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Titlu:  
PUBLICAREA COLECȚIILOR NUMISMATICE ALE ACADEMIEI ROMÂNE (temă 
în derulare de mai mulți ani)  

Acronim: 
[dacă este cazul] 

Scurtă descriere:  
Realizarea unor cataloage de calitate cuprinzând cele mai reprezentative, valoroase și 
importante științific colecții numismatice ale Academiei Române, cu identificări precise, de 
cea mai actuală tehnicitate, fotografii de calitate în vederea pe de o parte a alinierii și 
integrării lor între marile colecții de profil ale lumii și onorarea obligațiilor morale sau 
efective formulate de anumiți donatori.  

Obiective: 
Obiective specifice: identificarea precisă a colecțiilor și pieselor. Obiectiv general: 
continuarea publicării seriilor de cataloage propuse: finalizarea seriei dedicate monedelor 
grecești din colecția M.C. Sutzu, volumul dedicat colecției de monede grecești donate de V. 
Canarache, continuarea publicării colecției ing. C. Orghidan.  

Rezultate: 
Emanuel Petac, La collection M.C. Sutzu (Bibliothèque de l”Académie Roumaine), I. Istros, 
Kallatis, Tomis, Wetteren, 2005  

Constantin Preda, Emanuel Petac, Les monnaies d”or de la Bibliothèque de l”Académie 
Roumaine, I. Monnaies grecques et romaines, Wetteren, 2006  

Emanuel Petac, La collection M.C. Sutzu (Bibliothèque de l”Académie Roumaine), II. 
Monnaies grecques nord-pontiques et d’Asie Mineure (Collection Grand Duc Alexandre 
Mickhailovitch), Wetteren, 2009  

Emanuel Petac, Ştefan Vasiliţă, Colecţia ing. C. Orghidan. Monedele de aur greceşti şi 
romane, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2012  

 



Etapizarea realizării:anul 2015 
Identificarea până la finalul anului a pieselor care urmează a fi incluse în volumele 
preconizate, cu prioritate a monedelor grecești sud-dunărene și până în Pelopones din colecția 
M.C. Sutzu.  

Resursele implicate: 
Resurse umane  

Dr. Emanuel Petac, C.Ș. II, Cabinetul Numismatic al Bibliotecii Academiei Române  

Alte resurse  

Bibliotecile de specialitate din Cabinetele Numismatice, resursele online. Ar fi necesare 
finanțări pentru susținerea unor mobilități în vederea participării la sesiuni de comunicări 
interne sau externe majore și stagii de documentare menite a suplini lipsa totală a bibliografiei 
de specialitate la zi. 
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