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ANUNŢ

Biblioteca Academiei Române scoate la concurs în ziua de 25 mai 2017, ora 11, un
post de cercetător ştiinţific, gradul III, normă întreagă, la Cabinetul Numismatic, în
domeniul Istorie, specialitatea Numismatică Medievală, specializarea Numismatica

Ţării Româneşti şi a Moldovei

1. Specificul (atribuţiile) postului scos la concurs:
a) Postul este integrat în programul de cercetare al Bibliotecii Academiei

Române – Cabinetul Numismatic Moneda medievală în Ţara Românească şi
Moldova şi presupune cunoştinţe şi competenţe avansate privind emisiunile monetare
medievale ale Ţării Româneşti şi Moldovei, dar şi circulaţia altor monede medievale
pe teritoriul acestora. Postul presupune capacitatea de a efectua cercetări aprofundate
cu prioritate pe colecţiile de numismatică medievală ale instituţiei (cu prioritate Ţara
Românească şi Moldova), dar şi cu integrarea obligatorie a acestora în materialul
documentar de profil de orice provenienţă şi monitorizarea licitaţiilor pe Internet,
expertize, confruntarea cu izvoarele scrise contemporane, crearea de baze de date etc.
b) Sarcinile postului prevăd în principal studierea, publicarea în revistele de

specialitate cu precădere ale Academiei Române, punerea în valoare expoziţională în
formă clasică sau prin expoziţii virtuale a materialelor numismatice de perioadă
medievală din colecţiile instituţiei cu prioritate, dar şi a oricăror altora conexe
cercetării proprii, efectuarea de expertize, participare la evidenţa materialului
numismatic din colecţii şi sistematizarea acestuia, clasări, comunicări ştiinţifice,
participare la comitete de redacţie şi la proiecte cu finanţare extra-bugetară.

2. Dosarul de înscriere la concurs cuprinde următoarele:
a) cerere de înscriere, care include o declaraţie pe propria răspundere privind

veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar;
b) copie după actul de identitate;
c) copii legalizate după diploma de bacalaureat sau echivalentă, diploma de licenţă

ori echivalentă, însoţite de foaia matricolă, precum şi copie legalizată după cartea de
muncă (dacă este cazul) şi copie-extras după Registrul general de evidenţă a
salariaţilor, pentru a dovedi vechimea;
d) copie legalizată după diploma de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare

postului, precum şi după alte diplome sau titluri ştiinţifice ori academice;
e) curriculum vitae;
f) lista lucrărilor publicate, însoţită de câte un exemplar din lucrările reprezentative;
g) memoriu de activitate.
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h) alte documente relevante, gen atestat de expert bunuri arheologice şi istorico-
documentare – Numismatică medievală.

3. Concursul constă în:
a) verificarea îndeplinirii condiţiilor necesare, prin analiza dosarului de înscriere şi
raportare la specialitatea şi specificul postului.
Factori de evaluare:
1) Studii
2) Activitatea în specialitate - vechimea
3) Nivelul experienţei profesionale: prelucrare de material numismatic (cantitate,
calitate, varietate-complexitate), cunoaşterea materialului de profil în spaţiul
internaţional public sau privat, participare la proiecte/programe ştiinţifice, comunicări
prezentate la reuniuni ştiinţifice, activitate în comitete de redacţie, activitate în
societăţi şi organisme ştiinţifice, premii şi distincţii ştiinţifice, alte activităţi relevante
pentru nivelul experienţei profesionale.
4) Publicaţii ştiinţifice

b) probă scrisă şi/sau orală
5) Subiecte specifice profilului postului, din bibliografia afişată.

Dosarele de concurs se depun până în data de 16.05.2017 la secretariatul Bibliotecii
Academiei Române (tel. 021.212.82.84 interior 1201), de unde vor fi redirecţionate
către Biroul de Resurse Umane. Pentru informaţii suplimentare, persoana de contact:
dr. Emanuel Petac, tel. 021.212.82.84 interior 1213.

DIRECTOR,

Acad. Florin FILIP
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Anexă la anunţul nr. ..........................................................................

Se aprobă,
DIRECTOR

Acad. Florin FILIP

Concursul pentru ocuparea postului de cercetător III, normă întreagă, în domeniul
Istorie, specialitatea Numismatică Medievală, specializarea Numismatica Ţării
Româneşti şi a Moldovei
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monetare ale Ţarilor Româneşti (1365-1418) pe baza analizelor prin metode nucleare,
Cercetări Numismatice, 3, 1982, p. 57-93.
OCTAVIAN ILIESCU, Ducaţi necunoscuţi emişi de voievozi ai Ţării Româneşti în
secolul al XV-lea, BSNR, 77-78, 1983-1985, p. 257-289.
OCTAVIAN ILIESCU, Emisiunile monetare ale Moldovei în timpul domniei lui
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KATIUŞA PÂRVAN, Aspecte ale monetăriei Moldovei la sfârşitul secolului al XIV-
lea, în volumul 130 de ani de la crearea sistemului monetar românesc modern,
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EUGEN NICOLAE, Un tezaur din vremea lui Mircea cel Bătrân descoperit la Titu,
judeţul Dâmboviţa, Studii şi Cercetări de Numismatică, Serie Nouă, I (XIII), 2010, p.
69-84.
PARASCHIVA STANCU, Observaţii asupra începuturilor monetăriei medievale din
Ţara Românească (cca 1365-1377), în volumul 130 de ani de la crearea sistemului
monetar românesc modern, Bucureşti, 1997,p. 187-202.
KATIUŞA PÂRVAN, BOGDAN CONSTANTINESCU, Tezaurul de groşi
moldoveneşti de secol XIV descoperit la Mărmureni, com. Oniceni, jud. Neamţ,
Cercetări Numismatice, IX-XI, 2003-2005, p. 225-286.
AUREL VÎLCU, Circulaţia dinarului unguresc în secolul al XVII-lea în Ţara
Românească (tezaurul de la Târgovişte, jud. Dâmboviţa), Cercetări Numismatice, 8,
2002, p. 335-346.
CONSTANŢA ŞTIRBU, ANA MARIA VELTER, EMIL PĂUNESCU, Circulaţia
talerilor în secolele XVI-XVII în Ţara Românească - problema falsurilor (tezaurul de
la Urziceni, jud. Ialomiţa), Cercetări Numismatice, VI, 1991, p. 162-188.

Întocmit,

Şef Cabinet Numismatic,

Dr. Emanuel Petac


