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FIŞA DISCIPLINEI 
 

Bazele civilizaţiei. Tehnologia şi inceputurile istoriei la Dunărea de Jos  
UP.06.DAP.1.O.21.01 

2021-2022 

 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 
superior 

Universitatea din Pitești 

1.2 Facultatea Teologie, Litere, Istorie și Arte 
1.3 Departamentul Limbă, Literatură, Istorie și Arte 
1.4 Domeniul de studii Istorie 
1.5 Ciclul de studii Master 
1.6 Programul de studiu / calificarea Zi/Istorie 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Bazele civilizaţiei. Tehnologia şi inceputurile istoriei la 
Dunărea de Jos  

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Constantin Bărbulescu 

2.3 Titularul activităţilor de seminar / 
laborator 

Conf. univ. dr. Sorin Cociș 

2.4 Anul de 
studii I 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de 

evaluare E 2.7 Regimul 
disciplinei O 

 
3. Timpul total estimat 

3.1 Număr de ore pe saptămână 3 3.2 din care curs 2 3.3 S / L / P 1 
3.4 Total ore din planul de înv. 42 3.5 din care curs 28 3.6 S / L / P 14 
Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual ore 
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 55 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe 
teren 

28 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 28 
Tutorat 2 
Examinări 4 
Alte activităţi ..... 16 
3.7 Total ore studiu individual 133 
3.8 Total ore pe semestru 175 
3.9 Număr de credite 7 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum Elemente de istorie generală 

4.2 De competenţe 
Regăsirea informaţiei despre trecutul istoric; 
Stabilirea faptelor istorice pe baza informaţiilor din izvoare şi 

din afara izvoarelor 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului dotare a sălii de curs cu videoproiector- 

5.2 De desfăşurare a 
laboratorului 

dotare a sălii  cu videoproiector 

 
6. Competenţe specifice vizate 

C
om

pe
te

n
ţe

 
p

ro
fe

si
on

al
e CT.1 Profesionale 
C4. Utilizare la un nivel de bază a metodelor specifice unei ştiinţe auxiliare a istoriei 
(paleografie chirilică/slavă/latină etc., epigrafie); 

C5. Utilizarea conceptelor şi a metodelor de bază cel puţin ale unei alte ştiinţe sociale sau 
umaniste, sau ale unei discipline de graniţă între istorie şi alte ştiinţe (sociologia, antropologia, 
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istoria artei,economia, psihologia, filosofia etc.); 

C6. Producerea punctuală a unor noi cunoştinte istorice pe baza cunoaşterii aprofundate a unei 
epoci şi/sau probleme istorice de complexitate medie. 

C
om

p
et

en
ţe

 
tr

an
sv

er
sa

le
 

 

CT2:Transversale 
CT1. Indeplinirea la termen, riguroasa şi responsabila, în condiţii de eficienţă şi eficacitate, a 
sarcinilor profesionale, cu respectarea principiilor eticii activităţii ştiinţifice, aplicarea riguroasă 

a regulilor de citare şi respingerea plagiatului. 
CT2. Aplicarea tehnicilor de relationare în grup si de munca eficienta în echipa, cu asumarea de 

roluri diverse. 

CT3. Cautarea, identificarea şi utilizarea unor metode şi tehnici eficiente de învăţare; 
conştientizarea motivaţiilor extrinseci şi intrinseci ale invăţării continue. 

 
7. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul 
general al 
disciplinei 

Asimilarea conținuturilor referitoare la trăsăturile generale ale 
comunităţilor preistorice în diversele epoci ale acesteia și dezvoltarea 
competențelor privind analiza acestora. 

7.2 Obiectivele 
specifice 

A. Obiective cognitive 

Asimilarea trăsăturilor specifice ale fiecărei epoci preistorice din istoria 
României.  
Analiza evoluţiei diverselor societăţi-culturi în epocile preistoriei şi 
protoistoriei;definirea modelului tehnic de adaptare la mediul natural.  
Descifrarea cauzelor evoluţiei diferite a comunităţilor umane preistoriceîn 
spaţiul actual al României. 
 
B. Obiective procedural 
Operarea cu noţiunile de: preistorie, epoca pietrei, tehnologie, artefact, 
invenţie, inovaţie, adaptare, specific cultural. Culturi arheologice.  
Analiza critică a izvoarelor arheologice în vederea desprinderii concluziilor 
privind evoluția comunităților umane. 
Sinteza principalelor caracteristici ale fiecărei epoci preistorice şi ilustrarea 
acestora cu activități specifice.  
 

C. Obiective atitudinale 

Manifestarea interesului pentrucunoaşterea, protejarea și valorificarea 
patrimoniului arheologic, ca vector important în reconstituirea epocilor 
preistorice.  

Dezvoltarea spiritului de inițiativă în domeniul cercetării preistoriei şi 
protoistoriei prin participare la sesiuni de referate și comunicări științifice, 
cercetări arheologice derulate prin facultate sau muzee etc. 

 
8. Conţinuturi 

8.1. Curs  
Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1 Introducere. Coordonatele spaţiului românesc.  2 Prelegerea 
intensificată 
Expunerea 
Explicaţia  
Dezbaterea 
Conversaţia 
Prelegerea 
intensificată 
Expunerea 
Explicaţia  
Dezbaterea 

Titluri 
bibliografie 
Materiale 
PowerPoint 
Film documentar 
Titluri 
bibliografie 
Materiale 
PowerPoint 
Film documentar 

2 Evoluţia parametrilor mediului în cuaternar. 2 
3 Periodizare şi cronologia preistoriei în România.  2 

4 
Metodologia cercetării. Istoricul cercetărilor. 

Personalităţi şi epoci. 
2 

5 
Epoca pietrei – caracterizare generală. Importanţa 
pentru civilizaţie. 2 

6 
Paleoliticul. Antropogeneza. Culturi arheologice. 
Conţinutul şi evoluţia culturii materiale. Parametrii 
tehnologiei. Achiziţionarea şi transformarea 

2 
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materiilor vegetale (lemn, fibre), minerale (materii 
dure litice, argilă, minereuri neferoase), animale (os, 
corn, fildeş, dinţi, cochilii etc.).  

Conversaţia 

7 

Paleoliticul. Relevarea modului specific al inserţiei 
diverselor tipuri de industrii în achiziţia şi gestiunea 
resurselor de subzistenţă, în organizarea habitatului 
etc. Coordonatele paleoeconomiei. 

2 

8 

Epipaleoliticul. Culturi arheologice. Conţinutul şi 
evoluţia culturii materiale. Parametrii tehnologiei. 
Achiziţionarea şi transformarea materiilor vegetale 

(lemn, fibre), minerale (materii dure litice, argilă, 
minereuri neferoase), animale (os, corn, dinţi, cochilii 
etc.).  

2 

9 

Epipaleoliticul. Relevarea modului specific al 
inserţiei diverselor tipuri de industrii în achiziţia şi 
gestiunea resurselor de subzistenţă, în organizarea 
habitatului etc. Coordonatele paleoeconomiei. 

2 

10 

Mezoliticul. Culturi arheologice. Conţinutul şi 
evoluţia culturii materiale. Parametrii tehnologiei. 
Achiziţionarea şi transformarea materiilor vegetale 
(lemn, fibre), minerale (materii dure litice, argilă, 
minereuri neferoase), animale (os, corn, dinţi, cochilii 
etc.).  

2 

11 

Mezoliticul. Relevarea modului specific al inserţiei 
diverselor tipuri de industrii în achiziţia şi gestiunea 
resurselor de subzistenţă, în organizarea habitatului 
etc. Coordonatele paleoeconomiei. 

2 

12 

Neo-eneoliticul. Culturi arheologice. Conţinutul şi 
evoluţia culturii materiale. Parametrii tehnologiei. 

Achiziţionarea şi transformarea materiilor vegetale 
(lemn, fibre), minerale (materii dure litice, argilă, 
minereuri neferoase), animale (os, corn, fildeş, dinţi, 
cochilii etc.). 

2 

13 Neo-eneoliticul. Ceramica şi metalurgia. Alte 
meşteşuguri.  

2 

14 

Neo-eneoliticul. Relevarea modului specific al 
inserţiei diverselor tipuri de industrii în achiziţia şi 
gestiunea resurselor de subzistenţă, în organizarea 
habitatului etc. Coordonatele paleoeconomiei. 

2 

 
Bibliografie: 

 
Comșa E., Neoliticul pe teritoriul României. Consideraţii, Bucureşti, 1987 (pdf) 
Dumitrescu, Vladimir; Vulpe, Alexandru – Dacia înainte de Dromihete, Bucureşti, Ed. Ştiinţifică 
şi Enciclopedică, Bucureşti, 1988 
Păunescu Al., Evoluția uneltelor şi armelor de piatră cioplită pe teritoriul României, Bucureşti, 
1967 
Păunescu Al., Paleoliticul şi mezoliticul teritoriului cuprins între Carpați și Dunăre, Bucureşti, 
2000 

Petrescu-Dîmboviţa Mircea; Vulpe Alexandru (coord.) – Istoria românilor. I. Moştenirea 

timpurilor îndepărtate, Academia Română. Secţia de Ştiinţe Istorice şi Arheologie, Ed. 
Enciclopedică, Bucureşti, 2001 
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Preda, Constantin (coord.) – Enciclopedia arheologiei şi istoriei vechi a României, vol. I-III, A-Q, 
Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 1996-1999 
Colecţiile revistelor de specialitate: Dacia, Studii şi cercetări de istorie veche şi archeologie, 
Argessis, Studii de preistorie 
Seria volumelor: Materiale şi cercetări arheologice 

 
Resurse digitale 
 
Revista Argesis a Muzeului Judeţean Argeş, articole şi studii privind epoca pietrei, vol. 18-23  
http://www.muzeul-judetean-arges.ro/editura-ordessos/argesis-studii-si-comunicari/seria-istorie 
 
Revista Buletinul Muzeului Judeţean Teleorman, articole şi studii privind epoca pietrei, vol. 1-7 
http://www.muzeulteleorman.ro/publicatii%20BMJTSA.html 
 
Cronica cercetărilor arheologice din România 1999-2014, rapoarte de cercetare privind epoca 

pietrei 
http://www.cimec.ro/arheologie.html 
www.cimec.ro 
 
O civilizaţie necunoscută: Gumelniţa 
http://www.cimec.ro/arheologie/gumelnita/cd/default.htm 
 
Cucuteni-Poduri 
http://studium.ugal.ro/ARTICOLE_STUDIUM/ARTICOLE_STUDIUM8/801_CHIRIAC.pdf 

 
Tehnologia procesării materialelor litice şi a materiilor dure animale, exemplificări, arheologie 
experimentală 
http://www.ginellames.fr/fr/accueil/ 
 
Proiectul DanubiOs, Muzeul Judeţean Galaţi, Colecţia de artefacte eneolitice din materii dure 
animale 
http://migl.ro (Proiecte AFCN, Digitizarea patrimoniului MDA) 
 

8.2. Aplicaţii: Seminar / Laborator / Teme de casă 
Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1 Introducere. Coordonatele spaţiului românesc.  1 Explicaţia  
Dezbaterea 
Conversaţia 

Titluri 
bibliografie 
Materiale 
PowerPoint 
Film documentar 

2 Evoluţia parametrilor mediului în cuaternar. 1 
3 Periodizare şi cronologia preistoriei în România.  1 

4 
Metodologia cercetării. Istoricul cercetărilor. 
Personalităţi şi epoci. 

1 

5 
Epoca pietrei – caracterizare generală. Importanţa 
pentru civilizaţie. 

1 

6 

Paleoliticul. Antropogeneza. Culturi arheologice. 
Conţinutul şi evoluţia culturii materiale. Parametrii 
tehnologiei. Achiziţionarea şi transformarea 
materiilor vegetale (lemn, fibre), minerale (materii 
dure litice, argilă, minereuri neferoase), animale (os, 
corn, fildeş, dinţi, cochilii etc.).  

1 

7 

Paleoliticul. Relevarea modului specific al inserţiei 
diverselor tipuri de industrii în achiziţia şi gestiunea 
resurselor de subzistenţă, în organizarea habitatului 

etc. Coordonatele paleoeconomiei. 

1 
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8 

Epipaleoliticul. Culturi arheologice. Conţinutul şi 
evoluţia culturii materiale. Parametrii tehnologiei. 
Achiziţionarea şi transformarea materiilor vegetale 
(lemn, fibre), minerale (materii dure litice, argilă, 
minereuri neferoase), animale (os, corn, dinţi, cochilii 

etc.).  

1 

9 

Epipaleoliticul. Relevarea modului specific al 

inserţiei diverselor tipuri de industrii în achiziţia şi 
gestiunea resurselor de subzistenţă, în organizarea 
habitatului etc. Coordonatele paleoeconomiei. 

1 

10 

Mezoliticul. Culturi arheologice. Conţinutul şi 
evoluţia culturii materiale. Parametrii tehnologiei. 
Achiziţionarea şi transformarea materiilor vegetale 
(lemn, fibre), minerale (materii dure litice, argilă, 
minereuri neferoase), animale (os, corn, dinţi, cochilii 
etc.).  

1 

11 

Mezoliticul. Relevarea modului specific al inserţiei 
diverselor tipuri de industrii în achiziţia şi gestiunea 
resurselor de subzistenţă, în organizarea habitatului 
etc. Coordonatele paleoeconomiei. 

1 

12 

Neo-eneoliticul. Culturi arheologice. Conţinutul şi 
evoluţia culturii materiale. Parametrii tehnologiei. 
Achiziţionarea şi transformarea materiilor vegetale 
(lemn, fibre), minerale (materii dure litice, argilă, 

minereuri neferoase), animale (os, corn, fildeş, dinţi, 
cochilii etc.). 

1 

13 
Neo-eneoliticul. Ceramica şi metalurgia. Alte 

meşteşuguri.  
1 

14 

Neo-eneoliticul. Relevarea modului specific al 

inserţiei diverselor tipuri de industrii în achiziţia şi 
gestiunea resurselor de subzistenţă, în organizarea 
habitatului etc. Coordonatele paleoeconomiei. 

1 

 
Bibliografie: 

 
Beldiman, Corneliu – Istoria veche a românilor. Datele, Bucureşti, 2005 
Comșa E., Neoliticul pe teritoriul României. Consideraţii, Bucureşti, 1987 (pdf) 
Dumitrescu, Vladimir; Vulpe, Alexandru – Dacia înainte de Dromihete, Bucureşti, Ed. 
Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1988 
Păunescu Al., Evoluția uneltelor şi armelor de piatră cioplită pe teritoriul României, Bucureşti, 
1967 
Păunescu Al., Paleoliticul şi mezoliticul teritoriului cuprins între Carpați și Dunăre, Bucureşti, 

2000 
Petrescu-Dîmboviţa Mircea; Vulpe Alexandru (coord.) – Istoria românilor. I. Moştenirea 

timpurilor îndepărtate, Academia Română. Secţia de Ştiinţe Istorice şi Arheologie, Ed. 
Enciclopedică, Bucureşti, 2001 

Preda, Constantin (coord.) – Enciclopedia arheologiei şi istoriei vechi a României, vol. I-III, A-

Q, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 1996-1999 
Colecţiile revistelor de specialitate: Dacia, Studii şi cercetări de istorie veche şi archeologie, 
Argessis, Studii de preistorie 
Seria volumelor: Materiale şi cercetări arheologice 
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Resurse digitale 
 

Revista Argesis a Muzeului Judeţean Argeş, articole şi studii privind epoca pietrei, vol. 18-23  
http://www.muzeul-judetean-arges.ro/editura-ordessos/argesis-studii-si-comunicari/seria-istorie 
 
Revista Buletinul Muzeului Judeţean Teleorman, articole şi studii privind epoca pietrei, vol. 1-7 
http://www.muzeulteleorman.ro/publicatii%20BMJTSA.html 
 
Cronica cercetărilor arheologice din România 1999-2014, rapoarte de cercetare privind epoca 
pietrei 
http://www.cimec.ro/arheologie.html 
www.cimec.ro 

 
O civilizaţie necunoscută: Gumelniţa 
http://www.cimec.ro/arheologie/gumelnita/cd/default.htm 
 
Cucuteni-Poduri 
http://studium.ugal.ro/ARTICOLE_STUDIUM/ARTICOLE_STUDIUM8/801_CHIRIAC.pdf 
 
Tehnologia procesării materialelor litice şi a materiilor dure animale, exemplificări, arheologie 
experimentală 
http://www.ginellames.fr/fr/accueil/ 

 
Proiectul DanubiOs, Muzeul Judeţean Galaţi, Colecţia de artefacte eneolitice din materii dure 
animale 
http://migl.ro (Proiecte AFCN, Digitizarea patrimoniului MDA) 
 

9.  Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor 
comunitaţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul 
aferent programului 

 În măsura posibilităților, studenții vor fi încurajați să participe la sesiuni științifice, la dezbateri 
pe probleme de preistorie, cercetări arheologice, workshop-uri, lansări de carte etc. 
 

10.  Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 

10.3 
Pondere  
din nota 

finală 

10.4 Curs 
Tratarea calitativă a subiectelor 
de examen, analiza acestora 
conform baremului de notare 

Examen scris 60% 

10.5 Seminar / 
Laborator /  
Tema de casă 

Analiza produselor și a 
intervenţiilor studentului în 
activităţile de seminar. 
 
Realizarea unui referat ştiinţific, 
pentru elaborarea căruia se vor 
folosi cel puţin 3 surse 
bibliografice. 

Evaluare formativă 
 
 
Evaluarea produselor de 
activitate 

40% 

10.6 Standard 
minim de 
performanţă 

Cerințe pentru nota cinci 
Competențe minime care dovedesc parcurgerea materiei cursului 
(identificarea principalelor caracteristici ale etapelor preistorice studiate) 

10.7 Standard 
maxim de 
performanţă 

Competente care dovedesc însuşirea cunoştinţelor care dovedesc parcurgerea 
materiei; 
Formarea abilităţilor şi deprinderilor de a obţine informaţia, a o prelucra, de a 
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ajunge la o perspectivă personală asupra problematicii; 
Capacitatea de a argumenta şi de a elebora un material cu caracter ştiinţific. 

 
 
Data completării 
septembrie 2021 

 

Titular de 
curs 

(asociat): 
 

Conf. univ. 
dr. 

Bărbulescu 
Constantin 

Titular de 
curs 

(asociat): 
 

Conf. 
univ. dr. 

Cociș 
Sorin 

Data aprobării în 
Consiliul 

departamentului, 
... septembrie 2021 

Director de 
departament, 

(prestator) 

Director de 
departament, 
(beneficiar), 

 
 

 


