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CABINETUL NUMISMATIC 
 

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2016 
 
II. Activitatea de bază 
 
Trebuie precizat că activitatea de bază a Cabinetului Numismatic de peste 100 de ani 
constă în mod esenţial în cercetarea, conservarea, dezvoltarea şi publicarea colecţiilor 
numismatice, activitatea de cercetare find mereu activitatea de bază, ca în orice alt 
Cabinet Numismatic din lume. Totuşi, este absolut necesar să punem în lumină celelalte 
activităţi derulate, absolut specifice oricărui Cabinet Numismatic. 
  

1. Expertizarea a peste 3000 piese numismatice indisponibilizate de către 
organele judiciare ale Statului, la solicitarea acestora. Toate aceste piese 
vor rămâne ulterior Cabinetului Numismatic. Realizat: Emanuel Petac 

2. Rearanjarea integrală a colecţiei de monede de aur a Academiei Române, 
pe categorii de piese, emitenţi, cronologie etc, adică o relocare şi 
renumerotare a peste 6000 monede de aur, cu toate datele legate de 
identificare, date tehnice, provenienţă etc. Operaţiunea a fost dusă la bun 
sfârşit, este necesară redactarea computerizată a noului Registru aur de 
către un operator – dacă nu cumva o voi face tot eu în viitor. Stadiul actual 
este de manuscris. Realizat: Emanuel Petac 

3. Participarea ca vicepreşedinte la activitatea Comisiei Naţionale a Muzeelor 
şi Colecţiilor. Realizat: Emanuel Petac 

4. Punerea la dispoziţia Curţii de Conturi a datelor şi expertizei solicitate, 
circa două luni la începutul anului. Realizat: Emanuel Petac 

5. Furnizarea de puncte de vedere în procesele în care fost implicat 
Cabinetul, din perspectiva patrimoniului cultural naţional mobil şi a 
datelor din arhiva Cabinetului Numismatic. Realizat: Emanuel Petac 

6. Expertizarea a 49 monede de aur antice, greceşti şi romane, din colecţia 
Academiei Române, şi întocmirea dosarelor de clasare pentru acestea, 
toate la categoria Tezaur. Realizat: Emanuel Petac 

7. Organizarea de prezentări pentru studenţii Facultăţii de Istorie, organizarea 
de vizite în cursul săptămânii ”Şcoala altfel” (cinci clase de elevi), 
organiarea de prezentări pentru delegaţii străine (Preşedintele Uniunii 
Academice Internaţionale, Preşedintele Academiei Chineze), primirea 
şefului Cabinetului Numismatic de la Fitzwilliam Museum, Cambridge; 
primirea d-lui dr. Zbysek Sustek, Preşedintele Societăţii Numismatice 
Slovace. Realizat: Emanuel Petac 

8. Rezolvarea a câtorva sute de solicitări de monede. Realizat: Emanuel Petac 
9. Peste 300 solicitări publicaţii din biblioteca uzuală a Cabinetului 

Numismatic. Realizat: Emanuel Petac 
10. Coordonarea activităţii Societăţii Numismatice Române, ca Preşedinte al 

acesteia. Realizat: Emanuel Petac 
11. Susţinerea unui număr de şase conferinţe în cadrul unor simpozioane / 

congrese internaţionale şi naţionale (Sesiunea Institutului de Arheologie 
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”Vasile Pârvan”, Congresul Internaţional de Numismatică al Societăţii 
Numismatice Române / Braşov, iunie 2016; Sesiunea Internaţională a 
Muzeului de Istorie al Municipiului Bucureşti, septembrie 2016; Sesiunea 
Internaţională Pontica, ediţia a 49-a, a Muzeului de Istorie Naţională şi 
Arheologie Constanţa, oct. 2016, Al XXXIII-lea Simpozion Naţional de 
Numismatică al Societăţii Numismatice Române, Craiova, oct. 2016, 
Sesiunea Internaţională dedicată a 150 de ani de la naşterea lui Vaclav 
Dobrusky, Institutul şi Muzeul Naţional de Arheologie din Sofia, nov. 
2016). Realizat: Emanuel Petac 

12. Activitate redacţională în cadrul colegiilor de redacţie ale unor periodice 
de profil (Studii şi cercetări de numismatică, Revista de cercetări 
arheologice şi numismatice). Realizat: Emanuel Petac 

13. Peer review pentru reviste de profil (Dacia, Peuce, Revista de Cercetări 
arheologice şi numismatice). Realizat: Emanuel Petac 

14. Supravegherea lucrărilor pentru recondiţionarea terasei exterioare a 
Cabinetului Numismatic. Realizat: Emanuel Petac 

15. Fotograferea digitală a unui număr de patru registre inventar ale 
Cabinetului Numismatic, în vederea conservării acestora şi a unei mai 
lesnicioase folosiri. Realizat: Veronica Focşa 

16. Prelucrarea digitală a fotografiilor realizate în vederea sistematizării 
acestora; Realizat: Veronica Focşa 

17. Participare potrivit solicitărilor la activitatea administrativă a Cabinetului, 
redactând diverse documente, participând la evidenţa materialului folosit 
de-a lungul anului (evidenţa mişcării fondurilor numismatice), asigurând 
supravegherea vizitatorilor anunţaţi (grupuri de la Facultatea de Istorie, 
licee etc). Realizat: Veronica Focşa 

 
               Data                                                                      Şef Cabinet Numismatic, 
 
     18 noiembrie 2016                                                              Dr. Emanuel Petac 

                                                                                                  


