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VALERIU SÎRBU 

 -CURRICULUM VITAE- 

  

I.Titluri,  specializări,  posturi  

-  doctor în şt iinţe istorice (1993);  

-  cercetător şt iinţ ific gr.I  (din 1996); 

-  director adjunct  la Muzeul Brăilei  (1993-1996 ; 1999-prezent) ;  

-  specializare :  arheologia şi istoria t rac ilor; 

-  referent  la numeroase teze de doctorat  ; 

-  expert  în cercetări arheologice  ;  

-  expert  în bunuri arheologice şi istoric documentare  :  arheologie 

  preistorică şi ant ică;  

-  cercetător şt iinţ ific gr.  I  la Inst itutul Român de Tracologie (1996 - 

  1999) şi la Inst itutul de Arheologie « Vasile Pârvan » Bucurest i -  Centrul  

  de t racologie (din 2003).  

-  conducător de doctorate în domeniul Arheologie  -  în cadrul Inst itutul de 

Arheologie « Vasile Pârvan » (din 2010) 

- Doctoratul :  Universitatea ”Al.I.Cuza” Iaşi; 1993.  

     Titlul tezei :  “Manifestări ale vieţii spirituale la geto -daci şi dacii  

 liberi ref lectate în descoperirile arheologice (sec.IV î.e.n. -sec.III  

 e.n.)”; Conducător ştiinţif ic - Dr. Ion Ioniţă  

 

II.- Publicaţiile la care a colaborat :  A) România.   Thraco-Dacica,  

Dacia,  N.S.; SCIVA; Arheologia Moldovei ; Materiale şi cercetări  

arheologice ; Cercetări arheologice în aria nord - t racă,  Ist ros; Pont ica; Peuce;  

 Cultură şi civilizaţ ie la Dunărea de Jos; Danubius,  Banat ica,  Cumidava,  

Angust ia,  Memoria Ant iquitat is etc. ,  B) Peste hotare .  Sbornic,  Helis,  

Thracia Pont ica,  Starini,  în Bulgaria ,  Eirene, în Cehia etc. ; 

 Actele Congreselor,  colocviilor şi simpozioanelor  de la Sozopol,   

Isperich, Kazanluk, Sofia,  Karlovo (Bulgaria),  Lamia şi Komotini (Grecia),   

Zaporoje,  Odessa (Ucraina),),  Vyrsec,  Čačak (Iugoslavia),  Liege  

(Belgia),  Budapesta(Ungaria),  Bienne (Elveţ ia),  Viena (Austria),  Liège  

(Belgia),  Cork  (Irlanda) ,  Lisabona (Portugalia) ,  Vrsac (Serbia) ,  Cracovia 

 (Polonia)  etc.  

 

III.  Simpozioane şi congrese la care a susţinut comunicări - 87 de 

comunicări:  

- 1.  peste hotare :  Bulgaria - Sozopol (1979, 1982),  Isperih (1992),  

 Kazanluk (1993, 1999),  Dobrich (1993),  Montana (1993),  Plovdiv  

(1994),  Karlovo (2002),  Sofia (2000, 2002),  Varna (2004),  Razgrad  

(2005),  Shumen (2006) ,  Russe (2007); Rep.Moldova - Chişinău  

(1990, 1992, 2000); Ucraina - Reni (1992),  Zaporoje (1994, 1999);  

 Grecia -  Komotini (1992),  Lamia (1994),  Thessaloniki (2002),  Iraklion  

(2002),  Atena (2003),  Komotini-Alexandroupoli (2005); Serbia –  

 Kladovo-Vyrsec (1998),  Čačak (2002) ,  Vyrsec (2007); Anglia –  

 Bournemouth (1999); Germania - Berlin (1999); Slovenia -  Ljubljana  

(2000); Austria - Viena (2003; 2008),  S.U.A .  -  Washington,  

D.C.(2003),  Franţa - Lyon (2004),  Paris (2006),  Elvetia - Bienne  
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(2005),  Ungaria  -  Budapesta (2005, 2009),  Irlanda - Cork (2005);  

Dublin (2008),Polonia  –  Cracovia (2006; 2008),  (Portugalia  –   

Lisabona (2006); Malta  –  La Vallet ta (2008) ,  Turcia  –  Istanbul  

(2009),  Spania  –  Granada(2010),  Olanda  –  Haga (2010) .  

- 2.  în România - interna ţionale,  na ţionale,  zonale:  Bucureşt i,  Iaşi,  Cluj,  

Constanţa,  Tulcea,  Piat ra Neamţ, Craiova, Brăila,  Turnu Severin,  Timişoara,  

Arad, Oradea, Satu Mare, Deva, Călăraşi,  Reşiţa,  Buzău, Braşov, Sibiu ,  

Galaţ i etc.  

- 3.  organizator ori coorganizator la numeroase manifestări ştiinţifice 

internaţionale  : Călăraşi –  Slobozia –  Brăila  -  Tulcea (1993) ,  Tulcea - 

Brăila (2000),  Tulcea (2008),  Brăila (2003),  Buzău (2004 ,  2009),  Sibiu 

(2005, 2007),  Bist riţa (2006 ,  2008),  Braşov (2006),  Galaţ i (2007) ,  Drobeta 

Turnu Severin (2008) etc.  

 

IV. Conferinţe peste hotare  

 -    profesor-invitat ,  director de studii,  la Sorbonne -Paris (2004); 

-  universităţ i şi asociaţ ii din Elveţ ia - Lausanne, Bulle,  Fribourg, 

Bienne (2006) şi Polonia - Rzeszow (2007)  etc.  

  

V .  Direcţii ale cercetării ştiinţifice:  

-  istoria şi arheologia tracilor în epoca fierului ; credinţe şi  

pract ici funerare,  religioase şi magice; relaţ iile geţ ilor cu grecii,  celţ ii,  

sciţ ii şi sarmaţ ii; sacrificii de oameni şi de animale; artă,  mitologie şi 

religie; aşezări şi cetăţ i;  incinte sacre şi sanctuare.  

 

VI. A efectuat cercetări arheologice ,  în calitate de responsabil  

şt iinţ ific de şant ier,  de sector ori ca membru în colect ive ,  în 25 de  

aşezări,  cetăţ i,  incinte sacre  şi  necropole,  din epocile bronzului şi a  

fierului,  din România,  plus 2 situri din Ucraina şi unul din Rep.  

 Moldova.  

 

VII.  Premii.   

-  Premiul «Nicolae Bălcescu» a l Academiei Române, pe anul 1995 , pentru 

cartea Credinţe şi practici funerare,  religioase şi magice în lumea geto -

dacilor.  

-  Meritul cultural,  în grad de  Cavaler,  acordat  de Preşedintele României 

(2004).  

 

VIII. Comisii.  

- Preşedintele Asociaţiei de Studii pentru Arheologie Funerară (din 2001); 

- Preşedintele Comisiei a XXX-a  “Practici Mortuare în Preistorie şi Protoistorie” a 

Uniunii Internaţonale de Studii Preistorice şi Protoistorice (din 2000.); 

- Membru în Comisia Naţională de Arheologie (din 1991);  

- Membru în World Archaeological Congres (din 2003); 

- Membru în Asociaţia Arheologilor Europeni (din 1999);  

- Membru în Asociaţia Franceză pentru Studiul Epocii Fierului (2005);  

- Membru în Consiliul Internaţional pentru Studii Indo-Europene şi Tracice (din 2005); 

- Membru în Comisia IV a UISPP (din 2002); 
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- Membru în Comitetul Permanent al U.I.S.P.P. (din 2006). 

-  

 

VALERIU SÎRBU 

Bibliografia personală 

 Sinteză 

 

 

A. Publicate 

1. Volume: 16 (2 în limba franceză, 6 bilingve, în limbile română şi engleză ori franceză, 8 

în limba română, cu rezumate în engleză ori franceză) 

- volume de autor:         5 

                  - volume în colaborare: 11 (7 ca prim autor) 

2. Studii, articole, materiale şi note publicate: 153 

         a1) 93 de studii:  -    de autor:          50 

- în colaborare: 43 

 

        a2) 32 de articole:-     de autor:          16 

- în colaborare:    16 

 

        a3) 28 de materiale şi rapoarte de săpături, de autor şi în colaborare 

 

            

    b) 33 publicate peste hotare : -  de autor:         14 

                    -  în colaborare: 19 

 

 

         c) 70 publicate în limbi străine : - de autor:          29 

                         - în colaborare:  41 

 

 

         d) 68 limbile străine în care s-au publicat  : - franceză: 33 

                                                                          - engleză:   31 

                          - rusă:          3 

                          - germană:   2 

                          - italiană:     1 

 

3. Rezumate publicate: 61  

                                      - 28 în România 

              - 33  peste hotare 

 

4. Materiale în Cronica cercetărilor arheologice din România: 43 

 

 

B. Sub tipar 

- Studii, articole: 5 (toate în străinătate)  

 

C. Comunicări la manifestări ştiinţifice internaţionale : 87 
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