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Universitatea de Stat din Moldova 

Facultatea de Istorie și Filosofie 

Departamentul „Filosofie și Antropologie” 

Pentru specialitate: 1013.1 Servicii Hoteliere, Turism și Agrement 

 

FIŞA DISCIPLINEI/MODULULUI 

 

PATRIMONIUL NAŢIONAL CULTURAL ŞI 

PROTECŢIA PATRIMONIULUI CULTURAL 

Responsabil de disciplină/modul: Dr., conf. univ. Sergiu Matveev 

Administrarea disciplinei 

Codul Total ore Curs Seminare Laborator 
Studiul 

individual 

Credite 

(ECTS) 

Limba de 

predare 

F.04.O.0.30 180 45 30 - 105 6 
Română/ 

rusă/engleză 

F.04.O.0.30 180 18 12 - 150 6 Română 

 
Rezultatele 

învăţării:  

Competențe 

Competențele Finalități de studiu 

C1 Cunoașterea 

conceptelor, teoriilor, 

metodelor şi instrumentelor de 

natură socio-economică în 

servicii publice; 

C3 Gestionarea necesarului 

de resurse umane, materiale și 

financiare în raport cu 

cerințele volumului și 

eficienței entității turistice și 

de servicii;  
 

C5 Respectarea nornelor 

etice și deontologice în 

activitatea de turism și 

servicii; 

de cunoaștere: 

• A cunoaște conceptele, teoriile, metodele şi instrumentele 

de natură socio-economică în servicii publice 

• A caracteriza componentele proiectelor din domeniul 

turismului 

• A descrie procesul de organizare a activităților în domeniul 

serviciilor hoteliere, turism și agrement 

de aplicare: 

• A aplica conceptele, teoriile, metodele și instrumentele de 

natură socio-economică în servicii publice pentru rezolvarea 

problemelor specifice de/în domeniul serviciilor hoteliere, 

turism și agrement 

• A organiza procesul de monitorizare, elaborare și realizare a 

proiectelor din domeniul turismului 

de integrare: 

• A planifica acțiuni de organizare a serviciilor hoteliere, de 

turism și de agrement 
Conținutul 

disciplinei 
Introducere. Noţiuni generale 

Regimuri naţionale de protecţie juridică 

Nivelul european şi internaţională de protecţie juridică a patrimoniului 

Instituţii naţionale abilitate în domeniul ocrotirii patrimoniului 

Organizaţii şi instituţii internaţionale specializate în ocrotirea patrimoniului 

Evidenţă, ocrotire, valorificare şi salvgardare 

Patrimoniul mobil 

Patrimoniu imobil 

Patrimoniul arheologic 

Rolul muzeelor şi programelor de formare în politica de protejare 

Răspunderea pentru daunele aduse patrimoniului 

Finanţarea activităţilor de cercetare, ocrotire şi valorificare 
 

Evaluarea 

rezultatelor 
Evaluarea curentă se va realiza prin: 

2 testări – evaluarea curentă-probe scrise; 

Elaborarea și susţinerea produsului lucrului individual-referat, 

aprecierea în rezultatul participării la seminare 
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Evaluarea finală- examen scris sau asistat la calculator,în baza testului clasic care include itemi de 

divers nivel de complexitate: a) cunoaștere; b) aplicare; c) integrare. 

Nota generală se va determina ca o medie ponderată în modul următor: 

• evaluare curentă, inclusiv produsul lucrului individual – 60%; 

• evaluare finală – 40% 

 

Studiul 

individual 

Studenții vor elabora un referat ştiinţific cu aplicarea conceptelor, teoriilor, metodelor, instrumentelor 

economice de cercetare pe anumite tematici la nivelul entităţii economice. Cerințele și termenele de 

elaborareși prezentatre se conțin în curriculum-ul la disciplină  la capitolul VI ”Studiul individual” (poate fi 

accesat pe platforma e-learning www.moodle.usm.md ). 

Bibliografie 

recomandată 

de bază  

1. Patrimoniul Cultural al Republicii Moldova, Chişinău, 1999 

2. Protection of the Underwater Heritage, UNESCO Publishing, 1981 

3. Protejarea Patrimoniului Naţional. România – maximă urgenţă, Bucureşti, 1996 
suplimentară  

1. Atwood, Roger. Stealing History: Tomb Raiders, Smugglers, and the Looting of the 

Ancient World. New York: St. Martin’s Press, 2004. 

2. McManamon, F.P. and A. Hatton (eds). Cultural Resource Management in Contemporary 

Society: Perspectives on managing and presenting the past, One World Archaeology 

series, vol. 33, London and New York: Routledge, 2000 

3. Hîncu, Ion. Vetre strămoşeşti din Republica Moldova. Chişinău, 2003  

4. Hîncu, Ion. Străvechi monumente din Republica Moldova. Chişinău, 2004 

 

http://www.moodle.usm.md/

