
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 InstituŃia de învăŃământ 
superior 

Universitatea „Babeş-Bolyai” 

1.2 Facultatea Facultatea de Istorie şi Filosofie 

1.3 Departamentul Departamentul de Istorie Modernă, Arhivistică şi Etnologie 

1.4 Domeniul de studii Istorie 

1.5 Ciclul de studii LicenŃă 

1.6 Programul de studiu / 
Calificarea 

Arhivistică 

LicenŃiat în Arhivistică 
 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei EvidenŃa fondurilor şi colecŃiilor arhivistice 

2.2 Titularul activităŃilor de curs - 

2.3 Titularul activităŃilor de seminar Conf. univ. dr. Ana Victoria Sima  

2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul 3 2.6. Tipul de 
evaluare 

E 2.7 Regimul 
disciplinei 

Oblig. 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităŃilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 2 Din care: 3.2 curs - 3.3 seminar/laborator 2 
3.4 Total ore din planul de învăŃământ 50 Din care: 3.5 curs - 3.6 seminar/laborator 28 
DistribuŃia fondului de timp: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiŃe 8 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 7 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 1 
Tutoriat 2 
Examinări  4 
Alte activităŃi: .................. - 
3.7 Total ore studiu individual 22 
3.8 Total ore pe semestru 50 
3.9 Numărul de credite 2 
 

4. PrecondiŃii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum • Nu este cazul  
4.2 de competenŃe • Nu este cazul 
 

5. CondiŃii (acolo unde este cazul) 

 

5.1 De desfăşurare a 
cursului 

• Sală de curs dotată cu videoproiector 

5.2  De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

• Sală de curs dotată cu videoproiector 



6. CompetenŃele specifice acumulate 
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 • C1. Regăsirea informaŃiei despre trecutul istoric românesc, respectiv despre organizarea şi 
funcŃionarea instituŃiilor creatoare de fonduri şi colecŃii arhivistice  

• C2. Analizarea şi interpretarea obiectivă a datelor privind factorii care au influenŃat 
constituirea şi evoluŃia fondurilor şi colecŃiilor arhivistice.  

• C3. Capacitatea de a expune oral, în limba română, a cunoştinŃelor referitoare la evoluŃia şi 
particularităŃile fondurilor şi colecŃiilor arhivistice româneşti.  
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 • CT1. Gestionarea, responsabilă şi riguroasă, în condiŃii de eficienŃă, a cerinŃelor 
profesionale aferente acestei discipline, cu respectarea principiilor eticii activităŃii 
ştiinŃifice, a normelor de citare şi respingerea fermă a plagiatului.  

• CT2. Aplicarea tehnicilor de relaŃionare în grup şi muncă eficientă în echipă, cu asumarea 
exigenŃelor specifice fiecărui nivel ierarhic.  

• CT3. Conştientizarea necesităŃii formării continue în vederea adaptării la nevoile specifice 
ale pieŃei muncii. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenŃelor acumulate) 

 

 

8. ConŃinuturi 

8.1 Curs -  Metode de predare ObservaŃii 
8.2 Seminar / laborator Metode de predare ObservaŃii 
Introducere, prezentarea tematicii, discutarea 
bibliografiei 

DiscuŃii, argumentare  

Fondul şi colecŃia arhivistică: aspecte teoretice şi 
terminologice 

DiscuŃii, analiză a 
temelor de discuŃie 

 

LegislaŃia internă şi internaŃională privind fondurile şi 
colecŃiile arhivistice 

DiscuŃii, analiză a 
temelor de discuŃie 

 

EvidenŃa documentelor DiscuŃii, analiză a 
temelor de discuŃie 

 

InstituŃia registraturii: infiinŃare, evoluŃie, competenŃe Prezentare, discuŃii, 
analiză 

 

ActivităŃi şi forme de evidenŃă arhivistică DiscuŃii, analiză a 
temelor de discuŃie 

 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

• Dobândirea cunoştinŃelor referitoare la organizarea şi principiile de 
constituire ale fondurilor şi colecŃiilor arhivistice, precum şi a 
metodologiei de ordonare şi prelucrare a acestora.  

7.2 Obiectivele specifice 
 
 
 
 
 
 

• Cunoaşterea de către studenŃi a contextului politico-administrativ şi a 
instituŃiilor creatoare de fonduri şi colecŃii arhivistice.  

• Însuşirea şi aplicarea corectă a principiilor şi normelor metodologice 
de constituire şi organizare a fondurilor şi colecŃiilor arhivistice 

• Identificarea şi analizarea principalelor aspecte normative ce se impun 
a fi optimizate în acord cu legislaŃia internaŃională şi cu nevoile 
patrimoniului arhivistic.  



Instrumente şi forme de evidenŃă arhivistică specifice 
arhivelor din Transilvania 

DiscuŃii, analiză a 
temelor de discuŃie 

 

Forme şi instrumente de evidenŃă specifice arhivelor 
orăşeneşti 

DiscuŃii, analiză a 
temelor de discuŃie 

 

Instrumente ştiinŃifice de evidenŃă arhivistică  DiscuŃii, argumentare  
Forme ştiinŃifice de evidenŃă arhivistică DiscuŃii, analiză a 

temelor de discuŃie 
 

Informatica şi evidenŃa informatizată a arhivelor DiscuŃii, 
exemplificarea 
metodelor 

 

EvidenŃa unei colecŃii arhivistice: Studiu de caz Exemplificare, 
analiza, argumentare 

 

Arhivele între Bibliotecă şi Muzeu ConversaŃie euristică, 
analiză 

 

Curs practic la Arhivele NaŃionale, Serviciul judeŃean 
Cluj 

DiscuŃii asupra unui 
fond arhivistic 

 

Bibliografie:  
 

1. Legea Arhivelor NaŃionale - nr. 16/1996 - (M. Of. nr. 71/09.04.1996), cu modificările şi completările 
ulterioare 

2. Instrucţiuni privind activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii de documente, 

http://www.arhivelenationale.ro/images/custom/image/Pdf-

uri/Instructiuni%20pentru%20creatorii%20de%20arhiva.pdf 
3. Elio Lodolini, Archivistica. Principi e problemi, 8 edizione, Milano, 1998.  
4. LaurenŃiu Mera, Îndreptar arhivistic, Cluj Napoca, 2004.  
5. Adina Berciu-Drăghicescu, Arhivistica şi documentaristica, Bucureşti, 2000, partea I-Arhivistica.  
6. Ioan Dordea, Din istoria arhivelor ardelene: 75 de ani de la înfiinŃarea Arhivelor Statului Cluj, Cluj-

Napoca, 1995.  
7. Florin Bogdan Popovici, Standardele arhivistice ale Consiliului internaŃional al Arhivelor (2008), 

Sfântu Gheorghe, 2008.  
8. Mihai Arsene, EvidenŃa fondurilor şi colecŃiilor arhivistice. Unele erori şi analiza lor, în „Arhiva 

Românească”, vol. I, fasc. I, 1995, pp. 20-30.  
9. Filofteia Rânziş, EvidenŃa centralizată a fondurilor şi colecŃiilor arhivistice din Arhivele NaŃionale, 

în „Revista Arhivelor”, LXXXVII, vol. LXII, nr. 1-2, 2000, pp. 180-206.  
10. Sigismund Jako, InstrucŃiuni ale oficiilor din Transilvania 1575-1841. Problema reorganizării 

arhivelor vechi din Transilvania, în „Revista Arhivelor”, seria nouă, Bucureşti, 1958, pp. 35-54.  
 
 
9. Coroborarea conŃinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanŃilor comunităŃii epistemice, 
asociaŃiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
•  Disciplina a fost concepută şi elaborată în concordanŃă cu lucrările din domeniu, publicate în Ńară şi 

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

preocupărilor unor instituŃii şi direcŃii de cercetare, respectiv a unor reviste de profil interne şi 
internaŃionale.  

 

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 Însuşirea cunoştinŃelor 
specifice disciplinei şi 
capacitatea de prezentare 

DiscuŃii, evaluarea temelor 
abordate 

100% 



sub formă orală 
   

10.6 Standard minim de performanŃă: obŃinerea notei 5 la examenul oral  
 
 

 

 

 


