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INFORMAŢII PERSONALE Costache-Bolocan Daniel 

  
EXPERIENŢA 

PROFESIONALĂ 
 

Decembrie 2017 - prezent 
 

 
 
Manager 
Muzeul Județean Buzău, Bld. Nicolae Bălcescu, nr. 50, Buzău, ttp://www.muzeubuzau.ro/ 
▪ coorodonare acțiuni culturale;  
▪ coordonare acțiuni științifice;  
▪ coordonare servicii administrative/serviciul securitate; 
▪ cercetare științifică ; 
▪ promovare colecții, patrimoniu muzeal; 
▪ reprezentare națională și internațională; 

 
cultură, cercetare, educație 
 

Ianuarie 2015 - prezent  
 

Director Adjunct 
Muzeul Județean Buzău, Bld. Nicolae Bălcescu, nr. 50, Buzău, ttp://www.muzeubuzau.ro/ 
▪ coorodonare acțiuni culturale;  
▪ coordonare acțiuni științifice;  
▪ coordonare servicii administrative/serviciul securitate; 
▪ cercetare științifică ; 
▪ promovare colecții, patrimoniu muzeal; 

 
cultură, cercetare, educație 

 
2012 - 2014 

 

 
Șef Secție Arheologie-Etnografie 
Muzeul Județean Buzău, Bld. Nicolae Bălcescu, nr. 50, Buzău, http://www.muzeubuzau.ro/ 
 coordonare acțiuni științifice; 
 coordonare acțiuni activitate cercetare; 
 coordonare activități culturale; 
 desfășurare de cercetări arheologice; 
 valorificare științifică; 
 valorificare muzeală; 
 
cultură, cercetare, educație 

 
2016-prezent 

 
Cercetător științific III 
Muzeul Județean Buzău, Bld. Nicolae Bălcescu, nr. 50, Buzău, http://www.muzeubuzau.ro/ 

 desfășurare activitate de cercetare; 
 valorificare științifică; 
 valorificare muzeală; 
 implementare activități cultural-educative; 
 

cultură, cercetare, educație 
 

2009 - 2016 
 
Cercetător științific 



  Curriculum Vitae  
 Costache-Bolocan Daniel 

Muzeul Județean Buzău, Bld. Nicolae Bălcescu, nr. 50, Buzău, http://www.muzeubuzau.ro/ 

 desfășurare activitate de cercetare; 
 valorificare științifică; 
 valorificare muzeală; 
 implementare activități cultural-educative; 
 
cultură, cercetare, educație 

 
2006-2009 

 
Muzeograf 
Muzeul Județean Buzău, Bld. Nicolae Bălcescu, nr. 50, Buzău, http://www.muzeubuzau.ro/ 
 cercetare patrimoniu; 
 valorificare științifică; 
 valorificare muzeală; 
 popularizare colecții; 
 activități cultural-educative; 

 
patrimoniu, cercetare 
 

2003-2006 Cadru didactic 
 

  
  

EDUCAŢIE ŞI 
FORMARE 

 

2018 
 
 
 
 

2016 

„Consolidarea cadrului pentru creșterea calității serviciilor publice și  
pentru sprijinirea dezvoltării la nivel local” (SPC) cod SIPOCA 9 

 membru Focus Grup 
 
Managementul Administrației Publice/Expert achiziții publice 
Consulting Point, România 
▪ Comunicare interpersonală; 
▪ Perfecționarea pregătirii profesionale 
▪ Utilizarea calculatorului 
▪ Coordonarea muncii în echipe 
▪ Negocierea în cadrul procedurilor de atribuire 
▪ Elaborarea documentelor de specialitate 
▪ Analizarea legislației aplicabile specifice 
▪ Acordarea consultanței de specialitate 
▪ Planificarea achizițiilor publice 
▪ Derularea procedurilor de atribuire 
▪ Finalizarea procedurilor de atribuire 

 
2014 

 
Doctorat în istorie 
Academia Română/Institutul de Arheologie Vasile Pârvan, București 

 
2010 

 
Management  
Ministerul Culturii și Patrimoniului Cultural Național/Centrul Pentru Perfecționarea Personalului din 
Cultură, România 
 Management 
 Lucrul în echipă 
 Leadership 
 Rezolvarea de probleme 
 Organizarea locului de muncă 
 Metode de căutare a unui loc de muncă 
 Igiena şi securitatea muncii 
 Comunicare 
 Numeraţie (aptitudini matematice de bază) 
 Comunicare în limbă străină 
 Utilizare calculator, prelucrare informaţii (la nivel de iniţiere) 
 Autodezvoltare profesională (dezvoltare personală cu scopul obţinerii de performanţă) 
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 Muncă orientată către client (atitudine faţă de clienţi) 
 Negociere 

 
2009 

 
Management muzeal 
Asociația Muzeelor, Olanda 
Rețeaua Națională a Muzeelor din România 
 Management 
 Leadreship 
 Comunicare în limbă străină 
 Negociere 

 
2007 

 
Muzeograf 
Ministerul Culturii și Patrimoniului Cultural Național/Centrul Pentru Perfecționarea Personalului din 
Cultură, România 
 Dezvoltarea colecțiilor 
 Gestionarea bunurilor culturale 
 Evaluarea bunurilor culturale 
 Protejarea patrimoniului muzeal 
 Efectuarea cercetării de muzeu 
 Realizarea expozițiilor 
 Realizarea de programe educative 
 Oferirea de produse și servicii către public 
 Promovarea produselor/serviciilor muzeului 
 Dezvoltarea colaborării cu alte organizații implicate în satisfacerea nevoilor socio-culturale ale 

comunității 
 

2006 
 
Masterat, specializarea Istoria și Civilizația Zonei Mării Negre și a Dunării în 
Antichitate și în Evul Mediu 
Ministerul Educației și Cercetării 
Universitatea OVIDIUS Constanța 

 
2005 

 
Definitivat în învățământ 
Ministerul Educației și Cercetării 
Universitatea OVIDIUS Constanța 
Competențe specifice conform cod COR 

 
2003 

 
Modul educațional 
Ministerul Educației și Cercetării 
Universitatea OVIDIUS Constanța/Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 

 
2003 

 
Licențiat în istorie 
Ministerul Educației și Cercetării 
Universitatea OVIDIUS Constanța/Facultatea de Istorie 

COMPETENΤE 
PERSONALE 

 

Limba(i) maternă(e Limba română 
Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE VORBIRE SCRIERE 

Ascultare 
 
 

Citire 
 
 

Participare la 
conversaţie 

 

Discurs oral 
 

 
 
 

Limba engleză C1 C1 C1 C1 C1 

Limba franceză B1 B1 A2 A2 B1 

Limba rusă A1 B2 A1 A1 A1 

Limba bulgară A1 B2 A1 A1 A1 

Competenţe de 
comunicare 

Bune competenţe de comunicare dobândite prin: 
▪ experienţa proprie cercetător, prin participarea la 47 de reuniuni științifice naționale și 

internaționale, pe teritoriul României și în străinătate atât ca student, masterand și doctorand, dar 
și ca muzeograf și cercetător;  
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▪ urmare a responsabilităților de coordonare din cadrul Muzeului Județean Buzău; 
▪ calitatea de membru al unor echipe de proiecte de cercetare naționale și internaționale; 
▪ practicarea profesiei de cadru didactic; 
▪ coordonator/responsabil sectoare multiple pe diferite șantiere arheologice din țară; 
▪ lector în domeniul olimpic; 
▪ lector în cadrul Centrului Multifuncțional de Pregătire  Schengen, Buzău; 
▪ referent în cadrul Direcției pentru Culte, Cultură și Patrimoniu Cultural Județean Buzău; 
▪ invitat la numeroase acțiuni culturale naționale și internaționale în calitate de specialist; 

 
Competenţe 

organizaţionale/managerial
e 

Leadership  
▪ fost Director Adjunct al Muzeului Județean Buzău;  
▪ am fost asistent manager al unor proiecte de cercetare/ http://istvb.net4u.ro; 
▪ sunt membru cheie al proiectului internațional REMEDY/ http://www.eprojectconsult.com/remedy-

europe-for-citizens-project/); 
▪  membru al proiectului internațional PUZZLE (http://www.muzee.org/romania); 
▪ fost șef secție Arheologie-Etnografie în cadrul Muzeului Județean Buzău; 
▪ am coordonat organizarea mai multor expoziții temporare; 
▪ responsabil și coordonator al expoziției permanente dedicată epocii bronzului, din cadrul 

Muzeului Județean Buzău; 
▪ am coordonat implementarea mai multor proiecte cultural-educative atât pe teritoriul României 

cât și în Bulgaria și Republica Macedonia; 
▪ inițiator a 54 de proiece cultural-educative implementate de către Muzeul Județean Buzău în 

perioada 2014-2018; 
 

Competenţe dobândite la 
locul de muncă 

 
▪ o bună cunoaştere a problemelor legate de conservarea și protejarea patrimoniului cultural 

național, ca urmare a activității de muzeograf și cercetător științific în cadrul Muzeului Județean 
Buzău și ca referent de specialitate în cadrul Direcției Județene pentru Cultură, Culte și 
Patrimoniul Cultural Național județul Buzău; 

▪ o bună cunoaștere a legislației naționale în domenii multiple precum:  
▪ legislația muncii; 
▪  legislația privind activitatea instituțiilor de cultură; 
▪  legislația privind protejarea patrimoniului cultural național; 
▪  legislația privind achizițiile publice; 
▪ legislația privind drepturile de autor; 
▪ legislația prinvind infracționalitatea împotriva patrimoniului cultural mobil și imobil; 

▪ cunoștințe referitoare la evoluția serviciilor culturale în țară și în străinătate; 
▪ cunoștințe în ceea ce privește activitatea de marketing cultural și promovare a serviciilor culturale; 
▪ capacitatea de a gestiona și a evita situațiile conflictuale la locul de muncă; 
▪ capacitatea de a comunica cu presa; 
▪ capacitatea de a reprezenta instituția la cel mai înalt nivel, ca urmare a contactelor cu 

ambasadori și consuli ai altor state; 
▪ utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor și științelor manageriale; 
▪ stăpânirea conceptelor și teoriilor moderne de comunicare: orizontală/verticală; 
▪ competențe organizatorice; 

 
Competenţă digitală AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei 

Comunicare Creare de 
conţinut 

Securitate Rezolvarea de 
probleme 

Utilizator 
experimentat  

Utilizator 
experimentat 

Utilizator 
experimentat 

Utilizator 
independent 

Utilizator 
experimentat 

▪ o bună stăpânire a unei suite de programe de birou (procesor de text, calcul tabelar, software 
pentru prezentări multimedia, softuri editare video, software pentru editări imagini, databases, 
soft-uri de planificare); Microsoft Office, LibreOffice, OpenOffice, GanttProject, AceProject ș.a. 

▪ bune cunoştinţe de editare foto, dobândite ca arheolog/cercetător științific pe șantierele 
arheologice/fotografie tehnică; 

▪ bune cunoștințe de operare vectorială CorelDrawx6, InDesign, AutoCad, Adobe Illustrator Draw, 
Fire Works; 

▪ bune cunoștințe de utilizare a instrumentarului digital pentru efectuat măsurători topografice 
dobândite ca arheolog/cercetător științific pe șantierele arheologice dar și ca urmare a practicii de 
specialitate de  pe șantierele arheologice (stație totală, GPS, GPR, GNSS); 
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Permis de conducere B 
 

 
INFORMAΤII 

SUPLIMENTARE 

 
 
 
 
 

Publicaţii 42 articole și volume științifice și materiale de promovare a colecțiilor Muzeului Județean Buzău 
(Anexa 1) 
 

Proiecte 1. Buzău. Istorie și actualitate - membru al echipei de proiect; 
2. Perioade cheie ale istoriei vechi pe valea Buzăului - asistent de cercetare 
3. PUZZLE - proiect internațional implementat de către Rețeaua Națională a Muzeelor din 
România 
4. National Identities within United Europe-proiect internațional-manager; inițiator al proiectului; 
(Anexa 3) 
5. REMEDY Memory of the past 
 

Reuniuni științifice 45 reuniuni științifice, din care 29 naționale și 13 internaționale, atât pe teritoriul României cât și în 
străinătate: Bulgaria, Serbia, Republica Macedonia, Polonia, Republica Moldova, Germania, 
Estonia, Mexic 
(Anexa 2) 
 

Distincţii 
 
 
 

a) 2001-premiul special Vladimir Dumitrescu în cadrul sesiunii de comunicări studențești 
organizată de către Universitatea Valahia Târgoviște cu lucrarea Programul de arheologie 
experimentală de la Bordușani-Popină (Campania din anul 2000), coord. lect. univ. dr. Dragomir 
Popovici; 
b) alte diplome 
 

Membru al unor structuri 
organizaționale și de 

decizie 
 
 
 
 

Afilieri 

a) Membru al Consiliului de Administrație al Muzeului Județean Buzău 
b) Membru al Consiliului Științific al Muzeului Județean Buzău 
c) Secretar de redacție al revistei cu recunoaștere internațională CEEOL/Musaios; 
d) Membru al Consiliului de Dezvoltare al Municipiului Buzău, Departamentul Cultural; 
e) Membru al Comisiei Centenar pentru Municipiul Buzău; 
f) Vicepreședinte al celui de-al 18-lea Colocviu Internațional de Arheologie Funerară 
 
1. Membru al Societății de Studii Istorice din România (din anul 2006) 
2. Membru al Registrului Arheologilor din România (din anul 2008) - arheolog specialist din 
13.11.2014 
3. Membru al Academiei Olimpice Române, filiala Buzău; 
 

 

 


