
FIŞA DISCIPLINEI 
 
 

1. Date despre program 
1.1 Instituția de învățământ superior Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 
1.2 Facultatea / Departamentul Istorie / Istorie 
1.3 Catedra - 
1.4 Domeniul de studii Istorie 
1.5 Ciclul de studii Licenţă 
1.6 Programul de studii / Calificarea ISTORIE IF
 
 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei INTRODUCERE ÎN ARHIVISTICĂ ȘI PALEOGRAFIE ROMÂNO-

CHIRILICĂ
2.2 Titularul activităților de curs PROF. UNIV. DR. PETRONEL ZAHARIUC 
2.3 Titularul activităților de seminar LECT. UNIV. DR. IOAN-AUGUSTIN GURIȚĂ 
2.4 Anul 
de studiu 

II 2.5 Semestrul 3 2.6 Tipul de 
evaluare 

Colocviu 2.7 Regimul 
disciplinei 

OP 

 
 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână  4 din care:   3.2 curs  2 3.3 seminar/laborator  2 
3.4 Total ore din planul de învățământ  56 din care:   3.5 curs  28 3.6 seminar/laborator  28 
Distribuția fondului de timp ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 20 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 20 
Tutoriat  
Examinări 9 
Alte activități...................................  
3.7 Total ore studiu individual 69  
3.8 Total ore pe semestru 125 
3.9 Numărul de credite  5 
 
 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum X 
4.2 de competențe X 
 
 

5. Condiții (acolo unde este cazul) 
5.1 de desfășurare a 
cursului 

X 

5.2 de desfășurare a 
seminarului/laboratorului 

X 

 
 

6. Competențe specifice acumulate 
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-Utilizarea la un nivel de bază a metodelor specifice unei ştiinţe auxiliare a istoriei (paleografie 
chirilică/slavă/latină etc., epigrafie, genealogie, heraldică etc.). 
-Identificarea informaţiei despre trecutul istoric. 
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 -Utilizarea cunoştinţelor de bază referitoare la o ştiinţă auxiliară a istoriei. 
-Raportarea diferitelor texte de paleografie / epigrafie la diversele lor contexte istorice. 
-Utilizarea informaţiilor din textele paleografice / epigrafice descifrate şi interpretate în prezentarea 
unor fenomene sau fapte istorice. 

 
 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate) 
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Disciplina urmăreşte prezentarea principalelor componente ale arhivisticii. 
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Alături de principiile de sine stătătoare ale disciplinei, sunt prezentate şi principalele legături ale 
acesteia cu istoria şi cu alte ştiinţe înrudite. 
 

 
 

8. Conținuturi 

8. 1 Curs Metode de predare Observații 

Noţiuni introductive. Terminologia, izvoarele şi 
istoriografia arhivisticii 

Expunerea; conversaţia  

Istoria generală a arhivelor şi istoria arhivelor 
româneşti. Istoria arhivelor din Iaşi 

Expunerea; conversaţia  

Ştiinţe auxiliare: paleografie româno-chirilică, 
diplomatică, filigranologie, sigilografie, cronologie, 
metrologie (noţiuni introductive) 

Expunerea; conversaţia  

Istoria dreptului arhivistic. Legislaţia arhivistică de la 
începuturi până astăzi 

Expunerea; conversaţia  

Noţiuni de arhivotehnie (registratura, arhiva etc.) Expunerea; conversaţia  

Bibliografie: 
-Accesul la Arhive. Manual de linii directoare pentru implementarea Recomandării nr. R (2000) 13 privind o politică europeană 
asupra accesului la arhive, Charles Kecskeméti, Iván Székely, trad. de Bogdan-Florin Popovici, Bucureşti, 2007. 
-Andrieş-Tabac, Silviu, Heraldica Basarabiei, Chişinău, 1998. 
-Arhivele Statului în istoria României. Ghid bibliografic, Bucureşti, 1968, 459 p. 
-Arhivele Statului, 125 de ani de activitate 1830-1956, Bucureşti, 1957. 
-Beza, Marcu, Urme româneşti în Răsăritul Ortodox, ed. a II-a, Bucureşti, 1937. 
-***, Bibliografia arhivisticii româneşti, D.G.A.S., Bucureşti, 1969. 
-Bogdan, Damian P., Despre codicologie, în RA, IX, nr. 1, 1966, p. 63-90 şi nr. 2, p. 49-66. 
 
 

8. 2 Seminar Metode de predare Observații 

Prezentarea colecţiilor şi arhivelor din Bucureşti şi din 
celelalte judeţe ale ţării. 

Dezbatere  

Introducerea în studiul ştiinţelor auxiliare: paleografie 
româno-chirilică, diplomatică, filigranologie, sigilografie, 
cronologie, metrologie. 

Analiza de text 
 

 

Discuţii privitoare la legislaţia arhivistică; Figuri de 
arhivişti: la Iaşi -Gheorghe Asachi, Teodor Codrescu, 
Sever Zotta, Gheorghe Ungureanu, Constantin Turcu; la 
Bucureşti: Constantin Aricescu, Bogdan Petriceicu 
Hasdeu, Dimitrie Onciul, Constantin Moisil, Aurelian 
Sacerdoţeanu; în Transilvania: Franz Josef Zimmermann, 
Ştefan Meteş. 

Dezbatere  



Bibliografie: 
-Bogdan, Damian P., Filigranologia ca disciplină ştiinţifică, în RA, X, nr. 2, 1967, p. 3-40. 
-Cândea, Virgil, Mărturii româneşti peste hotare. Mică Enciclopedie, Bucureşti, vol. I, 1991, vol. II, 1998. 
-Cernovodeanu, Dan, Ştiinţa şi arta heraldică în România, Bucureşti, 1977.  
-Crăciun, Ioachim, Ilieş, Aurora, Repertoriul manuscriselor de cronici interne (sec. XV-XVIII), Bucureşti, 1963. 
-Dicţionar al ştiinţelor speciale ale istoriei, Bucureşti, 1982. 
-Din istoria arhivelor ardelene. 75 de ani de la înfiinţarea Arhivelor Statului Cluj, Cluj-Napoca, 1995. 
-Documenta Romaniae Historica, seria A, Moldova, B, Ţara Românească, C. Transilvania ;I D. Relaţii între Ţările Române. 
-***, Documente privind istoria României. Introducere, Bucureşti, vol. I-II, Bucureşti, 1956.  
-Dogaru, Maria, Din heraldica României, Bucureşti, 1994.   
-Drăghicescu – Berciu, Adina, Arhivistica – curs general, Bucureşti, 1997. 
-Idem, Ştiinţele auxiliare ale istoriei, Bucureşti, 1997.  
 
 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor 
profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conținutul acestei discipline este coroborat cu așteptările comunităţii, asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din 
domeniul aferent programului. Cursul urmărește să ofere studenților o mai bună pregătire în domeniu, înțelegerea fenomenelor 
istorice aferente temei, precum și dobândirea de competențe profesionale specifice. 

 
 

10. Evaluare 
 

Tip activitate 
 

10.1 Criterii de evaluare 
 

10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere 

din nota finală 

 
10.4 Curs 

Participarea activă la orele de 
curs; parcurgerea bibliografiei; 

însuşirea conceptelor şi a 
problematicii abordate în cadrul 

orelor de curs 

Examen scris 50% 

 
10.5 Seminar/laborator 

Prezenţa; referatul realizat Activitate la seminar 
 

50% 
 

10.6 Standard minim de performanță 

x 

 
 
 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 
 

.......................  .............................................   ...................................... 
 
 

 


