
  
 

 

  Data şi locul întocmirii CV-ului 10.06.2022  Suceava 
 

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Niculică Bogdan Petru 
Adresă(e) Suceava, strada Alexandru cel Bun nr. 24, bloc H3, scara B, etaj 1, apartament 6, jud. Suceava, cod 

720051 
Telefon(oane) 0740 01 92 52   

                                                 Fax(uri)   
E-mail(uri) niculicab@yahoo.com; niculicab@gmail.com 

 ;  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 15.01.1975 
  

Sex Masculin 
  

Locul de muncă actual / 
Domeniul ocupaţional 

Cercetător ştiinţific I în cadrul serviciului Istorie al Muzeului Bucovinei, Suceava / arheologie 
preistorică, OM 216/20.04.2017; încadrat pe funcţie la 14.07.2017 

  

Experienţa profesională  

Perioada 2010-2017, iulie 
Funcţia sau postul ocupat Arheolog S IA 

Activităţi şi responsabilităţi principale   Cercetare ştiinţifică, muzeografie, săpături arheologice, prelucrare material arheologic, fişare, expoziţii 
etc. 

Numele şi adresa angajatorului Muzeul Bucovinei, Suceava, str. Ştefan cel Mare nr. 33 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Arheologie, muzeografie, cercetare ştiinţifică 

Perioada 2004-2010 
Funcţia sau postul ocupat Muzeograf IA 

Activităţi şi responsabilităţi principale   Cercetare ştiinţifică, muzeografie, săpături arheologice, prelucrare material arheologic, fişare, expoziţii 
etc. 

Numele şi adresa angajatorului Muzeul Bucovinei, Suceava, str. Ştefan cel Mare nr. 33 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Arheologie, muzeografie, cercetare ştiinţifică 

Perioada  2001-2004 
Funcţia sau postul ocupat   Muzeograf I 

Activităţi şi responsabilităţi principale   Cercetare ştiinţifică, muzeografie, săpături arheologice, prelucrare material arheologic, fişare, expoziţii 
etc. 

Numele şi adresa angajatorului   Muzeul Bucovinei, Suceava, str. Ştefan cel Mare nr. 33 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Arheologie, muzeografie, cercetare ştiinţifică 

Perioada 1 septembrie 1997-2001 
Funcţia sau postul ocupat Muzeograf debutant şi muzeograf II 

Activităţi şi responsabilităţi principale Cercetare ştiinţifică, muzeografie, săpături arheologice, prelucrare material arheologic, fişare, expoziţii 
etc. 

Numele şi adresa angajatorului Muzeul Bucovinei, Suceava, str. Ştefan cel Mare nr. 33 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Arheologie, muzeografie, cercetare ştiinţifică 

Educaţie şi formare  

Perioada 2011-2012 

mailto:niculicab@yahoo.com


Funcţia sau postul ocupat Studii post-doctorale: 1 martie 2011-1 martie 2012, bursier al Academiei Române, în cadrul 
programului POSDRU 61104. Tema de cercetare: Depuneri de bronzuri în spaţiul carpato-
nistrean 

Activităţi şi responsabilităţi principale Cercetare ştiinţifică 
Numele şi adresa angajatorului Institutul de Arheologie Iaşi, str. Codrescu nr. 6 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate arheologie 
Perioada 1999 – martie 2006 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în ştiinţe istorice 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Arheologie preistorică /epoca bronzului 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, calificativul foarte bine şi distincţia cum laude, cu tema: Epoca mijlocie 
şi târzie a beonzului în Podişul Sucevei, sub coordonarea prof. univ. dr. Attilla László 

Perioada 1999-2005 
Calificarea / diploma obţinută Muzeograf, atestat nr. 05696 din 18.07.2005 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Muzeologie generală, Parametri legislativi ai politicii culturale în România, Managementul proiectelor 
şi programelor culturale, Protecţia patrimoniului cultural naţional 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Culturii şi Cultelor, România 

Perioada 2002 
Calificarea / diploma obţinută Curs de iniţiere operare pe calculator,atestat nr. 803 din 25 aprilie 2002 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Tehnologia informaţiei şi comunicaţiei în educaţie, cu modulele Sisteme de calcul şi Sisteme de 
operare, editoril de texte word, Microsoft Excel, Internet 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic Suceava 

Perioada 1993-1997 
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licenţiat în Istorie şi Geografie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Istorie şi Geografie / Istorie veche; Istorie antică; Preistorie; Geomorfologie; Pedologie; Geomorfologie 
Titlul lucrării de licenţă: Consideraţii asupra eneoliticului final (perioada de tranziţie de la eneolitic la 
epoca bronzului) în partea de nord a Moldovei 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Ştefan cel Mare”Suceava, sub îndrumarea conf. univ. dr. Dumitru Boghian 
 

Perioada 1989-1993 
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Învăţământ liceal 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Şcoala Normală „Mihai Eminescu” Suceava 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză   bine  bine  bine  bine  elementar 

Limba franceză   bine  bine  elementar  elementar  elementar 

Limba germană   începător  începător  -  -  începător 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 
  

Competenţe şi abilităţi sociale Preşedinte al Sindicatului Museum al Muzeului Bucovinei Suceava (mandatul 2007-2009) 
Spirit de echipă, abilităţi de comunicare şi integrare în grupuri de lucru 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro


Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Membru în colective de cercetare arheologică din ţară 
Membru în proiecte de cercetare 
Coordonator de şantiere arheologice 
Secretar de redacţie al revistei Suceava, anuarul Muzeului Bucovinei Suceava (2006-2010) 
Coordonator al unor expoziţii naţionale şi locale 
Şcoală de ofiţeri topo-geodezi, 1998, Buzău, grad sublocotenent 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Word, Power Point, Corel Draw, Adobe Photoshop, Internet, cunoştinţe avansate de tehnoredactare şi 
machetare a publicaţiilor 

  

Alte competenţe şi aptitudini Carnet de şofer categoria  B 
  

Informaţii suplimentare - Premiul „Vasile Pârvan” al Academiei Române, pentru lucrarea Epoca Bronzului în Podişul 
Sucevei, Suceava, Editura Karl A. Romstorfer, 2015, 622 pag. 

- Membru al Comisiei Naţionale de Arheologie din România, OMC nr. 2326/28.04.2016 (2016-
2018) 

- Membru al Comisiei Zonale Monumente Istorice nr. 7, judeţele Suceava, Botoşani, Neamţ, OMC 
2408/24.05.2016 (2016-2018) 

- Arheolog expert, atestat nr. 145-E din 14.06.2010 
- Expert în patrimoniul cultural mobil, atestat nr. 614 din 27.02.2008 
- expert pentru Complexul Muzeal Naţional „Moldova” din Iaşi – depozitul de bronzuri de la 

Miroslava, jud. Iaşi 
- expert pentru Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vaslui – piese preistorice aflate în atenţia 

autorităţilor 
- membru al Societăţii Scriitorilor Bucovineni, filiala Suceava 
- redactor al revistei Plăieşii Bucovinei, revistă trimestrială editată de Asociaţia Cultul Eroilor 

Suceava (2012) 
- membru în colegiul de redacţie al revistei Фортеця: збірник заповідника “Тустань”. – Л. : 

Колір ПРО, 2012. –  Кн. 2. – 640 с. (L’viv, Ucraina) (2012) 
- secretar de redacţie al publicaţiei Suceava, anuarul Muzeului Bucovinei – Suceava, în perioada 

2006-2010 (numerele 31-37) (2006-2010) 
- membru fondator al Centrului Interdisciplinar de Studii Arheoistorice, Universitatea „Al. I. Cuza” 

Iaşi (2001) 
 

 
  

 
Data: 10.06.2022 

Semnătura: 
Cercetător ştiinţific I dr. Bogdan Petru Niculică 

 


