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FIŞA DISCIPLINEI 

 
 
 
 
1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea din București
1.2. Facultatea Geologie și Geofizică
1.3. Departamentul Geologie
1.4.Domeniul de studii Inginerie Geologică
1.5.Ciclul de studii1) Master
1.6.Specializarea/ Programul de studii Geo-Biologie aplicată in conservarea patrimoniului natural și cultural  
1.7. Forma de învăţământ Zi, frecvenţã

 
2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea 
disciplinei 

Managementul patrimoniului istoric şi cultural                                  

2.2. Titularul activităţilor de curs Ciobanu Cristian
2.3. Titularul activităţilor de seminar 
 

Ciobanu Cristian 

2.4. Anul de studiu 
 

I 2.5. Semestrul
 

I 2.6. Tipul de 
evaluare 
 

examen 
2.7. Regimul 
disciplinei 

Continut2 DS 

Obligativitate3 DI 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1. Număr de ore pe săptămână– forma 
cu frecvenţă 

2 din care: 3.2. curs 1 3.3. seminar 1 

3.4.Total ore din planul de invatamant 28 din care: 3.5.curs 14 3.6.seminar 14 
Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 40 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 2 
3.4.4.Tutoriala 0 
3.4.5.Examinări 0 
3.4.6. Alte activităţi  0 
3.7. Total ore studiu individual 72 
3.8. Total ore pe semestru 100 
3.9. Numărul de credite4 5 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum Nu este cazul 
4.2. de competenţe Nu este cazul 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului  Studenții nu se vor prezenta la prelegeri, seminarii/laboratoare cu telefoanele 
mobile deschise. De asemenea, nu vor fi tolerate convorbirile telefonice în 
timpul cursului, nici părăsirea de către studenți a sălii de curs în vederea 
preluării apelurilor telefonice personale; 

 Nu va fi tolerată întârzierea studenților la curs și seminar/laborator întrucât 
aceasta se dovedește disruptivă la adresa procesului educațional; 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

 Termenul predării lucrării de seminar este stabilit de titular de comun acord cu 
studenții. Nu se vor accepta cererile de amânare a acestuia pe motive altfel 
decât obiectiv întemeiate. De asemenea, pentru predarea cu întârziere a 
lucrărilor de seminar/laborator, lucrările vor fi depunctate cu 1 pct./zi de 
întârziere.  
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6. Competenţe specifice acumulate 
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1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvata a noţiunilor specifice disciplinei) 
 Tematica cursului precum si primele 2 seminarii isi propun sa familiarizeze studentii cu notiunile 

introductive si conceptele teoretice de baza din domeniul managementului patrimoniuliui istoric si cultural.  
 Primele notiuni necesar a fi clarificate, intelese si fixate la nivelul studentilor masteranzi privesc diferenta 

dintre managementul economic general si managementul patrimoniului istoric si cultural, ce implica cel din 
urma si in ce masura este dezvoltat in Romania 

 A doua categorie de notiuni necesar a fi intelese si aprofundate privesc strict mecanismele economic 
financiare din spatele managementului patrimoniului istoric si cultural si in ce masura acestea funcioneaza si 
actioneaza in Romania 

 Obiectivul principal al cursului este acela de a familiariza si ajuta studentii sa aprofundeze conceptele, 
metodele, principiile, regulile si reglementarile precum si mecanismele care contribuie la dezvoltarea unui 
management pozitiv al patrimoniului istoric si cultural cu aplicatii directe pe piata turistica.  

2. Explicare si interpretare (explicarea si interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a conţinuturilor 
teoretice si practice ale disciplinei) 
 Managementul patrimoniului istoric si cultural presupune o serie de concepte de baza precum ‘resursa de 

patrimoniu’ , procesul de listare, procesul de categorizare, criteriile de evaluare, documentarea si datarea, 
concepte care odata prezentate si aprofundate permit studiu unei treapte superioare de concepte.  

 Cursul dezvolta si aprofundeaza in cea mai mare proportie a sa toate procesele si fenomenele ori aspectele 
legate de patrimoniul mediului construit in care sunt incluse si cladirile ori complexele de constructii 
industriale cu anumita vechime. Toate acestea sunt studiate prin prisma managementului preponderent 
incluzand si componenta protectie si conservare precum si dezvoltare durabila. 

 Alaturi de patrimoniul mediului construit cursul mai pune in discutie si patrimoniul natural nu atat ca 
element in sine ci mai degraba ca entitate care determina, influenteaza si contribuie intr-un complex de 
moduri la dezvoltarea patrimoniului istoric si cultural. 

 Un alt aspect prezentat pe larg si aprofundat in cadrul acestei discipline este interpretarea patrimoniului 
istoric si cultural precum si o componenta de baza a ambelor (interpretare si patrimoniu), functia educativa a 
acestora. 

 Tematica foloseste o serie de studii de caz pentru exemplificare, spcial selectate pentru a ilustra fiecare 
concept, proces sau fenomen. Acestea au fost selectate in ideea unei comparatii intre situatii din afara țării si 
Romania. 

3. Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea si evaluarea activităţilor practice specifice; utilizarea 
unor metode, tehnici si instrumente de investigare si de aplicare) 
 Partea teoretica a disciplinei este structurata in teme de curs si se bazeaza in principiu pe transferul de 

informatii dar si pe exemplificari, demonstratii, comparatii si analize. Materia este organizata in 6 teme 
ample care prezinta aspectele de baza din domeniul managementului patrimoniului istoric si cultural. 

 Partea aplicativa a disciplinei se va desfasura in cadrul unui set de 4 seminarii si 10 lucrari practice cu o 
tematica integrata.  

 Seminariile clarifica, aprofundeaza si fixeaza toate conceptele teoretice de baza.  
 Lucrarile practice sunt impartite in 2 categorii si anume : Lucrarile practice aplicative, desfasurate in aer liber 

in 2 locatii simbol pentru patrimoniul istoric si cultural al Romaniei respectiv Dealul Mitropoliei si Piata 
Revolutiei. 

 Lucrarile practice de laborator: desfasurate in  cadrul facultarii cu tematica specifica. Acestora li se adauga in 
final exercitiul de interpretare/prezentare. 

4. Atitudinale  
Data fiind structura complexa de predare a disciplinei, care cuprinde atat pregatire teoretica cat si o varietate 
de metode aplicative si practice se spera la realizarea unei imbunatatiri a atitudinii de invatare, pregatire, 
realizarea temelor si obiectivelor didactice din partea studentilor.  

 Seminariile dar mai ales lucrarile practice aplicative din aer liber sau din site-uri fanion, au potentialul cel 
mai ridicat in a imbunatati atitudinea dar mai ales intelegerea de catre stuenti a conceptelor teoretice prin 
faptul ca ilustreaza perfect o serie de aspecte de baza. 

 Prin modul in care esteconceputa si organizata disciplina se urmareste o imbunatatire a atitudinii 
educationale facandu-se un transfer considerabil de importanta a activitatii de la cadrul didactic spre student 
dublat de o coordonare atenta.
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1. Autonomie şi responsabilitate 
 Lucrările practice sunt astfel structurate încât să ofere o independență maximă studenților. Acest lucru 

le dezvoltă capacitatea de executare a unor sarcini profesionale complexe în condiţii de autonomie şi de 
independenţă profesională. 

2. Interacţiune socială 
 Temele de seminar și lucrări practice sunt concepute pentru a fi realizate în echipă. Dinamica echipei 

stimulează asumarea de roluri / funcţii de conducere a activităţii grupurilor profesionale sau a unor 
instituţii. 

3. Dezvoltare personală şi profesională 
 Autocontrolul procesului de învăţare, diagnoza nevoilor de formare, analiza reflexivă a propriei 

activităţi profesionale sunt componentele vizare de această competență. 
 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul 
general al 
disciplinei 

Obiectivul principal al cursului este acela de a familiariza si ajuta studentii sa aprofundeze 
conceptele, metodele, principiile, regulile si reglementarile precum si mecanismele care contribuie 
la dezvoltarea unui management pozitiv al patrimoniului istoric si cultural cu aplicatii directe pe 
piata turistica 

7.2. Obiectivele 
specifice 

Sa inteleaga semnificația noțiunilor cu care operează managementul patrimoniului cultural și 
istoric 
Sa poata opera cu termenii specifici stabilind corect legăturile dintre aceștia 
Sa cunoasca complexitatea și limitările unor noțiuni precum „valoare”, „moștenire” sau 
„interpretare” 
Sa cultive o deschidere a tematicii cursului spre viața de zi cu zi și situațiile reale. 

 
8. Conţinuturi 
 

8.1.CURS 
Număr  de ore - 14 

Metode de predare Observaţii 

1) Strategii de management si 
managementul strategiilor in 
domeniul patrimoniului (2 ore) 

Prelegere  Viziune, planificare, integrare institutionala 
Consideratii financiare privind forma de 
proprietate

2) Patrimoniul natural, componenta 
a patrimoniului cultural istoric (2 
ore) 

Prelegere - dezbatere Consideratii teoretice 
Protectia si conservarea 
Procesul de listare 

3) Patrimoniul mediului construit (5 
ore) 

Prelegere - dezbatere Consideratii teoretice 
Protectia si conservarea 
Procesul de listare, documentele si documentarea 
Definirea, evaluarea si categorizarea elementelor 
de patrimoniu  cultural, istoric, meșteșugăresc, 
industrial, tradițional 

4) Legislatia si contextul 
institutional – rolul si importanta 
acestora (1 oră) 

Prelegere   

5) Finantarea operatiilor de 
management patrimonial (1 oră) 

Prelegere   

6) Prezentarea si interpretarea 
patrimoniului cultural si istoric (3 
ore) 

Prelegere - dezbatere Consideratii teoretice privind interpretarea, si 
planificarea interpretativa 
Interpretarea centrata pe vizitator 
Interpretarea centrata pe grafica, imagine, design

 Bibliografie Obligatorie: 
Harrison, R      (1994) Manual of Heritage Management, Butterworth & Heinemann, Oxford 
Blunden, J; Carry, N     (1990) A People’s Charter, HMSO, London 
Breuer, D      (1990) ‚Licensing and retailing in Brighton’. ‚Museum Development, october 
Fortlage, CA     (1990) Environmental Assessment: A Practical Guide, Gower, Aldershot 
Mynosr,C      (1989) Listed Buidings and Conservation Areas, Longman, London 
Ross, M      (1990) Planning and the Heritage: Planning and Procedures, Spon, London 
Samdock       (1990) Today for Tomorrow, Nordiska Museet, Stocholm 
Thomson, John,MA    (1992) Manual of Curatorship, Museum Association, Butterworth & Heinemann, Oxford 
Wilson, DM     (199) The British Museum: Purpose and Poilitics, BMP, London 
Adrian Phillips „New paradigm of Protected Areas”, 2003 
James Kerr „Conservation Plan”, 1982 

 
8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr  de ore – 14 
 

  

Patrimoniu natural versus patrimoniu mediului construit 
– seminar (1 oră) 

dezbatere 1 Seminar 

Documentia,legislatia si  cadrul institutional - seminar (1 dezbatere 1 Seminar 
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oră) 
Tehnici de conservare al patrimoniului cultural istoric 
din mediul rural (2 ore) 

dezbatere 2 Lucrări practice 

Tehnici de conservare al patrimoniului cultural istoric 
din mediul urban (5 ore) 

dezbatere 5 Lucrări practice 

Tehnici de conservare al patrimoniului muzeal (1 oră) dezbatere 1 Lucrări practice
Tehnici de prezentare si interpretare (grafica, orala, 
scrisa, audio, video) (4 ore) 

dezbatere 4 Lucrări practice 

 Bibliografie Obligatorie:  
Harrison, R      (1994) Manual of Heritage Management, Butterworth & Heinemann, Oxford 
Blunden, J; Carry, N     (1990) A People’s Charter, HMSO, London 
Breuer, D      (1990) ‚Licensing and retailing in Brighton’. ‚Museum Development, october 
Fortlage, CA     (1990) Environmental Assessment: A Practical Guide, Gower, Aldershot 
Mynosr,C      (1989) Listed Buidings and Conservation Areas, Longman, London 
Ross, M      (1990) Planning and the Heritage: Planning and Procedures, Spon, London 
Samdock       (1990) Today for Tomorrow, Nordiska Museet, Stocholm 
Thomson, John,MA    (1992) Manual of Curatorship, Museum Association, Butterworth & Heinemann, Oxford 
Wilson, DM     (199) The British Museum: Purpose and Poilitics, BMP, London 
Adrian Phillips „New paradigm of Protected Areas”, 2003 
James Kerr „Conservation Plan”, 1982 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 
asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului. 

În vederea structurării disciplinei, titularul a avut numeroase întâlniri și discuții cu persoane și organizații reprezentative, 
atât din sistemul de stat (Direcții județene pentru cultură, culte și patrimoniu național, RNP Romsilva, Forumul Național 
al Geoparcurilor din România, Agenția Națională a Ariilor Naturale Protejate etc) cât și din domeniul ONG (Asociația 
de Ecoturism din România, ProPark, fundația pentru arii protejate, Fundația pentru Parteneriat). Pe plan internațional 
disciplina este racordată la nevoilor și așteptările UNESCO – programul pentru Geoștiințe și Geoparcuri, Global 
Geoparks Network, European Geoparks Network și Interpret Europe - European Association for Heritage Interpretation

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode 
de evaluare 

10.3. Pondere 
din nota finală

10.4. Curs • Cunoaşterea terminologiei utilizate în Mangementul 
Patrimoniului istoric și cultural. 
• Capacitatea de utilizare adecvată a noţiunilor 
• Înţelegerea importanţei studiilor de caz și a 
aplicațiilor practice. 
• Capacitatea de a construi tipurile de argumente pro şi 
contra studiate; 

Examen 50% 

10.5. 
Seminar/Laborator 

• Însuşirea problematicii tratate la curs şi seminar; 
• Capacitatea de a utiliza corect noțiunile studiate 
• Identificarea corectă a tipologiilor de patrimoniu 
• Capacitatea de a dezbate limitele noțiunilor de 
„valoare” și a rolului interpretării

Evaluare 
portofoliu 

50% 

10.6. Standard minim de performanţă 
 Cunoaşterea în linii mari a conceptelor cu care opereză Mangementul Patrimoniului istoric și cultural 
 Portofoliu complet cu temele de seminar si lucrari practice

1 Ciclul de studii - se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   
2 Regimul disciplinei (continut) - pentru nivelul de licenta se alege una din variantele - DF ( disciplina fundamentala), DD 
 (disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate), DC (disciplina complementara). -pentru nivel master se alege una din variantele 
DA- disciplina de aprofundare, DC- disciplina complementara,  S- disciplina de sinteza 
3 Regimul disciplinei ( obligativitate) - se alege una din variantele – DI (disciplina obligatorie) DO (disciplina optionala) DFac ( 
disciplina facultativa). 
4 Un credit este echivalent cu 25 de ore de studiu (activitati didactice si studiu individual). 
 

Data completării 
11.10.2021 

Titular curs 
dr. Cristian Ciobanu 

Titular lucrari laborator/seminarii 
dr. Cristian Ciobanu 

Data avizării în 
departament 
15.10.2021 

Director de departament 
Lect. Dr. Alexandru Andrasanu 

Data avizării în Consiliul 
Facultății 

19.10.2021 

Decan 
Prof. dr. Lucian Petrescu 

 


