
LISTA DESTINAȚIILOR DE PRACTICĂ – 2018-20191 

1-15 iulie – perioada de efectuare a practicii de specialitate2 

 

1. Muzeul Universității (conf.dr. Florentina Nițu) – 15 studenți 

2. Muzeul Național al Hărților și Cărții Vechi (lect.dr. Silvana Rachieru) – 10 studenți 

3. Muzeul Naţional de Istorie a României (lect.dr. Manuela Dobre) – 35-40 studenți 

4. Muzeul Municipiului București (conf.dr. Florentina Nițu) – 15 studenți 

5. Arhivele Naţionale Istorice Centrale (conf.dr. Marius Diaconescu) – nu există număr limită de studenți 

6. Arhiva Media TVR (lect.dr. Matei Gheboianu) - 20 de studenți 

7. Arhivele Diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe – 10-15 studenți 

8. CNSAS (lect.dr. Matei Gheboianu) - 20 de studenți 

9. Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România (conf.dr. Florentina Nițu) – 10 studenți 

10. Artmark (lect.dr. Daniela Zaharia) – 10 studenți 

11. Asociația Literati (lect.dr. Christian Năsulea) – minim 10 studenți 

12. Institutul de Istorie ,,Nicolae Iorga” (lect.dr. Silvana Rachieru) – 10-15 studenți 

13. Biblioteca CICSA/Pârvan (asist.dr. Mihaela Marcu) – 15 studenți 

14. Biblioteca „Centrul Sf. Petru si Andrei” (Biblioteca Bizantină) (lect.dr. Liviu Damian) – 7 studenți 

15. Fundația Calea Victoriei (lect.dr. Matei Gheboianu) – 10 studenți 

16. CSEA (lect.dr. Bogdan Antoniu) – 20 studenți  

17. CSEA (lect.dr. Alin Matei) – 20 sudenți 

18. CSEA (lect.dr. Dragos Zaharia) – 20 studenți 

 

 

 

Practică arheologică 

 

1. Capidava (conf.dr. Ioan Opriș) – 10 studenți 

2. Histria (lect.dr.Alexandra Țârlea) (iulie) – 5 studenți 

                                                           
1 Lista poate suferi modificări în măsura în care vor fi confirmate și alte destinații de practică. 
2 Practica de specialitate este destinată studenților din anii I și II (de la formele învățământ cu frecvență și învățământ la 

distanță), precum și masteranzilor din anul I de la următoarele programe: Tehnici diplomatice, Experimente ale modernității, 

Istoria comunismului în România, Istorie, resurse culturale și patrimoniu în societatea contemporană, Istorie și politică 

militară în România sec. XIX-XXI, Interfețe culturale în preistorie și antichitate, Istoria ideilor, mentalităților și culturii de 

masă. 



3. Histria (lect.dr. Alexandra Lițu) (august) – 4 studenți 

4. Adamclisi (15 iulie – 10 august) - 10 studenți – practică individuală3 

5. Sultana (15 iulie-18 august) - 5 studenți – practică individuală  

6. Ulpia Traiana Sarmizegetusa ( mai multe serii în intervalul 1-31 august) – nu există număr limită de 

studenți - practică individuală 

7. Piatra Craivii-Craiva (12-25 august) – nu există număr limită de studenți - practică individuală 

8. Cârlomănești-Arman (10-30 iulie) (lect.dr. Mihai Constantinescu) – 2 studenți  

9. Cârlomănești-Cetățuia (2 serii de câte 2 studenți în intervalul 15 august-30 septembrie) –  4 studenți - 

practică individuală 

10. Caraburun (30 iunie-25 iulie) – 2 studenți - practică individuală  

11. Românești – Dumbrăvița I (Banat) – (septembrie) – 4 studenți - practică individuală 

12. Radovanu (jud. Călărași) – (iulie - 3 săptămâni) - 4 studenți - practică individuală 

13. Seaca – Logrești (jud. Gorj) – (20 iulie-20 august) – 5 studenți – practică individuală 

 

 

 

PRACTICA DE SPECIALITATE PE ŞANTIERE ARHEOLOGICE 

Sultana – Malu Roșu, com. Manastirea, jud. Calarasi (100 km de Bucuresti) 

Instituție/director șantier/responsabil practică: dr. Cătălin Lazăr  

Tip sit: Necropola preistorica, asezare de tip tell, asezare plana 

Încadrare cronologică/culturală: Eneolitic - culturile Gumelnita si Boian (5000-3800 BC)  

Condiții:  

 Cazare: asigurata / gratis – la gradinita din sat, saltele relaxa, apa curenta, curent electric, aer 

conditionat, internet, wc-uri, chiuvete, dus apa calda 

 Transport: asigurat / gratis – cu microbusul Muzeului National de Istorie a Romaniei + masini personale 

(membrii echipei de cercetare) 

Cheltuieli acoperite: cazare (100%), transport (100%), partial masa (70%). 

Criterii de selecție: inscriere email + interviu cu coordonatorul (dr. Catalin Lazar) 

Date de contact: dr. Cătălin Lazăr  

                                                           
3 Pentru destinațiile de practică arheologică care au indicația practică individuală, înscrierea se face utilizând datele de contact pe care 

le găsiți în documentele referitoare la șantierele respective. 



E-mail: acltara@yahoo.com, lazarc@arheologie.ro 

Telefon: 0721712378 

https://sultana-archaeology.ro/ 

https://www.facebook.com/Sultana-Archaeology-1113533368697045/ 

https://www.facebook.com/archaeodrom/ 

https://twitter.com/Archaeodrom 

 

Ulpia Traiana Sarmizegetusa   

Satul Sarmizegetusa, jud. Hunedoara 

Cercetările din acest an au în vedere Templul zeilor de la Palmyra și necropola de Est. 

CAZAREA, MASA ȘI TRANSPORTUL sunt asigurate. 

Programul de lucru: 07:00 - 12:00 ; 13:00 - 16:00/ luni-sâmbătă (sâmbăta este zi scurtă) 

Contact: Ovidiu Țentea - 0745 231 563 - ovidiu.tentea@gmail.com 

 

 

Tropaeum Traiani, Adamclisi, jud. Constanța  

Institutul de arheologie „V. Pârvan”, conducător – prof.univ.dr. Alexandru Barnea  

Colectiv și sectoare: sector A – Adriana Panaite, sector C – Carol Căpiță, Robert Constantin, Alexandru Nicu  

Tip sit: oraș 

Încadrare cronologică/culturală: epoca romană și romano-bizantină  

Condiții: 

 Cazare – gratuită la Casa cetății, foarte aproape de șantier, există apă curentă, dar nu și curent electric 

 Masă: dimineața și seara fiecare pe cont propriu, masa de prânz este comună și contra cost. Studenții 

trebuie să își acopere cheltuielile de masă (aprox. 20 RON/zi). 

 Transport: tren sau autorcar până la Constanța și de acolo, de la autogara de lângă gară microbuz până la 

Adamclisi (se coboară la stația din centru – lângă Poliție). Transportul va fi achitat de către studenți.  

Studenții vor fi împărțiți în 3 serii de câte 10 (5 fete și 5 băieți/serie), fiecare serie având durata de 10 zile – 2 

săptămâni.   

Program de lucru: program de săpătură dimineața între 7-14, program de prelucrare a materialului între 16-20. 

Se lucrează și sâmbăta.  

https://sultana-archaeology.ro/
https://www.facebook.com/Sultana-Archaeology-1113533368697045/
https://www.facebook.com/archaeodrom/
https://twitter.com/Archaeodrom


Bagajul obligatoriu se contituie din: haine de ploaie, haine de vreme rece, iar pentru lucru în cetate pantaloni 

lungi + cămăși/bluze cu mâneci lungi (preferabil de culoare deschisă) + pălărie de soare; medicamente pentru 

stomac, alergii, înțepături de insecte; încălțăminte adecvată (se interzice lucrul în papuci); mănuși de lucru; 

lenjerie de pat și sac de dormit. 

Date de contact: Adriana Panaite - panaite_adriana92@yahoo.com 

 

Caraburun (jud. Tulcea) 

Responsabil practică/persoană de contact: dr. Vasilica Lungu (icalungu@yahoo.com) 

Tip sit: așezare antică (epocă greacă și romană) 

Se asigură cazare și masă. 

 

Cârlomănești – Arman (jud. Buzău) 

Responsabil practică/persoană de contact: lector dr. Mihai Constantinescu 

Tip sit: necropolă de epoca bronzului (cultura Monteoru) 

Se asigură cazare; studenții trebuie să își acopere cheltuielile de masă ( aprox. 20 RON/zi); studenții își asigură 

transportul până în Buzău, de unde vor fi luați cu mașina până pe sit. 

Important: înscrierea se poate face doar în urma unei discuții preliminare cu Mihai Constantinescu; 

studenții interesați sunt rugați să îl contacteze (mihai.constantinescu@istorie.unibuc.ro). 

 

Cârlomănești – Cetățuia (jud. Buzău) 

Responsabil practică/persoană de contact: dr. Sebastian Matei (sebastianmatei@yahoo.com) 

Tip sit: așezare de epoca bronzului și așezare getică 

Se asigură cazare și masă. 

 

Piatra Craivii – Craiva  

Responsabil practică/persoană de contact: dr. Cristian Plantos (cristi.plantos@gmail.com) 

Tip sit: necropolă de incinerație 

Se asigură cazare (la cort) și masă; se acoperă cheltuielile suplimentare de transport. 

 

 

mailto:icalungu@yahoo.com
mailto:sebastianmatei@yahoo.com
mailto:cristi.plantos@gmail.com


Histria – Sector Acropolă Centru-Sud 

Responsabil practică/persoană de contact: conf. Dr. Valentin Bottez 

Tip sit: cetate; epocă greacă și romană; cercetări în nivelul roman târziu (sec. VI p. Chr.) 

Se asigură cazare și masă. 

Important: înscrierile se pot face doar în urma interviului care va avea loc joi, 25 aprilie, orele 17, sala 

304. Precizare: vor avea prioritate la înscriere studenții care au mai făcut practica pe acest sector. 

 

Românești – Dumbrăvița I (Banat) 

Responsabil practică/persoana de contact: dr. Adrian Doboș (addobos@yahoo.co.uk) 

Tip sit: așezare paleolitică 

Perioada: septembrie 

Număr studenți: 4 

Condiții: se asigură cazare și masă, plus o mică diurnă 

 

Radovanu (jud. Călărași) 

Responsabil practică/persoana de contact: dr. Alexandru Morintz (alexmorintz@yahoo.com) 

Tip sit: așezare epoca bronzului + așezare getică 

Perioada: iulie (3 săptămâni) 

Număr studenți: 4 

Condiții:  cazare, transport, posibil masă  

 

Seaca – Logrești (jud. Gorj) 

Responsabil practică/persoana de contact: dr. Radu Băjenaru (radu.bajenaru@gmail.com) 

Tip sit: epoca bronzului-epoca fierului 

Perioada: 20 iulie-20 august 

Număr studenți: 5 

Condiții: cazare + plată (din care o parte va servi pentru plata mesei) 

mailto:addobos@yahoo.co.uk
mailto:alexmorintz@yahoo.com


CERERE DE ÎNSCRIERE4 

 

Stimată Doamnă Decan, 

 

Subsemnata/ul……………………………………………………………………………..., 

student/masterand al Facultății de Istorie, anul …….,  

secția/programul…………………………………………………………………, vă rog să îmi aprobați 

efectuarea practicii de specialitate la    …………………………………………………………………….., sub 

coordonarea ……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Vă mulțumesc. 

 

 

Data          

 

 

 

Cererea de înscriere se trimite la adresa de e-mail inscrieri.practica@gmail.com în perioada 25.04-20.05.2019. 

!!!  Distribuirea solicitanților se realizează în funcție de data înscrierii. !!! 

                                                           
4 Cererea de înscriere se completează doar de către studenții din anii I și II, precum și de masteranzii anului I care doresc 

să efectueze practica de specialitate sub coordonarea unui cadru didactic al Facultății de Istorie, la una dintre destinațiile 

de practică din listă. Studenții/masteranzii care intenționează să facă practică individual trebuie să descarce din 

Metodologia de organizare a practicii la FIUB (postată pe site-ul facultății la secțiunea Studenți-Practică) următoarele 

documente: caietul de practică, fișa de evaluare a studentului practicant, convenția de practică (aceasta din 

urmă în 3 exemplare). La finalizarea stagiului de practică, cele 3 documente completate vor fi lăsate la 

Secretariat. 

mailto:inscrieri.practica@gmail.com

