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FISA DISCIPLINEI 
 

Denumirea disciplinei 

  
Pre- și Protoistoria României/Culturi preistorice pe teritoriul 
României / Modul : Culturi preistorice pe teritoriul României 

 

Codul 
disciplinei   

Anul de studiu I Semestrul* 2 Tipul de evaluare finală (E / V / C) Preexamen 
și Examen 

Categoria formativă a disciplinei  
DF-fundamentală, DG-generală, DS-de specialitate, DE-economică/managerială, DU-umanistă 

DG 

Regimul disciplinei {Ob-obligatorie, Op-opţională, F- facultativă} Ob Numărul de credite 4 
Total ore din planul de învăţământ 42 Total ore studiu individual 58 Total ore pe semestru 100 

Titularul disciplinei Prof. univ. dr. Monica Chicideanu-Șandor 
  

Facultatea ISTORIE 
 
 

Numărul total de ore (pe semestru) din 
planul de invatamant 

(Ex: 28 la C dacă disciplina are curs de  
14_saptămâni x 2_h_curs pe saptămână) 

Catedra Istorie antică, arheologie şi Istoria artei 

Domeniul fundamental de 
ştiinţă, artă, cultură 

ŞTIINŢE UMANE 

Domeniul pentru studii 
universitare de licenţă ISTORIE 

 
 

 
Total 

 
C** 

 
S 

 
L 

 
P 

Direcţia de studii ISTORIE și ISTORIA ARTEI 
 
 42 28 14   

  
 

 
Tabla de materii 

Tematica cursului: 
 
1. Periodizarea istoriei vechi a României (1 oră) 
2. Noțiuni de cronologie (2 ore) 
3. Caracteristicile generale ale neoliticului și eneoliticului (2 ore) 
4. Meșteșuguri casnice și profesionalizate în neolitic cu accent pe olărit și prelucrarea 
metalelor (aur și cupru) (4 ore) 
5. Habitatul în neolitic (2 ore) 
6. Practici funerare și elemente de viață religioasă în neolitic (2 ore) 
7. Epoca de tranziție de la neolitic la epoca bronzului. Caracteristici generale (2 ore) 
8. Caracterizare generală a epocii bronzului (2 ore) 
9. Habitat, practici funerare și viața religioasă în epoca bronzului (4 ore) 
10. Apariția carului și schimburile la mică și mare distanță (1 ore) 
11. Metalurgia bronzului și depozitele de bronzuri în epoca bronzului și Hallstatt (2 
ore) 
12. Caracterizare generală a Hallstattului (2 ore) 
13. Principalele culturi hallstattiene (2 ore) 
 
Tematica seminarului: 
 
1. Seminar introductiv (explicarea cerințelor seminarului, metodei de evaluare și 
prezentarea bibliografiei pentru preexamen; definirea conceptelor generale și a 
termenilor fundamentali utilizați la curs și seminar) (2 ore) 
2. Plastica antropomorfă a culturilor Precucuteni și Cucuteni (2 ore) 
3. Practici funerare în neolitic (studiu de caz necropolele de la Varna și Durankulak) 
(2 ore) 
4. Practici funerare în epoca bronzului (studiu de caz culturile Monteoru și Gârla 



 

 2 

Mare) (2 ore) 
5. Hallstattul mijlociu (studiu de caz cultura Basarabi) (2 ore) 
6.  Piese de armament specifice epocii bronzului și primei epoci a fierului (2 ore) 
7. Tezaure de aur din epoca bronzului (2 ore) 
 
 

Bibliografie curs 
și seminar 

M. Petrescu Dîmbovița, A. Vulpe (coord.), Istoria Românilor, vol. I, Ed. 
Enciclopedică, București, 2001, p. 211-327. 
D.M. Pippidi (coord.), Dicționar de istorie veche a României, București, 1976. 
C. Preda (coord.), Enciclopedia arheologiei și istoriei vechi a României, vol I-III, 
București. 
D. Monah, Plastica antropomorfă a culturii Cucuteni-Tripolje, Piatra Neamţ, 1997. 
V. Dumitrescu, Arta preistorică în România, Bucureşti, 1974. 
Monica Şandor-Chicideanu, Cultura Žuto-Brdo-Gârla Mare. Contribuţii la 
cunoaşterea epocii bronzului la Dunărea Mijlocie şi Inferioară, Cluj-Napoca, 2003. 
H. Ciugudean, Epoca timpurie a bronzului în centrul şi sud-vestul Transilvaniei, 
Bucureşti, 1996. 
V. Dumitrescu, Necropola de incineraţie din epoca bronzului de la Cârna, Bucureşti, 
1961. 
M. Gumă, Epoca bronzului în Banat, Timişoara, 1997. 
B. Hänsel, Beiträge zur Chronologie der mittleren Bronzezeit in Karpatenbecken, 
Bonn, 1968. 
S. Morintz, Contribuţii la istoria tracilor timpurii, vol. I, Bucureşti, 1978. 
M. Petrescu-Dîmboviţa, Depozitele de bronzuri din România, Bucureşti, 1977. 
 

Bibliografie 
preexamen 

M. Petrescu Dîmbovița, A. Vulpe (coord.), Istoria Românilor, vol. I, Ed. 
Enciclopedică, București, 2001, p. 399-511. 
 

 
 

 
La stabilirea notei finale se iau în considerare* 

 

 
Ponderea în notare, exprimată in  % 

{Total=100%} 
  
- examenul este precedat de un prexamen eliminatoriu (colocviu) Admis/respins 
  
- răspunsurile la examen (evaluarea finală) 60 

- testarea continuă pe parcursul semestrului 20 
 
- alte activităţi (precizaţi) . Participarea la dezbaterile din seminar. 20 

* În situaţia în care preexamenele/examenele vor avea loc online, evaluarea se va realiza tot sub forma  unui 
colocviu, pe una din platformele de predare agreate de Universitatea din București. 

 
 
 

Data completării: 15.02.2021                                Semnătura titularului: 


