
FIŞA DISCIPLINEI 
 
1.Date despre program 
 
1.1 Instituţia de învăţământ superior  UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI 

1.2 Facultatea/Departamentul  FACULTATEA DE TEOLOGIE CATOLICĂ 

1.3 Catedra   

1.4 Domeniul de studii TEOLOGIE 

1.5 Ciclul de studii MASTER  

1.6 Programul de studii/Calificarea PATRIMONIU CREȘTIN EUROPEAN  

 
2.Date despre disciplină 
 
2.1 Denumirea disciplinei Cadrul legislativ al protejării patrimoniului cultural 

2.2 Titularul activităţilor de curs  Pr. lect. Dr. Eduard Giurgi 

2.3 Titularul activităţilor de seminar  

2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul III 2.6 Tipul de evaluare oral 2.7 Regimul disciplinei Obl. 

 
3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
 
3.1 Număr de ore pe 
săptămână 

3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp Ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 50 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 50 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 

Tutoriat 5 

Examinări 5 

Alte activităţi .................................................. - 

3.7 Total ore studiu individual 130 

3.9 Total ore pe semestru (3.4. + 3.7) 154 

3.10 Numărul de credite 8 

 
4.Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 
4.1 de curriculum  nu e cazul 

4.2 de competenţe  nu e cazul  

 
5.Condiţii (acolo unde este cazul) 
 
5.1 de desfăşurare a cursului   Prezență la cel puțin 50% din totalul orelor de curs în sistem on-line. 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului   Prezență la cel puțin 50% din totalul orelor de curs în sistem on-line. 

 
6.Competenţe specifice accumulate 
 
Competenţe profesionale  1. Înțelegerea și familiarizarea cu elementele de bază ale studiului 

privind legislația internă și internațională relativ la patrimoniu creștin 
european 



 2. Importanța cunoașterii acestei legislații pentru studentul de la 
masterul de Patrimoniu Creștin European  

Competenţe transversale  Integrarea cunoștințelor în ansamblul materiilor ce privesc patrimonial creștin 
european  

 
7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 
7.1 Obiectivul general al disciplinei  Dobândirea unor cunoștințe teoretice și practice privind legislația din 

domeniul patrimoniului cultural  

7.2 Obiectivele specifice  Capacitatea de a aplica legea referitoare la patrimoniu la situațiile concrete ce 
privesc domeniul patrimoniului creștin european  

 
8.Conţinuturi 
 
8.1 Curs: Cadrul Legislativ al Protejării Patrimoniului Cultural  Metode de predare Observaţii 

 
1. Patrimoniu : concept, definiție, dreptul de acces 

echitabil la patrimoniul național, european și mondial ; 
 

 
 

WhatsApp +Email + Videoconferință 
(Zoom) + dezbatere 

 

  
 
 
 2 ore 

2. Recunoașterea dreptului fundamental la cultură : 
dreptul la cultură ; dreptul uniunii europene și dreptul 
la cultură, importanța protecției și conservării 
patrimoniului cultural; 

 

 
 
 

WhatsApp +Email + Videoconferință 
(Zoom) + dezbatere 

 

 
 
 
2 ore 
 

3. Izvoarele dreptului patrimoniului cultural : bazele 
constituționale, legislația, reglementări europene și 
internaționale ; 

 

WhatsApp +Email + Videoconferință 
(Zoom) + dezbatere 

2 ore 

 
4. Preocuparea pentru elaborarea și adoptarea Codului 

patrimoniului cultural : teze prealabile ; 
 

WhatsApp +Email + Videoconferință 
(Zoom) + dezbatere 

2 ore 

5. Principalele instituții de protecție a patrimoniului  
cultural ; 

WhatsApp +Email + Videoconferință 
(Zoom) + dezbatere 

2 ore 

 
6. Protecția juridică a patrimoniului cultural : regimul 

juridic al protecției patrimoniului arheologic ; 
protejarea juridică a monumentelor istorice ; 

WhatsApp +Email + Videoconferință 
(Zoom) + dezbatere 

2 ore 

7. Regimul juridic al protejării patrimoniului cultural 
național mobil : reguli; cercetare, inventarierea și 
clasarea patrimoniului cultural mobil ; păstrarea, 
conservarea, restituirea bunurilor culturale mobile care 
au părăsit ilegal teritoriul unui stat membru al Uniunii 
Europene ; 
 

WhatsApp +Email + Videoconferință 
(Zoom) + dezbatere 

4 ore 

 
8. Recuperarea bunurilor culturale mobile care au părăsit 

ilegal teritoriul României ; 

WhatsApp +Email + Videoconferință 
(Zoom) + dezbatere 

2 ore 

9. Protejarea juridică a patrimoniului cultural imaterial : 
instituții și organisme cu atribuții în acest domeniu, 
măsuri legale de protejare a patrimoniului culrural 
imaterial ; 

WhatsApp +Email + Videoconferință 
(Zoom) + dezbatere 

4 ore 

 
10. Cadrul juridic general al patrimoniului tehnic și 

industrial ; 

WhatsApp +Email + Videoconferință 
(Zoom) + dezbatere 

2 ore 



11. Cadrul juridic privind muzeele și colecțiile publice ; WhatsApp +Email + Videoconferință 
(Zoom) + dezbatere 

2 ore 

 

 
12. Cadrul juridic privind bibliotecile și arhivele. 
  

 

 
 
 

        WhatsApp +Email + Videoconferință 
(Zoom) + dezbatere 

 
 
2 ore  

  28 ore 

Bibliografie 
 
Conveția din 14 noiembrie 1970 asupra măsurilor ce urmează a fi luate pentru interzicerea șI împiedicarea operațiunilor ilicite de 
import, export șI transfer de proprietate al bunurilor culturale șI Legea  nr. 79/1993. 
Convenția UNIDROIT din 24 iunie 1995 privind bunurile culturale furate sau exportate illegal și Legea nr. 149/1997 
Convenția Europeană din 1954 a încredințat fiecărui stat grija de a salvgarda aportul său la patrimoniul cultural comun al Europei și 
la a încuraja dezvoltarea 
Convenția de la Haga din 14 mai 1954 privind protecția bunurilor culturale în caz de conflict armat 
Convenția europeană privind infracțiunile vizând bunurile culturale, semnată la Delfi la 23 iunie 1985 
Convenția pentru salvgardarea patrimoniului arhitectural în Europa, semnată la Grenada la 3 octombrie 1985 
Convenția pentru protecția patrimoniului arheologic de la Valetta din 16 ianuarie 1992 
Convenția europeană a peisajului adoptată la Florența la 20 octombrie 2000 
Convenția-cadru privind valoarea patrimoniului cultural pentru societate, adoptată la 27 octombrie 2005 la Faro 
H.G. nr. 593/2011 privind organizarea și funcționarea Institutului Național al Patrimoniului (INP), cu  modificările și completările 
ulterioare 
H.G. nr. 486/2002 privind înființarea, organizarea și funcționarea Laboratorului Național de Cercetare în Domeniul Conservării și 
Restaurării Patrimoniului Cultural Mobil, cu  modificările și completările ulterioare; 
H.G. nr. 905/2016 pentru aprobarea tezelor prealabile ale proiectului Codului patrimoniului cultural 
Legea nr. 489 din 28 decembrie 2006 privind libertatea religioasă șI regimul general al cultelor 
Legea nr. 455 din 6 decembrie 2006 pentru stabilirea unor măsuri privind acțiunile șI cererile în justiție formulate de cultele 
religioase recunoscute din România 
Legea nr. 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice 
Legea nr. 239 din 12 iulie 2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri immobile aflate în folosința unităților de cult 
Legea nr. 103 din 22 septembrie 1992 privind dreptul exclusive al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult 
Decret – Lege nr. 126 din 24 aprilie 1990 privind unele măsuri referitoare la Biserica Unită cu Roma (Greco-catolică) 
Ordonanța de Urgență nr. 94 din 29 iunie 2000 privind retrocedarea unor bunuri immobile care au aparținut cultelor religioase 
Ordonanța nr. 82 din 30 august 2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor 
religioase 
Ordonanța nr. 68 din 26 august 1994 privind protejarea patrimoniului cultural național 
 
DUȚU Mircea, LAZĂR Augustin și PREDESCU Ovidiu. Protecția juridică a Patrimoniului Cultural Național. Ed. Academiei Române șI 
Univesrsul Juridic: București, 2018. 
BĂLȚĂTESCU Corina Mihaela, SANDU Florin Sebastian. Patrimoniuul cultural național. Protecția bunurilor culturale în spatial 
European. Ed. SITECH: Craiova, 2009.   
  
  

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

 
 
1. Anul european al patrimoniului cultural ; 

 

 
 

WhatsApp +Email + Videoconferință 
(Zoom) + dezbatere 

 

1 oră  
 
 
 

2.  Represiunea internațională a distrugerilor provocate 
patrimoniului mondial : distrugerea edifiiciilor religioase și 
monumentelor instorice – crimă de război, studiu de caz; 

         Competența Curții Penale Internaționale ; 
 

 
 

 
WhatsApp +Email + Videoconferință 

(Zoom) + dezbatere 
 

 4 ore 
 
 
 
 

3. Regimul juridic internațional de bun al patrimoniului 
mondial ; 

 

 
WhatsApp +Email + Videoconferință 

(Zoom) + dezbatere 

 
 1 oră 



  
4. Instrumente internaționale privind traficul ilicit de bunuri 

culturale : Conveția UNESCO din 1970, Convenția UNIDROIT 
din 1995, Convenția din Malta din 1992, Convenția de la 
Delfi din 1985 ; 

 

WhatsApp +Email + Videoconferință 
(Zoom) + dezbatere 

4 ore 

5. Reglementarea traficului ilicit de bunuri culturale în dreptul 
Uniunii Europene ; 

 

WhatsApp +Email + Videoconferință 
(Zoom) + dezbatere 

1 oră 

6. Măsuri și mecanisme de salvgardare a patrimoniului 
cultural imaterial ; 

 

WhatsApp +Email + Videoconferință 
(Zoom) + dezbatere 

1 oră 

7. Sancțiuni pentru nerespectarea regimului juridic al 
muzeelor și colecțiilor piblice ; 

 

WhatsApp +Email + Videoconferință 
(Zoom) + dezbatere 

1 oră 

 
8. Sinteză a jurisprudenței instanțelor judecătorești în 

marteria infracțiunilor privind bunurile culturale. 
 

WhatsApp +Email + Videoconferință 
(Zoom) + dezbatere 

1 oră 

 
 
 

  14 ore 

Bibliografie 
 Conveția din 14 noiembrie 1970 asupra măsurilor ce urmează a fi luate pentru interzicerea șI împiedicarea operațiunilor ilicite de 
import, export șI transfer de proprietate al bunurilor culturale șI Legea  nr. 79/1993. 
Convenția UNIDROIT din 24 iunie 1995 privind bunurile culturale furate sau exportate illegal și Legea nr. 149/1997 
Convenția de la Haga din 14 mai 1954 privind protecția bunurilor culturale în caz de conflict armat 
Convenția europeană privind infracțiunile vizând bunurile culturale, semnată la Delfi la 23 iunie 1985 
Convenția pentru salvgardarea patrimoniului arhitectural în Europa, semnată la Grenada la 3 octombrie 1985 
Convenția pentru protecția patrimoniului arheologic de la Valetta din 16 ianuarie 1992 
Convenția europeană a peisajului adoptată la Florența la 20 octombrie 2000 
Convenția-cadru privind valoarea patrimoniului cultural pentru societate, adoptată la 27 octombrie 2005 la Faro 
H.G. nr. 593/2011 privind organizarea și funcționarea Institutului Național al Patrimoniului (INP), cu  modificările și completările 
ulterioare 
H.G. nr. 486/2002 privind înființarea, organizarea și funcționarea Laboratorului Național de Cercetare în Domeniul Conservării și 
Restaurării Patrimoniului Cultural Mobil, cu  modificările și completările ulterioare; 
H.G. nr. 905/2016 pentru aprobarea tezelor prealabile ale proiectului Codului patrimoniului cultural 
Legea nr. 489 din 28 decembrie 2006 privind libertatea religioasă șI regimul general al cultelor 
Legea nr. 455 din 6 decembrie 2006 pentru stabilirea unor măsuri privind acțiunile șI cererile în justiție formulate de cultele 
religioase recunoscute din România 
Legea nr. 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice 
Legea nr. 239 din 12 iulie 2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri immobile aflate în folosința unităților de cult 
Legea nr. 103 din 22 septembrie 1992 privind dreptul exclusive al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult 
Decret – Lege nr. 126 din 24 aprilie 1990 privind unele măsuri referitoare la Biserica Unită cu Roma (Greco-catolică) 
Ordonanța de Urgență nr. 94 din 29 iunie 2000 privind retrocedarea unor bunuri immobile care au aparținut cultelor religioase 
Ordonanța nr. 82 din 30 august 2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor 
religioase 
Ordonanța nr. 68 din 26 august 1994 privind protejarea patrimoniului cultural național 
 
DUȚU Mircea , LAZĂR Augustin și PREDESCU Ovidiu. Protecția juridică a Patrimoniului Cultural Național. Ed. Academiei Române șI 
Univesrsul Juridic: București, 2018. 
 

 
9.Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului 
 
  Cursul oferă studenților mijloacele necesare pentru înțelegerea cadrului legislativ privind patrimoniul cultural  în vederea profesiei 
pe care o vor avea în acest domeniu și îi ajută să înțeleagă mai bine unele materii din cadrul programului de master, care presupun 



cunoașterea acestor norme.  

 
10.Evaluare 
 

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

10.4 Curs 
Capacitatea de asimilare a 

cunoștințelor prezentate în curs 
oral 50% 

10.5 Seminar/laborator 

Însuşirea noțiunilor predate, 
participarea la discuţii, 

prezenţă activă 

Prezentarea unui referat în 
timpul semestrului 

50% 

 

10.6 Standard minim de performanţă: cunoașterea principalelor documente și instituțiii din acest domeniu  

Data completării 
 
 

Semnătura titularului de curs 
 

Semnătura titularului de seminar 
 

Data avizării în department 
 

......................... 

Semnătura şefului departament 
 

......................... 

 

 


