
 

 

Concurs pentru ocuparea postului de cercetător științific gradul I  

Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu 

Domeniul: Istorie 

Specializarea: Istoria orașelor românești din epoca modernă, societate și cultură urbană în 

epoca modernă, atlase istorice ale orașelor din România 

Numele şi prenumele: Iacob Dumitru 
 

 

 

 

 

CURRICULUM VITAE 
 

 

 

I. Date personale și studii: 

 

Numele şi prenumele (oficiale): IACOB, Dumitru 

 

Nume de autor: Dan Dumitru Iacob 

 

Locul şi data naşterii: Dragomireşti, judeţul Vaslui, 22 august 1971. 

 

Domiciliul stabil: 

Str. Vasile Aaron, nr.28, Sibiu. 

 

Studii:  

1985–1989: Liceul Industrial nr.1 (în prezent, Grupul Şcolar Industrial „Ştefan Procopiu”), 

Vaslui. 

1992–1997: Facultatea de Istorie a Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi; 

1997–1998: studii aprofundate la Facultatea de Istorie a Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi, 

specializarea: „Românii în relații internaționale”;  

2001–2007: stagiu doctoral la Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, cu teza Elitele din 

Principatele Române la mijlocul secolului al XIX-lea. Stil de viaţă şi 

mentalităţi, coordonator prof. univ. dr. Gheorghe Cliveti (susținere publică 

9 februarie 2008). 
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Locuri de muncă: 

– 01.09.1997 – 30.06.1999, profesor debutant la Vaslui (titular la Școala cu clasele I-VIII  

Ferești, com. Văleni, jud. Vaslui, detașat la  Şc. Moara Grecilor și Şc. Gura Bustii 

(1997–1998), și Şc. „Elena Cuza” şi Lic. „Anghel Rugină” (1998–1999); 

– 01.07.1999 – 29.02.2000, asistent cercetare stagiar la Institutul de Cercetări Socio-

Umane Sibiu (ICSU Sibiu); 

– 01.03.2000 – 31.10.2004, asistent cercetare la ICSU Sibiu; 

– 01.11.2004 – 30.11.2008, cercetător ştiinţific la ICSU Sibiu; 

– 01.12.2008 – prezent, cercetător ştiinţific III la ICSU Sibiu; 

– 01.10.2009 – 30.06.2013, lector asociat la Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, 

Facultatea de Științe Socio-Umane, Departamentul de Istorie, Patrimoniu și Teologie 

Protestantă. 

 

II. Domenii, direcții şi teme de cercetare: 

 

 Istoria oraşelor din România (istoria, arhitectura și funcțiile spațiilor publice urbane – 

piețe, străzi, promenade, grădini publice; demografie urbană (recensăminte ale 

populației și locuințelor); istoria instituțiilor orășenești și securitatea spațiului public; 

cartografie și topografie urbană; civilizaţie urbană românească în epoca modernă; 

 Istorie socială şi culturală în epoca modernă (istoria elitelor, istoria sociabilității); 

 Istoria minorităților (comunități iudaice, sinagogi); 

 Editarea surselor istorice din secolul al XIX-lea (recensăminte ale populației și 

clădirilor, documente ale administrației urbane, regulamente orășenești, statistici, 

testamente, inventare de avere).  

 

III. Specializări, burse, stagii de cercetare: 

 

A. Cursuri de specializare în domeniul de competență: 

Lived Space in Past and Present: Challenges in the Research and Management of 

Townscape and Cultural Heritage, program organizat de Central European University, 

Budapesta, 21-27 iunie 2010. 

 

B. Burse de cercetare:  

Bursier al Academiei Române – Filiala Iaşi, prin Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” din 

Iaşi, în cadrul programului POSDRU cu tema „Ştiinţele socio-umaniste în contextul 

evoluţiei globalizate – dezvoltarea şi implementarea programului de studii şi cercetare 

postdoctorală”, POSDRU/89/S/1.5/61104, 1 octombrie 2010 – 31 martie 2012. Temă 

individuală de cercetare în domeniul istoriei orașelor: Spaţiu public şi identitate socială în 

oraşul românesc din prima jumătate a secolului XIX. 

 

C. Stagii internaționale de documentare:  

 30 august – 13 septembrie 2015, stagiu de documentare la Centre d'études des mondes 

russe, caucasien et centre-européen de la École des Hautes Études en Sciences Sociales 

(EHESS), Paris, la invitația dr. Radu G. Păun, chargé de recherche. 
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 30 august – 15 septembrie 2013, stagiu de documentare la Institut für Osteuropäische 

Geschichte der Universität Wien, la invitația prof. univ. dr. Oliver Schmitt, directorul 

instituției. 

 1 iunie – 31 august 2011, stagiu de documentare, în cadrul bursei postdoctorale, la 

Institut für Osteuropäische Geschichte der Universität Wien, mentor prof. univ. dr. 

Oliver Schmitt. 

 1 – 31 octombrie 2011, stagiu de documentare, în cadrul bursei postdoctorale, la 

Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas e.V. an der Ludwig-

Maximilians-Universität München, mentor prof. dr. Stefan Sienerth, directorul 

instituției. 

 

 

IV. Activitate profesională: 

 

A. Publicații (9 volume, 34 de studii ştiinţifice, 13 articole de popularizare, 16 volume 

de revistă pregătite editorial, 25 de recenzii și prezentări de carte): 

– un volum de autor unic (pe baza tezei de doctorat): 
Elitele din principatele române în prima jumătate a secolului al XIX-lea. Sociabilitate și 

divertisment, 2015, 410 p. 

– 5 volume coordonate (la 4 sunt și coautor cu capitole / studii): 
Avere, prestigiu și cultură materială în surse patrimoniale. Inventare de averi din secolele 

XVI–XIX, 2015. 

Atlas istoric al oraşelor din România, Seria B, Ţara Românească, Fascicula 3, Brăila 

(împreună cu Ionel Cândea), 2013. 

Atlas istoric al oraşelor din România, Seria A, Moldova, Fascicula 2, Siret, 2010. 

Atlas istoric al oraşelor din România, Seria B, Ţara Românească, Fascicula 2, Câmpulung,  

2008. 

Atlas istoric al oraşelor din România, Seria C, Transilvania, Fascicula 2, Sebeş, 2004. 

– 3 volume de coautor 
Atlas istoric al oraşelor din România, Seria B, Ţara Românească, Fascicula 1, Târgovişte, 

2006. 

Atlas istoric al oraşelor din România, Seria A, Moldova, Fascicula 1, Suceava, 2005. 

Bibliografia istorică a oraşelor din România, 2008. 

(în total: cca 2.500 p.) 

– 34 de studii și articole științifice în volume colective și periodice de specialitate, 

dintre care un studiu publicat într-o revistă cotată ISI, un studiu publicat într-un volum 

colectiv la o editură cu prestigiu internaţional (Böhlau), un studiu în volum de 

conferință în curs de indexare Web od Sciences (Procedings of conferences), 12 studii 

în reviste indexate BDI, 22 de studii publicate în reviste peer-review și volume 

colective  (la 33 sunt autor unic, în total: cca 1.000 de pagini); 

– 16 volume editate (împreună cu redactorul șef dr. Vasile Ciobanu) din revista/anuarul 

„Historia Urbana” (2000–2014), în total 4.400 de pagini;  
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– 13 articole de popularizare în reviste de cultură, magazine istorice și presă („Dilema 

veche”, „Contrast”, „Magazin istoric”, „Monitorul de duminică”); 

– 25 de recenzii, prezentări de carte, cronici ale vieții științifice, bibliografii.  

 

B. Participare la manifestări științifice locale, naţionale şi internaţionale – peste 60 de 

participări la conferinţe organizate de institute de cercetare, universități și muzee din 

România și de peste hotare, dintre care le amintim, pentru ultimii ani, pe cele 

internaționale: 
1. Palatul Roznovanu din Iași la mijlocul secolului al XIX-lea. Planurile clădirii și curții 

boierești, comunicare prezentată la Simpozionul internațional „Monumentul – Tradiţie şi 

viitor”, ediţia a XVII-a, Iaşi – Chișinău – Cernăuți, Chișinău, 1-4 octombrie 2015. 

2. Experience with Historical Town Atlases. The case of Brăila, comunicare prezentată 

(împreună cu Laurențiu Rădvan) la conferința internațională „Historic Town Atlases in the 

Spatial Planning and Promotion of Cities”, organizată de Institutul de Arheologie și Etnologie 

al Academiei de Științe a Polonei și de Institutul de Istoria Artei al Universității din Wrocław, 

Wrocław, 17-18 iunie 2014. 14. 

http://www.historiasztuki.uni.wroc.pl/konferencje/2014_HistoricalAtlases.htm 

3. The Importance of Inventories of Assets for Everyday Life History in the Modern Era, 

comunicare prezentată la conferința internațională „Globalization, Intercultural Dialogue and 

National Identity”, Târgu-Mureș, 29-30 mai 2014. 

4. The Web-presentation of the Romanian Atlases of Historic Towns, comunicare prezentată la 

manifestarea internațională Workshop on the electronic publication of Historic Towns Atlases, 

organizat de Departamentul de studii medievale de la Central Europeean University, 

Budapesta, 7-8 iunie 2012 ( http://medievalstudies.ceu.hu/events/2012-06-07/electronic-

publication-of-historic-towns-atlases ). 

5. From the Medieval Market to the Modern Square. The Modernization of Markets in Iaşi in the 

First Half of the 19th Century (The Main Features), comunicare prezentată la sesiunea 

internaţională organizată de International Commision for the History of Towns, cu tema 

„Cities and their Spaces”, Sibiu, 7-11 septembrie 2011. 

6. Social Practices and Symbols in the Public Garden in the Mid 1800s, comunicare prezentată 

la sesiunea internaţională organizată de Academia Română în parteneriat cu alte instituţii 

naţionale şi internaţionale, cu tema „Recent Studies on Past and Present: New Sources, New 

Methods or a New Public?”, Bucureşti, 25-28 septembrie 2011. 

7. Synagogues from Iaşi at the Middle of 19th Century (Some Cultural, Social, Architectural and 

Urbanistic Aspects), comunicare prezentată în cadrul programului Lived Space in Past and 

Present: Challenges in the Research and Management of Townscape and Cultural Heritage, 

organizat de Central European University, Budapesta, 21-27 iunie, 2010. 

 

C. Coordonator sau membru în proiecte de cercetare finanţate prin granturi 

câștigate prin competiție, contracte de finanțare, burse etc.: 

 

1. Membru în proiectul „Istoria minorităţilor – o abordare cultural artistică a diversităţii”, 

finanțat printr-un grant oferit de Norvegia, Islanda, Liechtenstein și Guvernul României, în 

cadrul programului PA17/RO13 „Promovarea diversităţii în cultură şi artă în cadrul 

patrimoniului cultural”, din Mecanismul Financiar SEE 2009-2014. Proiectul a fost iniţiat de 

Primăria Municipiului Iaşi, în parteneriat cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi și 

Asociaţia „Pro Roma”. Perioada de realizare: 01.12.2014 – 31.10.2015 

(http://istoriaminoritatilor.ro/ ).  

http://www.historiasztuki.uni.wroc.pl/konferencje/2014_HistoricalAtlases.htm
http://medievalstudies.ceu.hu/events/2012-06-07/electronic-publication-of-historic-towns-atlases
http://medievalstudies.ceu.hu/events/2012-06-07/electronic-publication-of-historic-towns-atlases
http://istoriaminoritatilor.ro/
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2. Director de proiect la grant tip PD, cod. PN-II-RU-PD-2012-3-0386, cu tema New Sources for 

Socio-Cultural History: Artistocracy’s Inventories of Assets from Romanian Principalities in 

18th and 19th Centuries, mentor Paul Niedermaier, contract nr.71/30.04.2013, perioada de 

realizare 01.05.2013 – 31.10.2015  (http://www.averiboieresti.ro/index.html ). 

3. Colaborator la proiectul de grant de tip PCE, cod PN-II-ID-PCE-2011-3-0562, coord. de conf. 

univ. dr. Laurenţiu Rădvan, cu tema Oraşe vechi, oraşe noi în Ţările Române (secolele 16–

18), (perioada de realizare: 2012 – prezent)  http://urbfinhistory.uaic.ro/?page_id=4 ). 

4. Director de proiect (cu tema Spaţiu public şi identitate socială în oraşul românesc din prima 

jumătate a secolului XIX) din cadrul programului POSDRU cu tema „Ştiinţele socio-umaniste 

în contextul evoluţiei globalizate – dezvoltarea şi implementarea programului de studii şi 

cercetare postdoctorală”, POSDRU/89/S/1.5/61104, 1 octombrie 2010–31 martie 2012. 

5. Colaborator la proiectul de grant tip A, din 2007, cu titlul Atlas istoric al oraşelor din 

România. Câmpulung, perioadă de un an, director de proiect Niedermaier Paul, cod CNCSIS 

12. 

6. Colaborator la proiectul de grant CEEX, coord. de lector dr. Laurenţiu Rădvan, cu tema 

Oraşul românesc între Orient şi Occident. O abordare istorică şi sociologică asupra 

fenomenului urban în perspectiva integrării României în Europa (sec. XVII–XX), 2006–2007, 

realizat în cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.  

7. Colaborator la proiectul de grant tip A, din 2005, cu titlul Atlas istoric al oraşelor din 

România. Târgovişte, perioadă de un an, director de proiect Niedermaier Paul, cod CNCSIS 

787. 

8. Colaborator la proiectul de grant tip A, din 2004, cu titlul Atlas istoric al oraşelor din 

România. Sebeş, perioadă de un an, director de proiect Niedermaier Paul, cod CNCSIS 1096, 

contract 32951/2004. 

9. Director de proiect grant pentru tineret (T), din 2001, cu titlul Târgovişte – Atlas istoric al 

oraşelor din România, perioadă de un an, contract 7022/02.11.2001. 

10. Colaborator la proiectul ştiinţific internațional Identitate iudaică, discriminare şi antisemitism. 

Un studiu pilot de sociologie comparată / Jewish Identity, Discrimination and Anti-Semitism. 

A Comparative Sociological Pilot Study, desfăşurat în 1995–1996 şi coord. de dr. Monica 

Săvulescu Voudouris (de la Studia Interetnica Research, Utrecht), prof. Camil Fuchs (de la 

Departamentul de Statistică al Universităţii din Tel Aviv, Israel) şi asist. univ. Mihai-Răzvan 

Ungureanu (Facultatea de Istorie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi). 
 

D. Experiență managerială 

– Coordonator, în cadrul ICSU Sibiu, al proiectului Atlas istoric al oraşelor din România 

(din 2000 până în prezent: 6 volume publicate); 

– Redactor al buletinului Comisiei de Istorie a Oraşelor din România (CIOR) „Informaţii 

privind Istoria Oraşelor”  (nr.88–96/1999–2000); 

– Realizator (în colaborare cu ing. dr. Marius Cioca) și administrator al website-lui ICSU 

(prima versiune). 

– Secretar al Comitetului CIOR (2000–2008); 

– Secretar de redacţie al revistei „Historia Urbana” (din 2000 până în prezent; 16 volume 

editate până în prezent; indexarea revistei „Historia Urbana” în bazele de date 

internaţionale CEEOL, Index Copernicus şi SCOPUS, câștigarea calificativului 

național „B”, digitizarea integrală a colecției revistei, accesibilă în CEEOL). 

– Secretar ştiinţific al ICSU (din 2009 până în prezent); 

– Lector asociat la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Ştiinţe Socio-

Umane, Departamentul de Istorie, Patrimoniu şi Teologie Protestantă (2009–2013);  

http://www.averiboieresti.ro/index.html
http://urbfinhistory.uaic.ro/?page_id=4
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– Organizator unic sau în colaborare al unor manifestări științifice ale ICSU Sibiu. 

 

E. Activitate didactică: 

 Lector asociat la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Ştiinţe Socio-

Umane, Departamentul de Istorie, Patrimoniu şi Teologie Protestantă, unde am predat 

următoarele cursuri și seminarii, la masterat, anul I, sem. I și II, în perioada 

01.10.2009–30.06.2013: Occidentul şi formarea elitelor politice şi culturale 

româneşti în secolele XVIII–XX; Viaţa cotidiană a elitelor româneşti în secolele 

XVIII–XX. 

 

F. Prestigiul profesional: 

1. Premii și distincții: 

– Medalia pentru cercetarea istoriei orașelor pe anul 2015, acordată de Academia 

Română – Comisia de Istorie a Orașelor din România și „Civitas Nostra”. Societate 

pentru Studiul Istoriei Orașelor, conferită la 18 septembrie 2015. 

 

2. Membru în asociații profesionale naționale și internaționale: 

– Membru al Comisiei de Istorie a Oraşelor din România (CIOR, din 1999) și membru al 

Comitetului CIOR (din 2013; vezi 

http://www.cior.icsusib.ro/sites/www.cior.icsusib.ro/files/iio-161.pdf ). 

– Membru fondator al Asociaţiei „Civitas Nostra”. Societate pentru studiul istoriei 

oraşelor, Sibiu, 2005, și vicepreședinte, din 2013 până în prezent (vezi 

http://www.cior.icsusib.ro/sites/www.cior.icsusib.ro/files/iio-161.pdf ).  

– Membru al  Grupului pentru editarea atlaselor istorice ale orașelor (Atlas Working 

Group) din cadrul Comisiei Internaționale pentru Istoria Orașelor (The International 

Commission for the History of Towns) (din 2014 – prezent; 

 http://www.historiaurbium.org/english/Bulletin35_2014.pdf . 

 

3.  Receptarea activității de cercetător și a lucrărilor publicate este reflectată și prin 

numeroasele citări în lucrări științifice, prin recenzii și prezentări favorabile, interviuri 

la posturile naționale de radio și TV și la cele din Republica Moldova. 

 

 

  Dumitru IACOB     Sibiu, 16 noiembrie 2015 
 

http://www.cior.icsusib.ro/sites/www.cior.icsusib.ro/files/iio-161.pdf
http://www.cior.icsusib.ro/sites/www.cior.icsusib.ro/files/iio-161.pdf
http://www.historiaurbium.org/english/Bulletin35_2014.pdf

