
 1

Curriculum Vitae 
 
 
 
Nume:                                             MUSCALU 
Prenume:                                        BOGDAN-EMIL 
Data şi locul naşterii:                    06.09.1979, Timişoara 
Telefon:                                          0740615072. 
E-mail:    muscalu_bogdanemil@yahoo.com 
Stare civilǎ:                                   cǎsǎtorit. 
 
Studii: 

 

- doctorand la zi cu frecvenţă în cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, secţia IOD-

Istorie, coordonator doctorat – prof. univ. dr. Doina Benea – 2004-2009. 

- 2007 – Studii postuniversitare în cadrul Departamentului pentru Pregătirea 

Personalului Didactic, specializarea Psihopedagogie şi didactică. 

- studii aprofundate post-universitare: „Etnogenezǎ româneascǎ-proces istoric 

european”, în cadrul Facultǎţii de Litere, Istorie şi Teologie, secţia Istorie, din cadrul 

Universitǎţii de Vest din Timişoara - 2003-2004. 

- absolvent al Facultǎţii de Litere, Istorie şi Teologie, secţia Istorie, din cadrul 

Universitǎţii de Vest din Timişoara – 1999-2003. 

- absolvent al Liceului „Colegiul Naţional Bǎnǎţean” din Timişoara, secţia Filologie-

Istorie – 1994-1998. 

 

Alte titluri şi grade ştiinţifice: 

 doctor în istorie, cu distincţia „MAGNA CUM LAUDE” – cu teza doctorală Cultura 

materială şi spirituală în teritoriul dintre Dunăre şi Tisa. Sarmaţii iazygi şi relaţiile cu 

Imperiul Roman, Timişoara, noiembrie 2009, coordonator prof. univ. dr. Doina Benea. 

 Gradul definitiv în învăţământ, obţinut în august 2009. 

 arheolog debutant, înregistrat din 2006 în „Registrul Arheologilor Români” din cadrul 

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR - Sistemul de Administrare a Cercetărilor 

Arheologice din România  – nr. atestat AM-D-611. 

 membru al Centrului de Studii de Istorie şi Arheologie „Constantin Daicoviciu” din 

Timişoara. 
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Funcţii: 
 

- 2004 – 2009 – doctorand la zi cu frecvenţă în cadrul Universităţii de Vest din 

Timişoara, secţia IOD-Istorie, anul IV, coord. doctorat – prof. univ. dr. Doina Benea. 

- 2008-2009 – profesor de istorie la Liceul Teoretic din Gătaia. 

- 2004 – până în prezent membru al colectivului de cercetare de pe șantierele – școală de 

la Tibiscum - Jupa (jud. Caraş Severin) și Praetorium - Mehadia (jud. Caraş Severin), 

condus de prof. univ. dr. Doina Benea (Universitatea de Vest din Timișoara). 

- 2006-2007 – profesor de istorie la Colegiul Naţional Bănăţean din Timişoara. 

- 2004-2006 – profesor de istorie la Colegiul Naţional „C.D. Loga” din Timişoara.  

- responsabil privind relaţia CSIATim şi mediul preuniversitar timişan. 

- din anul 2006 – colaborator în proiectul cultural Banaterra – O posibilă enciclopedie a 

Banatului (www.banaterra.eu). 

 

 
Limbi strǎine: 
 

- Englezǎ (atestat UVT) 

- Francezǎ (nivel mediu) 

 
 
Cunoştiinţe de operare pe calculator: 
 
 stagiul de pregǎtire în Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor organizat de Fundaţia 

„EOS – Education for an Open Society”, împreunǎ cu Casa Corpului Didactic Timişoara şi 

Ministerul Educaţiei, Cercetǎrii şi Tineretului – noiembrie-decembrie 2003. 

 stagiul de pregǎtire în Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor la „Forumul Inovatorilor 

în Educaţie – Microsoft Romania”, decembrie 2006. 

 Participant în cadrul proiectului internaţional Leonardo, cu titlul „IT & C Techniques in 

Archaeological Practice” (Germania, septembrie-octombrie 2007) 

 Cunoştiinţe practice de operare în Microsoft Office, editare grafică în Adobe Photoshop, 

Adobe Premier, Corel Draw, Corel Suit, ProShow Gold. 

  
Participări pe şantiere arheologice: 
 
 şantierul şcoală de la Sânnicolaul Mare – dir. şantier prof. univ. dr. Adrian Bejan (iulie-

august 2000). 
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 membru al colectivului de cercetare pe şantierul şcoală de la Tibiscum - Jupa (jud. Caraş 

Severin), dir. şantier prof. univ. dr. Doina Benea, iulie-august 2005. 

 coordonator al elevilor Colegiului Naţional „C.D. Loga” la descărcare arheologică în 

centrul Timişoarei, tronsonul Spitalul Militar – Casa Armatei, autorizaţia nr. 1147/ 

13.06.2006, iunie 2006. 

 membru al colectivului de cercetare pe şantierul şcoală de la Tibiscum - Jupa (jud. Caraş 

Severin), dir. şantier prof. univ. dr. Doina Benea, iulie 2006. 

 membru al colectivului de cercetare pe şantierul şcoală de la Praetorium - Mehadia (jud. 

Caraş Severin), dir. şantier prof. univ. dr. Doina Benea, august 2006. 

 descărcare sarcină arheologică – Freidorf (Timişoara), noiembrie – decembrie 2006.  

 membru al colectivului de cercetare pe şantierul şcoală de la Tibiscum - Jupa (jud. Caraş 

Severin), dir. şantier prof. univ. dr. Doina Benea, iulie 2007. 

 membru al colectivului de cercetare pe şantierul şcoală de la Tibiscum - Jupa (jud. Caraş 

Severin), dir. şantier prof. univ. dr. Doina Benea, iulie – august 2008.  

 membru al colectivului de cercetare pe şantierul şcoală de la Tibiscum - Jupa (jud. Caraş 

Severin), dir. şantier prof. univ. dr. Doina Benea, iulie – august 2009. 

 

LISTA LUCRĂRILOR PUBLICATE SAU SUSŢINUTE: 
 

 Organizarea militară a poporului român în secolele XIV-XV – lucrare de licenţă, 

coordonator conf. univ. dr. Nicolae Săcară, iunie 2003. 

 Geneza fortificaţiilor bănăţene – secolele IX-XII – teză de dizertaţie, coordonator prof. 

univ. dr. Adrian Bejan, iunie 2004. 

 Contribuţii la cultul zeiţei Nemesis în Dacia Romană (simpozion UVT) – 26.11.2004. 

 Stadiul cercetărilor moderne asupra habitatului zonei Dunăre – Tisa, la sud de 

confluenţa cu Mureşul în secolele II-IV p. Chr. (Zilele Academice Timişene, ediţia a 

IX) – 26 mai 2005. 

 Dacia şi Pannonia Inferior în cadrul evenimentelor din anii 107-108, apărut în 

volumul Simpozionul internaţional - Daci şi romani. 1900 de ani de la integrarea 

Daciei în Imperiul Roman (Timişoara, 24-26 martie 2006), BHAUT, VII, Editura 

Excelsior Art, Timişoara, 2006, p. 50-55. 

 L. Caessenius Sospes şi Expeditio Sarmatica (sesiune de comunicări) – aprilie 2006. 
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 Războaiele daco-romane 101-102 şi 105-106, stagiul de pregătire la „Forumul 

Inovatorilor în Educaţie – Microsoft Romania”, decembrie 2006.  

 Evenimentele militare romano – iazyge din anii 107 / 108 p. Chr., în Anuarul de martie 

(Colegiul Naţional Bănăţean), martie 2007. 

 B. Muscalu, S. Regep-Vlascici, Noi descoperiri de opaiţe de la Tibiscum, în cadrul 

simpozionului naţional Meşteşuguri şi artizani în Imperiul roman. Cu privire specială 

asupra Daciei şi provinciilor învecinate (sec. II – IV d.Hr.), desfăşurat la Timişoara  în 

martie 2007. 

 Activitatea CSIATim şi mediul preuniversitar, în Meşteşugari şi artizani în Dacia 

Romană, Timişoara, 2007. 

 Ritualuri funerare la sarmaţii iazygi din arealul Dunăre – Tisa în sec. II-IV p.Chr., 

(sesiune de comunicări), iunie 2007. 

 Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2006 - Jupa, com. Jupa, 

jud. Caraş-Severin, [Tibiscum], Punct: Cetate, peste Ziduri, Cod sit: 53407.02, 

Autorizaţia de cercetare arheologică sistematică nr. 122/2006, Colectiv: Doina Benea, 

Simona Regep-Vlascici, Bogdan Muscalu, Gabriel Socol, Marinela Trăilă (UV 

Timişoara), CIMEC 2007, p. 214. 

 Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2006 - Mehadia, com. 

Mehadia, jud. Caraş-Severin, [Praetorium], Punct: Cetate, Cod sit: 5328301, 

Autorizaţia de cercetare arheologică sistematică nr. 97/2006, Colectiv: Doina Benea, 

Simona Regep-Vlascici, Iulian Lalescu, Bogdan Muscalu, (UV Timişoara), CIMEC 

2007, p. 232. 

 The actual status of historiographical research concerning the Sarmatian Iazyges 

within the habitat of the Danube and the Tisa (at the southern confluence with the 

Mures) between the 1st and the 4th centuries A.D., în SIB, XXX-XXXI, 2006-2007, p. 

74-92. 

 B. Muscalu, S. Regep-Vlascici, Opaiţele dreptunghiulare cu ansa în formă de vultur 

de la Tibiscum, în Meşteşugari şi artizani în Dacia Romană, Timişoara, 2007, p. 132-

142. 

 Consideraţii privitoare la conflictul romano – iayzg din anii 107-108 p. Chr., în 

Magister, Craiova, 2007.  
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 Cariere senatoriale deosebite – Generalul L. Caesennius Sospes, comunicare în cadrul 

sesiunii Muzeului Banatului „Aniversarea a 135 de ani de activitate muzeală în Banat” 

(27 noiembrie 2007, Universitatea de Vest din Timişoara).  

 Armamentul din descoperirile sarmatice din spaţiul dintre Dunăre şi Tisa, în cadrul 

simpozionului naţional Modelul socio-economic al Imperiului Roman. Cu privire 

specială la provincia Dacia, ediţia a III-a, desfăşurat la Timişoara în 17-19 aprilie 

2008. 

 Opaiţele cu ansa în formă de vultur din Imperiul Roman. Cu referire specială la Dacia 

Romană, în cadrul Sesiunii ştiinţifice naţionale Unitate, continuitate şi independenţă în 

istoria poporului român. 90 de ani de la Marea Unire (1918-2008), Alba – Iulia, 14-15 

noiembrie 2008.  

 Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008 - Jupa, com. Jupa, 

jud. Caraş-Severin, [Tibiscum], Punct: Zidină, Cod sit: 51038.01, Autorizaţia de 

cercetare arheologică sistematică nr. 145/2008, Colectiv: Doina Benea, Simona 

Regep-Vlascici, Călin Timoc, Bogdan Muscalu (UV Timişoara), CIMEC 2009, p. 137. 

 Fibulele romane descoperite în Barbaricum, în cadrul simpozionului naţional Dacia în 

sistemul socio-economic roman, Timişoara, 8-10 mai 2009. 

 Consideraţii privitoare la pătrunderea sarmaţilor în spaţiul dintre Dunăre şi Tisa, în 

cadrul Zilelor Academice Timişene, ediţia a X-a, Timişoara, 24-25 mai 2009. 

 Problema sosirii sarmaţilor iazygi în spaţiul dintre Dunăre şi Tisa în lumina ultimelor 

cercetări, în SIB, XXXII-XXXIII, 2008-2009, p. 5-13. 

 Arme descoperite în mediul sarmatic dintre Tisa şi Dunăre, în Studii privind istoria 

economică a Daciei romane (II), BHAUT, XI, Timişoara, 2009, p. 187-204. 

 L. Caesennius Sospes, un amicus Domitiani?, în SIB, XXXIV-XXXV (sub tipar).  

 Cultura materială şi spirituală în teritoriul dintre Dunăre şi Tisa. Sarmaţii iazygi şi 

relaţiile cu Imperiul Roman – Teză de doctorat, Timişoara, noiembrie 2009, 

coordonator prof. univ. dr. Doina Benea. 

 Tradiţii romane în istoria serviciilor de intelligence, în Historia, Bucureşti, 2010 (în 

curs de publicare). 

 Cunoştinţe de medicină veterinară la sarmaţii din spaţiul dintre Dunăre şi Tisa, 

reflectate în opera lui Apsyrtos – Hippiatrica, Bucureşti, 2010 (în curs de publicare). 
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PARTICIPĂRI LA CONGRESE ŞI SIMPOZIOANE 

 simpozion UVT închinat Zilei Naţionale a României  –  Timişoara, 26.11.2004. 

 Zilele Academice Timişene, ediţia a IX – 26 mai 2005. 

 simpozionul internaţional Daci şi romani. 1900 de ani de la integrarea Daciei în 

Imperiul Roman, Timişoara, 24-26 martie 2006. 

 sesiunea naţională a studenţilor şi doctoranzilor de la Istorie Istoria locală din 

perspectivă europeană în Istoria Românilor, Timişoara, 30 martie – 1 aprilie 2006. 

 „Forumul Inovatorilor în Educaţie – Microsoft Romania”, ediţia I, decembrie 2006. 

 simpozionul naţional Meşteşuguri şi artizani în Imperiul roman. Cu privire specială 

asupra Daciei şi provinciilor învecinate (sec. II – IV d.Hr.), desfăşurat la Timişoara  în 

martie 2007. 

 sesiunea naţională de arheologie a studenţilor şi doctoranzilor, Timişoara, aprilie 2007; 

 sesiune de comunicări închinată Independenţei României, Şc. Gen. Nr. 24, Timişoara, 

mai 2007. 

 sesiunea „Aniversarea a 135 de ani de activitate muzeală în Banat” (27 noiembrie 

2007, Universitatea de Vest din Timişoara). 

 simpozionul naţional Modelul socio-economic al Imperiului Roman. Cu privire 

specială la provincia Dacia, ediţia a III-a, desfăşurat la Timişoara în 17-19 aprilie 

2008. 

 sesiunii ştiinţifice naţionale Unitate, continuitate şi independenţă în istoria poporului 

român. 90 de ani de la Marea Unire (1918-2008), Alba – Iulia, 14-15 noiembrie 2008. 

 simpozionul naţional Dacia în sistemul socio-economic roman, Timişoara, 8-10 mai 

2009. 

 Zilele Academice Timişene, ediţia a X-a, Timişoara, 24-25 mai 2009. 

 

 


