
  FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca 
1.2 Facultatea Facultatea de Istorie şi Filosofie 
1.3 Departamentul Departamentul de Istorie Antică şi Arheologie 
1.4 Domeniul de studii Istorie 
1.5 Ciclul de studii Master 
1.6 Programul de studiu / Calificarea Arheologie şi Studii Clasice 

 2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Arheologia preventivă şi diagnoza de teren 
2.2 Titularul activităţilor de curs  
2.3 Titularul activităţilor de seminar Prof.univ.dr. Mihai Bărbulescu 
2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul I 2.6. Tipul de evaluare V 2.7 Regimul disciplinei DS 

 3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 4 Din care: 3.2 curs 0 3.3 seminar/laborator 4 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 48 Din care: 3.5 curs 0 3.6 seminar/laborator 48 
Distribuţia fondului de timp: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 60 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 16 
Tutoriat 14 
Examinări  2 
Alte activităţi: ..................  
3.7 Total ore studiu individual 102 
3.8 Total ore pe semestru 150 
3.9 Numărul de credite 6 

 4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum Nu e cazul. 
4.2 de competenţe Noţiuni de bază privind problemele teoretice şi practice ale arheologiei preventive: rolul acesteia în societatea actuală, reglementările europene în materie, arheologia preventivă în Uniunea Europeană, cadrul legal al arheologiei preventive în România, certificarea profesională, rapoartele arheologice, inventarierea patrimoniului arheologic, combaterea traficului ilicit cu patrimoniu arheologic mobil. 

 5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1 De desfăşurare a cursului  Sală dotată cu calculator/laptop.  
5.2  De desfăşurare a seminarului/laboratorului  Sală dotată cu calculator/laptop.  



6. Competenţele specifice acumulate 
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 C1. Definirea şi descrierea principalelor noţiuni şi problemele teoretice ale arheologiei preventive. Arheologia preventivă în societatea contemporană.  
 C2. Prezentarea şi descrierea rolului arheologiei preventive în societatea actuală. 
 C3. Prezentarea, descrierea şi analiza principalelor reglementări europene în materie. 
 C4. Identificarea, analiza şi interpretarea principalelor aspecte privind arheologia preventivă în Uniunea Europeană. 
 C5. Definirea şi descrierea cadrului legal al arheologiei preventive în România. 
 C6. Prezentarea, descrierea şi analiza modalităţilor în care se obţine certificarea profesională. 
 C7. Prezentarea, descrierea şi analiza modalităţilor în care se realizează rapoartele arheologice. 
 C8. Dobândirea noţiunilor necesare privind inventarierea patrimoniului arheologic. 
 C9. Prezentarea modalităţilor prin care se realizează combaterea traficului ilicit cu patrimoniu arheologic mobil. 
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 În cadrul lucrărilor practice, se vor aplica tehnici de muncă eficientă în echipă multidisciplinară.  
 Îndeplinirea la termen, riguroasă şi responsabilă, în condiţii de eficienţă şi eficacitate, a sarcinilor profesionale, cu respectarea principiilor eticii activităţii ştiinţifice, aplicarea riguroasă a regulilor de citare şi respingerea plagiatului. 
 Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup şi de muncă eficientă în echipă, cu asumarea de roluri diverse.  
 Căutarea, identificarea şi utilizarea unor metode şi tehnici eficiente de învăţare; conştientizarea motivaţiilor extrinseci şi intrinseci ale învăţării continue. 

 7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

  8. Conţinuturi 
8.1. Curs Metode de predare Observaţii 

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Obiectivul general al disciplinei este dobândirea noţiunilor de bază privind problemele teoretice şi practice ale arheologiei preventive: rolul acesteia în societatea actuală, reglementările europene în materie, arheologia preventivă în Uniunea Europeană, cadrul legal al arheologiei preventive în România, certificarea profesională, rapoartele arheologice, inventarierea patrimoniului arheologic, combaterea traficului ilicit cu patrimoniu arheologic mobil.  
7.2 Obiectivele specifice       

 Definirea şi descrierea principalelor noţiuni şi problemele teoretice ale arheologiei preventive. Arheologia preventivă în societatea contemporană.  
 Prezentarea şi descrierea rolului arheologiei preventive în societatea actuală. 
 Prezentarea, descrierea şi analiza principalelor reglementări europene în materie. 
 Identificarea, analiza şi interpretarea principalelor aspecte privind arheologia preventivă în Uniunea Europeană. 
 Definirea şi descrierea cadrului legal al arheologiei preventive în România. 
 Prezentarea, descrierea şi analiza modalităţilor în care se obţine certificarea profesională. 
 Prezentarea, descrierea şi analiza modalităţilor în care se realizează rapoartele arheologice. 
 Dobândirea noţiunilor necesare privind inventarierea patrimoniului arheologic. 
 Prezentarea modalităţilor prin care se realizează combaterea traficului ilicit cu patrimoniu arheologic mobil. 



   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Bibliografie     
8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 
1. Arheologia şi societatea contemporană.  1. 1. Arheologia preventivă.  1. 2. Istoricul legislaţiei în domeniul arheologiei de salvare şi arheologiei preventive. 1. 3. Convenţia europeană pentru protecţia patrimoniului arheologic (de la La Valetta), ratificarea de către România, L. 150/24 iulie 1997, M.O. nr. 175/29 iulie 1997. Istoric, ratificare, prevederi.  

 expunerea combinată cu metode activ-participative 
 prelegere orală cu secţiuni interactive 
 argumentare 
 exemplificarea 
 conversaţia euristică  
 problematizarea  
 prelegere orală cu secţiuni interactive 

4 ore 

2. Reglementările europene şi arheologia preventivă în Uniunea Europeană.  2. 1. Prezentare generală. 2. 2. Studii de caz: Belgia, Danemarca, Estonia,  Germania, Grecia, Italia, Letonia, Olanda, Portugalia, Spania, Suedia, Cehia, Finlanda, Irlanda, Luxenburg, Polonia, Slovenia. 2. 3. Asociaţii profesionale la nivel european: Europæ Archaeologiae  Consiliumi (EAC). 2. 4. Probleme comune ale arheologiei preventive în Europa. Regimul proprietăţii descoperirilor.  

 expunerea combinată cu metode activ-participative 
 prelegere orală cu secţiuni interactive 
 argumentare 
 exemplificarea 
 conversaţia euristică  
 problematizarea  prelegere orală cu secţiuni interactive 

4 ore 

3. Reglementările europene şi arheologia preventivă în Uniunea Europeană.  3. 1. Studii de caz: Franţa şi L'Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap). Proiectul european "Archaeology in contemporary Europe” (ACE) (2007-2012). 3. 2. Studiu de caz: Marea Britanie. National Mapping Programme.  3. 3. Studiu de caz: Ungaria. Programul naţional pentru construirea de autostrăzi şi impactul asupra arheologiei preventive. 3. 4. Asociaţii profesionale la nivel european: European Association of Archaeologists (EAA) şi arheologia preventivă. 

 expunerea combinată cu metode activ-participative 
 prelegere orală cu secţiuni interactive 
 argumentare 
 exemplificarea 
 conversaţia euristică  
 problematizarea  prelegere orală cu secţiuni interactive 

4 ore 



4. Legislaţia românească şi arheologia preventivă în România.  4. 1. ORDONANŢA nr. 43 din 30 ianuarie 2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional.  4. 2. OG 43, 2000. Dispoziţii generale.  4. 3. Definirea patrimoniului arheologic conform legislaţiei româneşti în domeniu.  4. 4. Definirea cercetărilor arheologice preventive conform legislaţiei româneşti.  4. 5. Definirea altor noţiuni: sit arheologic, zonă cu patrimoniu arheologic cunoscut şi cercetat, sit arheologic declarat zonă de interes naţional, zonă cu patrimoniu arheologic reperat, zonă cu patrimoniu arheologic reperat întâmplător. 4. 6. Stabilirea etapelor de diagnostic, săpătură sau supraveghere arheologică. 4. 7. OG 43, 2000. Capitolul al II-lea. Protejarea patrimoniului arheologic. Bunurile de patrimoniu arheologic.  

 expunerea combinată cu metode activ-participative 
 prelegere orală cu secţiuni interactive 
 argumentare 
 exemplificarea 
 conversaţia euristică  
 problematizarea   

4 ore 

5. Legislaţia românească şi arheologia preventivă în România. 5. 1. ORDONANŢA nr. 43 din 30 ianuarie 2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional.  5. 2. OG 43, 2000. Capitolul al III-lea. Instituţii şi organisme de specialitate cu atribuţii în domeniul  protejării patrimoniului arheologic. 5. 3. Atribuţiile Ministerului Culturii şi Cultelor în domeniul arheologiei preventive. 5. 4. Atribuţiile Comisiei Naţionale de Arheologie. 5. 5. Administrarea Repertoriului Arheologic Naţional. 5. 6. OG 43, 2000. Capitolul al IV-lea. Atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale în domeniul patrimoniului arheologic. 5. 7. OG 43, 2000. Capitolul al V-lea. Zone de interes arheologic prioritar.  5. 8. OG 43, 2000. Capitolul IV. Infracţiuni şi contravenţii.  

 expunerea combinată cu metode activ-participative 
 prelegere orală cu secţiuni interactive 
 argumentare 
 exemplificarea 
 conversaţia euristică  
 problematizarea   

4 ore 

6. Alte prevederi legislative privind protecţia patrimoniului arheologic şi cultural în România. 6. 1. Monitorul oficial al României anul 172 (XVI), nr. 646 bis, vineri, 16 iulie 2004. Anexă la ordinul 2314/2004 al ministrului culturii şi cultelor privind aprobarea Listei Monumentelor Istorice, actualizată, şi a listei monumentelor istorice dispărute. 6. 2. Monitorul oficial al României, anul 178 (XXII), nr. 670 bis, vineri, 1 octombrie 2010. Anexa la Ordinul ministrului culturii și patrimoniului național nr. 2.361/2010 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, și a Listei monumentelor istorice dispărute.  6. 3. Ministerul Transporturilor si Infrastructurii. Ordinul 653 din 24 august 2010 (Ordinul 653/2010) pentru 

 expunerea combinată cu metode activ-participative 
 prelegere orală cu secţiuni interactive 
 argumentare 
 exemplificarea 
 conversaţia euristică  
 problematizarea   

4 ore 



instituirea Programului national de cercetare arheologica "Autostrada", publicat in Monitorul Oficial 640 din 13 septembrie 2010 (M. Of. 640/2010) nr. 653/2.497. 6. 4. Ordinul MINISTERULUI CULTURII SI CULTELOR nr. 2103 din 23.02.2007 în legătură cu aprobarea metodologiei privind coordonarea activităţii de cercetare arheologică în siturile arheologice declarate zone de interes naţional.  6. 5. Ordinul MINISTERULUI CULTURII SI CULTELOR nr. 2483 din 12.12.2006 privind aprobarea listei cuprinzând zonele de interes arheologic prioritar  cuprinsă în anexa, parte integrantă a prezentului ordin. 6. 6. Ordinul MINISTERULUI CULTURII SI CULTELOR nr. 2071 din 30.06.2000 privind instituirea regulamentului de organizare a săpăturilor arheologice din România. 6. 7. Legea nr. 422 din 18 iulie 2001 republicată privind protejarea monumentelor istorice, publicată în MONITORUL OFICIAL NR. 938 din 20 noiembrie 2006. Republicată, în temeiul art. V din Legea nr. 259/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 573 din 3 iulie 2006. 
7. Alte prevederi legislative privind protecţia patrimoniului arheologic şi cultural în România. 7. 1. Ordinul MINISTERULUI CULTURII SI CULTELOR nr. 2518 din 04.09.2007 privind aprobarea metodologiei de aplicare a procedurii de descărcare de sarcină Arheologică. 7. 2. Ordinul MINISTERULUI CULTURII SI CULTELOR nr. 2183 din 02.04.2007 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea financiară a prejudiciului adus patrimoniului cultural naţional imobil - monument istoric sau sit arheologic. 7. 3. Ordinul MINISTERULUI CULTURII SI CULTELOR nr. 2008 din 11.01.2008 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei Naţionale de Arheologie. 7. 4. Ordinul MINISTERULUI CULTURII SI CULTELOR nr. 2065 din 9.02.2007 privind instituirea Programului National de Cercetare arheologică şi arhitecturală  - „Centrul Istoric al Municipiului Bucureşti”. 7. 5. Ordinul MINISTERULUI CULTURII SI CULTELOR nr. 2066 din 09.02.2007 privind aprobarea metodologiei şi criteriile de finanţare pentru şantierele arheologice finanţate din bugetul Ministerului Culturii si Cultelor. 7. 6. Ordinul MINISTERULUI CULTURII SI CULTELOR nr. 2518 din 04.09.2007 privind aprobarea metodologiei de aplicare a procedurii de descărcare de sarcină Arheologică. 7. 7. Legea nr. 182 din 25 octombrie 2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil. 7. 8. Legea nr. 311 din 8 iulie 2003 a muzeelor si a colecţiilor publice. 7. 9. Ministerul Culturii şi Cultelor. Strategii naţionale, 2005-2008. 7. 10.Lista monumentelor istorice. 2010. 

 expunerea combinată cu metode activ-participative 
 prelegere orală cu secţiuni interactive 
 argumentare 
 exemplificarea 
 conversaţia euristică  
 problematizarea   

4 ore 



 8. Alte prevederi legislative privind protecţia patrimoniului arheologic şi cultural în România. 8. 1. Hotărârea nr. 518 din 7 aprilie 2004 pentru aprobarea normelor metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile. 8. 2. Hotărâre nr. 886 din 20/08/2008 publicată în Monitorul Oficial, partea I nr. 647 din 11/09/2008, pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile. 8. 3. Hotărârea nr. 1221 din 29 noiembrie 2000 pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea certificatului de garanţie guvernamentală 8. 4. Hotărârea nr. 1420 din 4 decembrie 2003 pentru aprobarea Normelor privind comerţul cu bunuri culturale mobile. 8. 5. Hotărârea nr. 1676 din 10/12/2008 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 855 din 19/12/2008 privind aprobarea Programului naţional pentru digitizarea resurselor culturale naţionale si crearea Bibliotecii Digitale a României. 8. 6. Lege nr. 182 din 25.10.2000 republicată in Monitorul Oficial, Partea I nr. 828 din 09/12/2008, intrată în vigoare în 12.12.2008 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil. 8. 7. Ordinul nr. 2009 din 12 februarie 2001 pentru aprobarea normelor de acreditare a experţilor 8. 8. Ordinul nr. 2057 din 5 februarie 2007 pentru aprobarea criteriilor şi normelor de acreditare a muzeelor si a colecţiilor publice. 8. 9. Ordinul nr. 2297 din 17 iulie 2006 pentru aprobarea criteriilor de acordare a avizului prealabil în vederea înfiinţării muzeelor şi colecţiilor publice. 8. 10. Ordinul nr. 2371 din 6 iunie 2008 pentru modificarea şi completarea normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil, aprobate prin ordinul ministrului culturii nr. 2.035/2000. 8. 11. Ghidul investitorului. 
9. Registrul Arheologilor şi Repertoriul Arheologic Naţional.  9. 1. Rapoartele arheologice.  9. 2. Inventarierea patrimoniului arheologic.  9. 3. Combaterea traficului ilicit cu bunuri de patrimoniu arheologic mobil. 

 expunerea combinată cu metode activ-participative 
 prelegere orală cu secţiuni interactive 
 argumentare 
 exemplificarea 
 conversaţia euristică  
 problematizarea   

4 ore 

10. Diagnosticul arheologic ca tip de evaluare a patrimoniului arheologic.  10. 1. Rezultate : iniţierea sau neiniţierea proiectului de cercetare arheologică. 

 expunerea combinată cu metode activ-participative 
 prelegere orală cu secţiuni interactive 
 argumentare 
 exemplificarea 
 conversaţia euristică  

4 ore 



 problematizarea   
11. Lista monumentelor istorice din România. Analiza. Comparaţii şi statistici.   expunerea combinată cu metode activ-participative 

 prelegere orală cu secţiuni interactive 
 argumentare 
 exemplificarea 
 conversaţia euristică  
 problematizarea   

4 ore 

12. Arheologia preventivă, Repertoriul Arheologic Naţional şi cartografierea siturilor arheologice.  expunerea combinată cu metode activ-participative 
 prelegere orală cu secţiuni interactive 
 argumentare 
 exemplificarea 
 conversaţia euristică  
 problematizarea   

4 ore 

13. Descărcarea de sarcină arheologică. Etape.  expunerea combinată cu metode activ-participative 
 prelegere orală cu secţiuni interactive 
 argumentare 
 exemplificarea 
 conversaţia euristică  
 problematizarea   

4 ore 

14. Documentarea.  14. 1. Repertoriile arheologice locale.  14. 2. Toponimia.  14. 3. Periegheza.  14. 4. Cartarea descoperirilor.  14. 5. Raportul de diagnostic de teren.   

 expunerea combinată cu metode activ-participative 
 prelegere orală cu secţiuni interactive 
 argumentare 
 exemplificarea 
 conversaţia euristică  
 problematizarea   

4 ore 

Bibliografie:   1. M. Angelescu, Arheologia preventivă din România şi contextul european, Bucureşti, 2005 2. M. Bărbulescu (coordonator), Atlas-dicţionar al Daciei Romane, Ed. Tribuna, Cluj-Napoca, 2005. 3. M. Bărbulescu, Arheologia, muzeul şi societatea, în Revista Muzeelor,  XXXX, 1-2, 2004, p. 5-8. 4. I.H. Crişan, M. Bărbulescu, E. Chirilă, V. Vasiliev, Iudita Winkler, Repertoriul arheologic al judeţului Cluj (Bibliotheca Musei Napocensis, V). Cluj-Napoca, 1992.  5. *** Convenţia europeană pentru protecţia patrimoniului arheologic (de la La Valetta), ratificarea de către România, L. 150/24 iulie 1997, M.O. nr. 175/29 iulie 1997 6. *** Convenţia europeană a peisajului (de la Florenţa), ratificarea de către România, L. 451/8 iulie 2002, M.O. nr. 536/23 iulie 2002 7. *** Convenţia europeană pentru protecţia patrimoniului arhitectural al Europei (Granada), ratificarea de către România, L. 157/7 oct. 1997, M.O. nr. 274/13 oct. 1997 8. *** Convenţia UNIDROIT privind bunurile culturale furate sau exportate ilegal (Roma), ratificarea de către România, L. 149/24 iulie 1997, M.O. nr. 176/30 iulie 1997 9. ***  Legea 378/2001 şi OG 43/2000, M.O. nr. 394/18 iulie 2001 10. ***  Legea 462/2003 privind patrimoniul arheologic, modificată de Legea 258/2006, M.O. nr. 603/12 



iulie 2006  
 9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
  Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din ţară și din străinătate.  
 Din analiza opiniilor formulate de angajatori privind atributele preferenţiale ale formaţiei de specialişti a rezultat un grad ridicat de apreciere a profesionalismului acestora, ceea confirmă faptul că, structura şi conţinutul curriculei educaţionale construită pentru acest program de studii sunt corecte, cuprinzătoare şi eficiente.  

 10. Evaluare 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală 
10.4 Curs    

   
10.5 Seminar/laborator  capacitatea de aplicare în practică  

 capacitatea de a opera cu cunoştinţele asimilate 
 criterii ce vizează aspectele atitudinale: conștiinciozitatea, interesul pentru studiu individual 

Prezentare temă de seminar, elaborare şi realizare proiect de cercetare 

45% 

Evaluare scrisă finală (în sesiunea de examene):  
- rezolvarea itemilor din       test 

50% 

Participarea activă la seminarii  
5% 

   
10.6 Standard minim de performanţă 

  Noţiuni de bază privind problemele teoretice şi practice ale arheologiei preventive: rolul acesteia în societatea actuală, reglementările europene în materie, arheologia preventivă în Uniunea Europeană, cadrul legal al arheologiei preventive în România, certificarea profesională, rapoartele arheologice, inventarierea patrimoniului arheologic, combaterea traficului ilicit cu patrimoniu arheologic mobil.  
    Data completării  Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar       21.04. 2015     Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  ...........................................      …............................   


