istorie la clasele V – X.  

Organizarea cercurilor elevilor (Istorie, foto).  
Organizarea muzeului şcolar. 

 
STUDII, CURSURI DE 

SPECIALITATE, ATESTATE 
 

• Perioada  2005 
• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ 
 Academia Română, Bucureşti  

• Principalele subiecte şi 
calificări însuşite 

  

• Numele calificării primite  Atestat. 
 

• Perioada  2001 
• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ 
 Comisia Naţională de Arheologie, Bucureşti  

• Principalele subiecte şi 
calificări însuşite 

 Procedura de evaluare pentru înscrierea în Registrul Arheologilor, categoria Expert.  
Cod: AM-E-063 
Cf.: http://arh.cimec.ro/RegistruArheologi.aspx 

• Numele calificării primite  Arheolog expert.  
Atestat. 

 
• Perioada  2000 iunie 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 Institutul de Arheologie «Vasile Pârvan» al Academiei Române,  
Str. Henri Coandă Nr. 11, Sector 1, Bucureşti 
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• Principalele subiecte şi 
calificări însuşite 

 Susţinerea doctoratului.  
Tema lucrării de doctorat: “Industria materiilor dure animale în paleoliticul superior, 
epipaleolitic, mezolitic şi neoliticul timpuriu pe teritoriul României”; conducător 
ştiinţific: cercetător ştiinţific principal I dr. Silvia Marinescu-Bîlcu, Institutul de 
Arheologie «Vasile Pârvan», Bucureşti.  
Acordarea titlului de doctor în istorie, menţiunea Cum laude. 

• Numele calificării primite  Doctor în istorie, specializarea Preistorie. 
 

• Perioada  1992 – 1999 
• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ 
 Institutul de Arheologie «Vasile Pârvan» al Academiei Române,  

Str. Henri Coandă Nr. 11, Sector 1, Bucureşti 
• Principalele subiecte şi 

calificări însuşite 
 Stagiu de doctorantură.  

Tema lucrării de doctorat: “Industria materiilor dure animale în paleoliticul superior, 
epipaleolitic, mezolitic şi neoliticul timpuriu pe teritoriul României”; conducător 
ştiinţific: cercetător ştiinţific principal I dr. Silvia Marinescu-Bîlcu, Institutul de 
Arheologie «Vasile Pârvan», Bucureşti.  
Admis la colocviul pentru doctorat în sesiunea din februarie 1992. 
Programul de pregătire încheiat în februarie 1996.  
Susţinerea examenelor şi a referatelor.  
Teza finalizată şi depusă spre susţinere la 16 decembrie 1999. 

• Numele calificării primite  Doctorand. 
 

• Perioada  1993 decembrie – 1994 iulie 
• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ 
 Université de Liège - Service de Préhistoire, Belgia  

• Principalele subiecte şi 
calificări însuşite 

 Îndrumare prof. univ. dr. Marcel Otte.  
Bursă de cercetare pentru aplicarea unui program comun de cercetare a epocii 
paleolitice şi a industriei preistorice a materiilor dure animale. 
Studiul colecţiilor specifice. 
Arheologie experimentală.  
Traseologie.  
Analiza microscopică şi înregistrarea fotografică.  
Cercetare de teren în situri de epocă paleolitică.  
Cursuri speciale susţinute de prof. univ. dr. Marcel Otte.  
Aplicaţii în domeniul microscopiei.  
Tehnica fotografiei artefactelor – vederi normale, macrofotografie, microfotografie. 

• Numele calificării primite  Specializare în preistorie – epoca pietrei.  
Specializare în studiul industriei preistorice a materiilor dure animale. 
Specializare în traseologie. 
Atestat. 

 
• Perioada  1993 mai – iunie 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 Université de Liège – Unite de Recherche «Évolution des Vertébrés et Évolution 
Humaine», École Internationale de Fouilles en Grotte «Philippe-Charles Schmerling», 
Belle-Roche/Sprimont, Belgia  

• Principalele subiecte şi 
calificări însuşite 

 Îndrumare dr. Jean-Marie Cordy şi Mircea Şt. Udrescu.  
Participare la stagiul de instruire şi săpături. 

• Numele calificării primite  Specializare în preistorie – săpături în situri de grotă epoca pietrei. 
Specializare în studiul industriei preistorice a materiilor dure animale. 
Specializare în traseologie. 
Diplomă. 

 
• Perioada  1992 august – septembrie 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 University of Illinois, Urbana-Champaign, Illinois, U.S.A.  

• Principalele subiecte şi 
calificări însuşite 

 Îndrumare prof. dr. Olga Soffer şi Steven Mertens.  
Bursă IREX de documentare.  
Accesarea fondurilor bibliotecilor University of Illinois, Urbana-Champaign, Illinois.  
Cunoaşterea laboratoarelor şi a tehnologiei utilizate în domeniul preistoriei şi 
arheologiei.  
Studiul colecţiilor de artefacte din materiale litice şi din materii dure animale. 

• Numele calificării primite  Specializare în preistorie. 
 



Pagina 5 - Curriculum vitae 

Beldiman Corneliu 

  

  

 

• Perioada  1992 iunie – iulie 
• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ 
 Université de Paris I – Sorbonne, Étiolles/Essonne, Franţa.  

Participare la cercetările de pe şantierul arheologic-şcoală în sit paleolitic de terasă. 
• Principalele subiecte şi 

calificări însuşite 
 Îndrumare prof. dr. Yvette Taborin, dr. Monique Olive, dr. Nicole Pigeot şi Marianne 

Christensen.  
Tehnica săpăturii într-un sit paleolitic de terasă.  
Decelarea şi prelevarea artefactelor în context.  
Elaborarea documentaţiei de şantier: înregistrarea datelor în planuri, fişe de şantier, 
fotografie.  
Tratamentul materialelor în laborator.  
Constituirea bazelor de date digitale. 

• Numele calificării primite  Specializare în săpături arheologice efectuate în situri preistorice. 
 

• Perioada  1991 iulie – august 
• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ 
 Chişinău, Republica Moldova.  

Şcoala Internaţională de Traseologie pe Utilaj Litic Preistoric, organizată de Academia 
de Ştiinţe a Rusiei, Institutul de Arheologie din Skt. Petersburg. 

• Principalele subiecte şi 
calificări însuşite 

 Îndrumare acad. prof. univ. dr. Vladimir M. Masson şi dr. Galina F. Korobkova, 
directori ai Şcolii Internaţionale de Traseologie pe Utilaj Litic Preistoric, Academia de 
Ştiinţe a Rusiei, Institutul de Arheologie din Skt. Petersburg. 
Program specializat de studiu sistematic al urmelor microscopice de fabricare şi 
utilizare pe artefacte litice cioplite şi din materii dure animale.  
Studiul colecţiilor specifice.  
Arheologie experimentală.  
Aplicaţii în domeniul microscopiei.  
Tehnica fotografiei artefactelor – vederi normale, macrofotografie, microfotografie. 

• Numele calificării primite  Specializare în traseologie şi tehnici microscopice de analiză pentru artefacte 
preistorice.  
Specializare în studiul industriei preistorice litice şi a materiilor dure animale.  
Diplomă. 

 
• Perioada  1988 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 Ministerul Culturii (Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste), Bucureşti. 

• Principalele subiecte şi 
calificări însuşite 

 Curs de specializare în domeniul muzeologiei, specialitatea «Bazele muzeologiei».  
Structura şi funcţionarea instituţiei muzeale.  
Constituirea şi organizarea colecţiilor.  
Conservarea colecţiilor.  
Valorificarea colecţiilor.  
Elaborarea tematicii şi realizarea expoziţiei. 

• Numele calificării primite  Muzeograf atestat. 
Certificat. 

 
• Perioada  1981 – 1985 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Istorie – Filosofie, Cursuri de Zi 

• Principalele subiecte şi 
calificări însuşite 

 Studiul istoriei şi al disciplinelor sociale.  
Specializare în istoria veche a României.  
Lucrare de licenţă în domeniul istoriei vechi/arheologiei, conducător dr. Alexandru 
Vulpe.  
Examen de diplomă – nota 10, media de absolvire 9,54. 

• Numele calificării primite  Profesor de istorie şi ştiinţe sociale. 
 

• Perioada  1976 – 1980 
• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ 
 Liceul industrial «Dimitrie Bolintineanu», Secţia umanistă, Bucureşti 

• Principalele subiecte şi 
calificări însuşite 

 Discipline generale conform programelor şcolare. 

• Numele calificării primite  Absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat. 
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APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 
PERSONALE 

Dobândite în cursul vieţii şi 

carierei, 

dar care nu sunt recunoscute 

neapărat 

printr-un certificat sau o 

diplomă. 

 
LIMBA MATERNĂ  ROMÂNA 

 
LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE 

 
  FRANCEZA 

• Abilitatea de a citi  Nivelul: foarte bine. 
• Abilitatea de a scrie  Nivelul: foarte bine. 

• Abilitatea de a vorbi  Nivelul: foarte bine. 
 

  ENGLEZA 
• Abilitatea de a citi  Nivelul: foarte bine. 

• Abilitatea de a scrie  Nivelul: bine. 
• Abilitatea de a vorbi  Nivelul: bine. 

 
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

TEHNICE 
 

 Utilizare computer: nivel avansat 
Microsoft Office (Word, Excel, Access, PowerPoint, Internet Expolorer, FrontPage).  
Corel Draw, Corel PhotoPaint.  
Adobe PhotoShop etc.  
Tehnica obţinerii imaginilor digitale şi procesarea acestora.  
Utilizare tehnică de analiză microscopică: microscop optic (stereomicroscop, măriri x2 
– x30); microscop optic (metalografic, măriri x30 – x100). 
Utilizare tehnică fotografie pe suport coloidal (film): foto teren şi artefacte vederi 
normale, foto de studio şi macrofotografie. 
Utilizare tehnică fotografică digitală: foto teren şi artefacte vederi normale, foto de 
studio şi macrofotografie. 

 
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

ARTISTICE 
 Tehnica şi arta fotografică. Activitate din 1976. 

Desen artefacte, schiţe, planuri. 
 

PERMIS DE CONDUCERE AUTO  – 
 

ANEXE  Lista lucrărilor ştiinţifice publicate (2010-2015). 
 

 
 

 
 
 
 
  


