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Curriculum vitae 

 

Gheorghe Alexandru NICULESCU 

 

Cercetător ştiinţific la Institutul de Arheologie “V. Pârvan” al Academiei 

Române.  

Date personale: născut la 20 noiembrie 1954, în Bucureşti; cetăţenie română. 

Adresa: Aleea Ţebea, nr. 2b, bl. 101, sc. A, ap. 15, Bucureşti, sector 4. Telefon: 

0040-744.30.14.67. E-mail: Alec_Niculescu@yahoo.com  

Adresa institutului: Institutul de Arheologie “Vasile Pârvan”, str. H. Coandă, 

nr. 11, Bucureşti, sector 1; Telefon/fax: 0040-021-212.88.62 

Educaţie universitară: Facultatea de istorie a Universităţii din Bucureşti 

(1974-1978); doctorat la aceeaşi universitate: “Populaţia romanică de pe 

teritoriul dintre Alpi şi Dunărea Mijlocie în secolele 4-7” (2000). 

Limbi străine cunoscute: engleză (foarte bine), franceză (foarte bine), 

germană (bine), italiană (satisfăcator), rusă (capacitate limitată de lectură) 

Burse: bursă Fulbright la University of Arizona (1991-1992); bursă Herder la 

Universitatea din Viena (1993-1994); grant HESP oferit de Fundaţia Soros 

(1997); bursă New Europe College (1997-1998), bursă oferită de Fondation de 

la Maison des Sciences de l’Homme, Paris (2000); bursă Mellon la 

Wissenschaftskolleg zu Berlin (2000); bursă GE-NEC la New Europe College 

(2001-2002); bursă NEC-Link la New Europe College (2004); bursă Mellon la 

Maison des Sciences de l’Homme (2004, 2007); bursă oferită de Fundaţia 

culturală Landis & Gyr, Zug (2007); bursă NEC-Link la New Europe College 

(2009). 

Domenii de specializare: arheologie (epoca romană tîrzie în barbaricum), 

istorie veche, utilizarea tehnicii de calcul în arheologie, fenomene etnice din 

antichitate, antropologia culturii materiale. 

Cercetare curentă: cultura Cerneahov în România, interpretarea arheologică a 

fenomenelor etnice, practicile interdisciplinare. 

Experienţă didactică: professor de liceu (1978-1986: Liceul N. Creţulescu, 

Bucureşti); cursuri şi seminarii la Facultatea de istorie a Universităţii din 

Bucureşti (din 1982): istorie veche, teorie arheologică, ştiinţe sociale, utilizări 

ale tehnicii de calcul în arheologie; curs introductiv cu privire la istoria 

României la University of Arizona (1992); cursuri la Universitatea Babeş-

Bolyai University (Cluj, 2004, împreună cu Ciprian Mihali) şi la Universitatea 

Valahia (Tîrgovişte, 2009, împreună cu Mircea Anghelinu). 
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Experienţă de cercetare: cercetător la Institutul de Arheologie “V. Pârvan” din 

1986 (cercetător ştiinţific II din 2001); săpături: Histria, jud. Constanţa, 1982; 

Sighişoara, jud. Mureş, 1984-1985; Tîrgşor, jud. Prahova, din 1986; Poieneşti, 

jud. Vaslui, 1987; Prundu, jud. Giurgiu, 1987; Pietroasele, jud. Buzău, 1988. 

Participare la proiectul internaţional „Multiple Antiquities, Multiple 

Modernities”, organizat de Collegium Budapest (2005). 

Organizare de colocvii: 

Bucureşti 2009. “The Place of Theoretical Investigation in Archaeology”. 

Colocviu organizat în colaborare cu Mircea Anghelinu, de la Universitatea 

“Valahia” din Tîrgovişte, în cadrul programului NEC-Link al Colegiului 

Noua Europă. 

Participări la manifestări internaţionale şi conferinţe prezentate în 

străinătate: 

Berna 2019. “The politics of what we know”. Comunicare prezentată la 

conferința anuala a Asociaţiei Europene a Arheologilor (EAA). 

Durham 2019. “What choices do we have?”. Comunicare prezentată la 

workshop-ul Digging Politics: The Ancient Past and Political Present in East-

Central Europe, organizat de University of Durham. 

Canterbury 2019. “One can only show how one came to hold whatever 

opinion one does hold: reflexivity before identity”. Comunicare prezentată la 

the 29th Annual Theoretical Roman Archaeology Conference. 

Paris 2018. Interdisciplinary practices and the autonomy of the archaeological 

research traditions, în cadrul sesiunii “VII-4. Epistemology, History and 

Philosophy of Science: Interdisciplinary Perspectives on the History of 

Archaeology”, organizată la Congresul mondial al UISPP.  

Maastricht 2017. The authority of archaeological knowledge in Romania, în cadrul 

sesiunii “Imagined authority: archaeologists and the myth of power”, şi 

Material agency as an anthropomorphic perspective and the persistence of the 

substance paradigm, în cadrul sesiunii “Historical Materiality”. Cele două 

sesiuni au fost organizate în cadrul conferinței anuale a Asociaţiei Europene a 

Arheologilor (EAA). 

Kiel 2016. Conceptual exploratory devices and research on situated practices vs. 

grand theories and definitions of identity. Comunicare prezentată la workshop-ul 

“The ‘Self’ and the ‘Other’. The Construction and Perception of ‘Otherness’ in 

Late Antiquity”, organizat de Universitatea din Kiel (Christian-Albrechts-

Universität zu Kiel). 

Sibiu 2016. Typological classifications and the research on ethnic phenomena. 

Comunicare prezentată la cea de-a 4-a conferinţă internaţională a Societăţii 
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Sociologilor din România, organizată de Universitatea “Lucian Blaga” din 

Sibiu. 

Istanbul 2014. Local limits. Comunicare prezentată la conferinţa anuală a 

Asociaţiei Europene a Arheologilor, în cadrul sesiunii “Archaeology: the 

limits of interpretation”. 

Ploieşti 2014. Cercetarea fenomenelor etnice din trecutul îndepărtat. O perspectivă 

inspirată de sociologia cunoaşterii. Sesiunea internaţională de comunicări 

ştiinţifice “Arheologia Mileniului I p. Chr.”, workshop-ul ”Arheologia zonelor 

de graniţă. Discuţii privind probleme precum etnicitate, interacţiuni şi 

schimburi culturale”. 

Bucureşti 2013. Jean-Pierre Vernant et la thèse de l'idéologie dominante. 

Comunicare prezentată la colocviul internaţional “Penser avec les grecs: les 

travaux et la postérité de Jean-Pierre Vernant”, organizat de Institutul Francez 

din Bucureşti, Catedra de Istorie Antică, Arheologie şi Istoria Artei a 

Universităţii Bucureşti şi Liceul Francez din Bucureşti. 

Liverpool 2012. Why theoretical warfare is better for archaeology than practical 

peacemaking. Comunicare prezentată la Conferinţa TAG, în cadrul sesiunii 

“Discourse and debate versus division and dissent”. 

Ploieşti 2012. Impactul naţionalismului asupra cercetării în polemica dintre Nora 

Berend şi Victor Spinei, Sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice 

“Arheologia Mileniului I p. Chr.”, ediţia a XI-a, Ploieşti. 

Viena 2011. Comunicare fără titlu, prezentată la Conferinţa internaţională 

“Dacians and dacianism. Sources and discourses from antiquity to modern 

time”, în cadrul sesiunii “Archaeological discourses. The interpretation of 

material culture”; organizator: Institut für Alte Geschichte und 

Altertumskunde Papyrologie und Epigraphik der Universität Wien. 

Nyíregyháza – Satu Mare 2010. The archaeological understanding of ethnic 

phenomena and the social sciences. Comunicare prezentată la conferinţa 

internaţională “Wandering and settled barbarians in the Carpathian region 

and neighboring areas (1st-5th cent.). (New finds, new interpretations)”; 

organizatori: muzeele din Nyíregyháza şi Satu Mare. 

Konstanz 2008. Some interdisciplinary practices and the ethnicization of the past, 

comunicare prezentată la “Konstanzer Meisterklasse”; organizator: 

Universitatea din Konstanz. 

Paris 2007. Conferinţă despre cunoaşterea arheologică şi practicile 

interdisciplinare la “séminaire des invités de la Maison des Sciences de 

l’Homme”. 

Viena 2007. Cultural heritage and some benefits of reflexivity. Comunicare 

prezentată la congresul internaţional “Cultural heritage and new 
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technologies”, organizat de departamentul de arheologie urbană al muzeului 

municipal din Viena. 

Bucureşti 2006. Religious studies: some epistemic problems. Comunicare 

prezentată la workshop-ul internaţional “The Repositioning of a Discipline: 

Religious Studies, East and West”, organizat de Colegiul Noua Europă. 

Budapesta 2005. Authenticity and more: the pre-Roman origins of Romanians. 

Prezentare făcută în cadrul seminarului participanţilor la proiectul 

international “Multiple antiquities, multiple modernities. Antiquities and 

their entangled histories in nineteenth century Europe”, desfăşurat de 

Collegium Budapest. 

Budapesta 2005. Disciplinary identity and autonomy at the beginnings of 

archaeology in Romania. Comunicare prezentată la conferinţa internaţională 

“Multiple antiquities, multiple modernities. Antiquities and their entangled 

histories in nineteenth century Europe”, organizată de Collegium Budapest. 

Budapesta 2003. The emergence of archaeology in Romania and the state: some 

preliminary thoughts. Comunicare prezentată la workshop-ul internaţional 

“Multiple antiquities, multiple modernities”, organizat de Collegium 

Budapest. 

Bucureşti 2001. Theory in Romanian archaeology. Comunicare prezentată la 

workshop-ul internaţional: “Archaeology & cultural and social anthropology: 

unity and diversity in the organization of scientific cultures between East and 

West”, organizat de Maison des Sciences de l’Homme. 

Bucureşti 2001. Nationalism and the representation of society in Romanian 

archaeology. Comunicare prezentată la simpozionul internaţional: “Nation and 

national ideology. Past, present, and prospects”, organizat de Colegiul Noua 

Europă. 

Chişinău 1999. Chernyakhov and Sîntana de Mureș. Comunicare prezentată la 

conferinţa internaţională “Cultures and traditions in the IIIrd-IVth centuries 

AD”, organizată de Școala Antropologică Superioară.  

Aszód-Nyíregyháza 1999. Archaeological cultures and ethnic identities in 

Wallachia during the 3rd and 4th centuries AD. Comunicare prezentată la 

conferinţa internaţională “International connections of the barbarians in the 

Carpathian basin in the 1st-5th centuries AD”, organizată de muzeul din 

Nyíregyháza. 

Marburg 1998. Die sarmatische Kultur im Zusammenhang der kaiserzeitlichen 

archäologischen Funde aus Muntenien. Unter besonderer Berücksichtigung der 

Funde von Tîrgşor. Comunicare prezentată la simpozionul internaţional 

“Germanen und Sarmaten. Kontakt–Konflikt-Kooperation”, organizat de 
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Seminarul de preistorie al Universităţii din Marburg (Philipps-Universität 

Marburg),  

Viena 1994. Conferinţă despre cultura Cerneahov în România la Institut für 

Vor- u. Frühgeschichte; 

Cracovia 1993. Conferinţă despre mormintele de incineraţie din necropola 

Cerneahov de la Tîrgşor prezentată la Institutul de arheologie din Cracovia;  

Tucson 1991. Conferinţă despre cultura Cerneahov în România în 

departamentul de antropologie al universităţii din Tucson (University of 

Arizona). 

 

Gheorghe Alexandru Niculescu, 30 decembrie 2020. 


