
FIȘA DISCIPLINEI 
1. Date despre program 
 

1.1 Instituția de învățământ 
superior 

Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca 

1.2 Facultatea Facultatea de Istorie și Filosofie 

1.3 Departamentul Departamentul de Istorie Modernă, Arhivistică și Etnologie 
1.4 Domeniul de studii Istorie 

1.5 Ciclul de studii Licență 

1.6 Programul de studiu / 
Calificarea 

Arhivistică 
Licențiat în Arhivistică  

2. Date despre disciplină 
 

2.1 Denumirea disciplinei:Arhive personale şi familiale 

2.2 Titularul activităților de curs Lect. dr. Lucian Turcu 

2.3 Titularul activităților de seminar Lect. dr. Lucian Turcu 

2.4 Anul de studiu 2 2.5 Semestrul 
4 

2.6. Tipul de 
evaluare 

C 2.7 Regimul 
disciplinei 

DS 

 

3. Timpul total estimat 
 

3.1 Număr de ore pe săptămână 5 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 3 
3.4 Total ore din planul de învățământ 70 Din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 42 
Distribuția fondului de timp: Ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 28 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 14 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 26 

Tutoriat 4 
Examinări 6 

Alte activități: .................  - 
3.7 Total ore studiu individual 78 

3.8 Total ore pe semestru 70 

3.9 Numărul de credite 5 
 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 
 

4.1 de curriculum • Nu este cazul 

4.2 de competențe • Nu este cazul 
 

 

 

 



5. Condiții (acolo unde este cazul) 
 

5.1 De desfășurare a cursului • Sală dotată cu videoproiector 

5.2 De desfășurare a 
seminarului/laboratorului 

• Sală dotată cu videoproiector 



6. Competențele specifice acumulate 
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• C1. Definirea conceptelor de arhivă personală şi de arhivă familială. 
• C2. Cunoaşterea caracteristicilor, vechimei şi importanţei arhivelor personale şi familiale. 
• C3. Cunoaşterea normelor tehnice în vigoare (naţionale şi internaţionale) de ordonare şi 

inventariere a arhivelor personale şi familiale. 
• C4. Cunoaşterea tehnicii de întocmire a registrelor arhivelor personale şi familiale şi a rolului lor 

în cercetarea ştiinţifică 
• C5. Cunoaşterea modului de formare şi de funcţionare a diverselor arhive premoderne şi 

moderne de pe teritoriul actual al României. 
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• CT1. Conştientizarea cursanţilor cu privire la rolul şi importanţa pe care le au arhivele personale 
şi familiale în cunoaşterea trecutului istoric. 
 

• CT2. Responsabilizarea cursanţilor cu privire la documentele cu valoare istorică regăsibile în 
patrimoniul personal şi al familiilor lor. 
 

• CT3. Etica profesională. 

 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor acumulate) 
 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

• Introducere în teoria organizării şi funcţionării arhivelor personale şi 
familiale din ţară şi străinătate. 

 
 
 
7.2 Obiectivele specifice 

 
• Acumularea de cunoştinţe privitoare la ordonarea şi inventarierea arhivelor 

personale şi familiale. 
 

• Analizarea conţinutului şi conştientizarea valorii documentare a unor 
fonduri de arhive personale şi familiale. 
 

• Dobândirea abilităţilor practice necesare în vederea prelucrării, ordonării şi 
inventarierii documentelor personale şi familiale. 

 
 
  

 
8. Conținuturi 
 

8.1 Curs Metode de predare Observații 
1. Introducere, problematică, bibliografie Prelegere  
2. Arhivele personale şi familiale. Definiţii, 
caracteristici, vechimea şi importanţa lor 

Prelegere  

3. Norme arhivistice (interne şi internaţionale) de 
organizare a documentelor din fondurile personale şi 
familiale Prelegere 

 

4. Norme de la începutul secolului al XIX-lea privind 
ordonarea şi păstrarea arhivelor familiale 

Prelegere  

5. Consideraţii privind tehnica întocmirii registrelor 
arhivelor personale şi a rolului lor în cercetarea 

Prelegere  



ştiinţifică 

6. Consideraţii privind tehnica prelucrării arhivelor 
familiale premoderne 
 Prelegere 

 

7. Formarea şi funcţionarea arhivelor familiale nobiliare 
din Transilvania Prelegere 

 

8. Arhivele elitelor politice 
Prelegere  

9. Arhivele elitelor intelectuale/academice 
Prelegere  

10. Arhivele elitelor ecleziastice 
Prelegere  

11. Arhivele personalităţilor feminine 
Prelegere  

12. Arhivele personalităţilor din domeniul presei 
Prelegere  

13. Arhivele personalităţilor din domeniul artistic 
Prelegere  

14. Arhive personale şi familiale din domeniul sportului 
Prelegere  

  



8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observații 
1. Vizită la Serviciul judeţean Cluj al Arhivelor 
Naţionale 

Discuții  

2. Prezentarea caracteristicilor, a documentelor relevante 
şi a importanţeidiferitelor fonduri personale/familiale 
aflate în păstrarea Serviciilor(Birourilor) judeţene ale 
Arhivelor Naţionale 

Discuții, analiză, 
argumentare 

 

3. Prezentarea caracteristicilor, a documentelor relevante 
şi a importanţei diferitelor fonduri personale/familiale 
aflate în păstrarea Serviciilor (Birourilor) judeţene ale 
Arhivelor Naţionale 

Discuții, analiză, 
argumentare 

 

4. Prezentarea caracteristicilor, a documentelor relevante 
şi a importanţei diferitelor fonduri personale/familiale 
aflate în păstrarea Serviciilor (Birourilor) judeţene ale 
Arhivelor Naţionale 

Discuții, analiză, 
argumentare 

 

5. Prezentarea caracteristicilor, a documentelor relevante 
şi a importanţei diferitelor fonduri personale/familiale 
aflate în păstrarea Serviciilor (Birourilor) judeţene ale 
Arhivelor Naţionale 

Discuții, analiză, 
argumentare 

 

6. Prezentarea caracteristicilor, a documentelor relevante 
şi a importanţei diferitelor fonduri personale/familiale 
aflate în păstrarea Serviciilor (Birourilor) judeţene ale 
Arhivelor Naţionale 

Discuții, analiză, 
argumentare 

 

7. Prezentarea caracteristicilor, a documentelor relevante 
şi a importanţei diferitelor fonduri personale/familiale 
aflate în păstrarea Serviciilor (Birourilor) judeţene ale 
Arhivelor Naţionale 

Discuții, analiză, 
argumentare 

 

8. Prezentarea caracteristicilor, a documentelor relevante 
şi a importanţei diferitelor fonduri personale/familiale 
aflate în păstrarea Serviciilor (Birourilor) judeţene ale 
Arhivelor Naţionale 

Discuții, analiză, 
argumentare 

 

9. Prezentarea caracteristicilor, a documentelor relevante 
şi a importanţei diferitelor fonduri personale/familiale 
aflate în păstrarea Serviciilor (Birourilor) judeţene ale 
Arhivelor Naţionale 

Discuții, analiză, 
argumentare 

 

10.Prezentarea caracteristicilor, a documentelor 
relevante şi a importanţei diferitelor fonduri 
personale/familiale aflate în păstrarea Serviciilor 
(Birourilor) judeţene ale Arhivelor Naţionale 

Discuții, analiză, 
argumentare 

 

11. Prezentarea caracteristicilor, a documentelor 
relevante şi a importanţei diferitelor fonduri 
personale/familiale aflate în păstrarea Serviciilor 
(Birourilor) judeţene ale Arhivelor Naţionale 

Discuții, analiză, 
argumentare 

 

12. Prezentarea caracteristicilor, a documentelor 
relevante şi a importanţei diferitelor fonduri 
personale/familiale aflate în păstrarea Serviciilor 
(Birourilor) judeţene ale Arhivelor Naţionale 

Discuții, analiză, 
argumentare 

 

13. Prezentarea caracteristicilor, a documentelor 
relevante şi a importanţei diferitelor fonduri 
personale/familiale aflate în păstrarea Serviciilor 
(Birourilor) judeţene ale Arhivelor Naţionale 

Discuții, analiză, 
argumentare 

 

14. Prezentarea caracteristicilor, a documentelor 
relevante şi a importanţei diferitelor fonduri 
personale/familiale aflate în păstrarea Serviciilor 
(Birourilor) judeţene ale Arhivelor Naţionale 

Discuții, analiză, 
argumentare 
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9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 
asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului _____________  
 
• Disciplina a fost concepută și elaborată în concordanță cu lucrările din domeniu, publicate în țară și 

străinătate. 
• Câteva dintre temele abordate în cadrul cursului au în vedere aspecte relevante ce constituie subiectul 

preocupărilor unor instituții și direcții de cercetare, respectiv a unor reviste de profil interne și 
internaționale. 
 

10. Evaluare 
 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din nota 
finală 

 
10.4 Curs 

Însușirea cunoștințelor 
specifice disciplinei și 
capacitatea de prezentare 
sub formă orală 

Examen oral 50% 

 
10.5 Seminar/laborator Capacitatea de a analiza și 

aplica noțiunile însușite în 
practica arhivistică 

Discuții, prezentarea lucrărilor 
de seminar 

50% 

   
10.6 Standard minim de performanță: obținerea notei 5 l a examenul oral 
 


