
OFERTE PRACTICĂ DE SPECIALITATE  
 
 
- toate detaliile disponibile sunt afișate, pentru detalii suplimentare se vor contacta 
coordonatorii 
 
-se completează exclusiv cererea de înscriere disponibilă pe site 
 
-cererea se trimite pe adresa de email practica.istorie@unibuc.ro (în intervalul 12-27 iunie 
inclusiv), având obligatoriu marcat la subiectul mailului înscriere grupe facultate 
 
-înscrierea se efectuează numai la această adresă de email 
 
-fiecare cerere va primi un email de confirmare într-un termen de trei zile 
 
-cei interesați de practică pe șantierele arheologice, vor consulta documentul Oferte practică 
șantiere arheologice (vă înscrieți în același fel, cu cerere trimisă la adresa de email de mai 
sus) 
 
-pentru alte detalii de organizare, puteti (re)citi documentul Practică 2021-Informații 
generale de pe site 
 
 
1.INSTITUTUL DE ANTROPOLOGIE "Fr. I. Rainer" AL ACADEMIEI ROMÂNE 
 
- responsabili/persoane de contact: M. Constantinescu; A.D. Soficaru 
- coordonator FIB: A. Liţu 
- studiul osemintelor umane/forensic anthropology/arheologie funerară 
-date de contact: Mihai Constantinescu 0721530956;  
mihai.constantinescu@istorie.unibuc.ro; asoficaru@yahoo.com  
- 4 studenți 
- 15 iulie – 15 august (perioada efectivă se va agrea cu studenţii se va agrea cu studenţii în 
funcţie de disponibilitatea acestora) 
- interviu online: doritorii vor contacta un responsabil pentru o scurtă discuţie la o dată şi o 
oră agreată de ambele părţi 
 
2.INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI 
 
- responsabili/persoane de contact: Alina Iancu (INP) 
- coordonator FIB: A. Ţârlea 
- 15 studenţi 
- iulie – august (interval stabilit prin negociere) 
- contract de colaborare 
- se poate lucra online 
- baze de date: arhive foto; arhive cărţi poştale vechi; arhive textile; baze de date cetăţi 
medievale; documentare RAN (Registrul Arheologic Naţional) 



- date de contact: alina.iancu@drd.unibuc.ro  
 
3.COMPLEXUL MUZEAL NAŢIONAL NEAMŢ 
 
- coordonator M. Marcu 
- 10 studenţi 
- iulie 
- practică online 
- detalii document anexat (Practică online-Marcu) 
- date de contact: mihaelamarcu@yahoo.com  
 
4.MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI – SECŢIA ISTORIA ARTEI  
   (Muzeul Nicolae Minovici, Casa Filipescu-Cesianu) 
 
- coordonator V. Creţulescu 
- 5+5 studenţi Istoria Artei 
- iulie 
- activități: supraveghere si organizare in cadrul unuia din evenimentele organizate la Casa 
Filipescu-Cesianu sau la Muzeul Minovici, in cursul verii ; redactarea a 3 texte de 
promovare a muzeului pe facebook (descrierea si contextualizarea in cadrul istoriei artei a 
3 exponate din expozitiile permanente ale Casei Flipescu-Cesianu sau Muzeului Minovici);  
realizarea unui ghidaj demostrativ in una din expozitiile permanente ale Casei Filipescu-
Cesianu sau Muzeului Minovici, in prezenta muzeografilor si a coordonatorului de  
practica)          
- date de contact: vladimir_cretulescu@yahoo.com  
 
5. ARTMARK/ART SAFARI/PROPAGARTA/SINEVA/ART SOCIETY 
 
- coordonator I. Ciocan 
- perioadă – se va stabili cu coordonatorul 
- număr studenţi (toate secțiile): Artmark 6; Art Safari 20; Art Safari Airport Museum 2; 
Sineva 4; Propagarta 10; Fundația Art Society 2 
   Artmark (custode expoziții, prezentări opere de patrimoniu, modern și contemporane-
palatul Cesianu Racoviță) 
   Sineva: custode expoziții, organizare vizite ghidate (Combinatul Fondului Plastic), lucru 
arhivă 
   Propagarta: vizitate expoziții pentru întocmirea agendei expoziționale, realizare articole 
   Safari, Society, Airport: organizare expoziție, realizare articole, comunicare artiști  
- studenţii vor fi înscrişi pe o singură listă, urmând a fi împărţiţi în urma negocierii cu 
doamna Ioana Ciocan 
- date de contact: ioana.ciocan@unibuc.ro 
 
6.MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI – BIROUL DE ISTORIE BUCUREŞTEANĂ 
 
- coordonator F. Niţu 
- 10-15 studenţi 



-activități: -  prezentarea colecțiilor de către muzeografi care cercetează patrimoniul – prin 
Zoom – până în 40 minute; prezentarea expozițiilor de bază (online); tur ghidat (poate 
online) - Centrul Vechi - biserici, hanuri și Curtea Veche; prezentarea activităților de bază 
ale unui muzeograf (online); redactarea unui text pentru Facebook legat de un aspect din 
istoria Bucureștului -Biblioteca MMB este deschisă pentru documentare; prezentarea câte 
unui proiect de mini expoziție temporară. 
- date de contact: florentinanitu@yahoo.com 
 
7.ASOCIAŢIA ALUMNI UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI 
 
- coordonator F. Niţu 
- 5 studenţi 
- activități: -realizarea unor documentări/ cercetări cu privire la politicile europene despre  
educație și profesionalizare, dar și despre reglementările europene referitoare la volun-
tariat; sesiuni debrief/ dezbateri pe baza documentărilor/cercetărilor realizate; elaborarea 
de chestionare cu scopul identificării traiectoriei profesionale a studenților și a nevoilor ge-
nerate de activitatea educațională; 
- date de contact: florentinanitu@yahoo.com 
 
8.MUZEUL ORORILOR COMUNISMULUI ÎN ROMÂNIA 
 
- coordonator F. Niţu 
- 10 studenţi 
- activități propuse: documentare și cercetare; suport pentru campania de donație obiecte; 
   redactare de articole cu caracter de popularizare și/sau științifice; suport acordat secțiilor   
   de specialitate ale muzeului în vederea organizării evenimentelor dedicate 
- date de contact: florentinanitu@yahoo.com 
 
9.MUZEUL UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI 
 
- coordonator F. Niţu 
- 15-20 studenţi 
- detalii document anexat (activități pentru practica MUB 2021) 
- date de contact: florentinanitu@yahoo.com 
 
10.MUZEUL NAŢIONAL DE ISTORIE A ROMÂNIEI 
 
- coordonator M. Dobre 
- iulie/septembrie 
- pentru detalii, se va consulta documentul atașat (MDobre-propuneri practică) 
- date de contact: manuela.dobre@istorie.unibuc.ro  
 
11. CENTRUL DE STUDII EURO-ATLANTICE 
 
- coordonatori B. Antoniu, A. Matei, Dr. Zaharia 
- 50 studenţi RISE, 30 studenţi Istorie, 30 studenţi Master 



- iulie şi septembrie 
- perioadele se vor negocia cu coordonatorii după încheierea înscrierilor 
-activități: vezi documentul atașat (Centrul de Studii Euro-Atlantice) 
- date de contact: antoniu68@yahoo.com  
 
12.MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE – ARHIVELE DIPLOMATICE 
 
- coordonator A. Mironov 
- 20 studenţi toate secţiile (preferabil anul al II-lea) 
- iulie 
- date de contact: alexandru.mironov@istorie.unibuc.ro 
 
13.CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU STUDIEREA ARHIVELOR SECURITĂŢII 
 
- coordonator M. Gheboianu 
- 20 studenţi 
- 01-16 iulie 
- date de contact: matei.gheboianu@gmail.com  
 
14.INSTITUTUL PENTRU INVESTIGAREA CRIMELOR COMUNISMULUI 
 
- coordonator M. Gheboianu 
- 15 studenţi 
- 01-16 iulie 
- date de contact: matei.gheboianu@gmail.com 
 
15.ASOCIAŢIA CULTURALĂ ISTORIA DIN CASĂ ÎN CASĂ 
 
- coordonator M. Gheboianu 
- 10 studenţi 
- 01-16 iulie 
- date de contact: matei.gheboianu@gmail.com 
 
16.NEW STRATEGY CENTER 
 
- coordonator A. Matei 
- 3 studenţi RISE 
- prima parte septembrie 
- organizare de evenimente în domeniul relaţiilor internaţionale 
- date de contact: amatei77@yahoo.com  
 
17. BIBLIOTECA BIZANTINĂ CENTRUL SFINȚII PETRU ȘI ANDREI/ THE CENTER 
FOR THE STUDY OF THE NEW TESTAMENT MANUSCRIPTS 
 
-coordonator L. Damian 
-10 studenți 



-iulie 
-date de contact: liviudami@gmail.com  
  
18. CENTRUL DE ISTORIE COMPARATĂ A SOCIETĂȚILOR ANTICE (CICSA) I 
 
  -coordonator Daniela Zaharia 
  -15-10 de studenți 
  -iulie 
  -online: Constituirea unei baze pentru vizitarea virtuală a marilor muzee de artă ale   
               lumii.  
  -date de contact: daniela.zaharia@istorie.unibuc.ro  
 
 
19. ASOCIAȚIA COOLTURALA NOUĂ NE PASĂ 

  -coordonator M. Gheboianu 
  -15 locuri 
  -01-16 iulie 2021 
  -date de contact: matei.gheboianu@gmail.com 
 
20. ARHIVELE NAȚIONALE ALE ROMÂNIEI 
 
 -coordonator M. Diaconescu 
 -studenți: număr nelimitat 
 -activități: o grupă de 6 studenți vor aranja în cutii un fond de documente în subsolul 
Facultății de Istorie; o grupă de 2 studenți, care trebuie sa aibă laptop personal, vor scana 
sau fotografia inventare de arhivă la sediul Arhivelor Naționale din zona Piața Gorjului 
(Cartier Militari) ; o grupă cu număr nelimitat de studenți vor transcrie acasă inventare 
scanate / fotografiate pe computerul personal într-un fișier word. 
-contact : mariusdiaconescu@istorie.unibuc.ro 
 
21. CENTRUL DE ISTORIE COMPARATĂ A SOCIETĂȚILOR ANTICE (CICSA) II 
 
 -coordonator A. Lițu 
 -10 studenți 
 -septembrie -alcătuirea unei arhive bibliografice (antropologie culturală, sociologie, 
filosofie, lingvistică) utile istoricilor cu ajutorul instrumentului digital Zotero 
 -contact : alexandra.litu@istorie.unibuc.ro  
 
 
 
 
 


