
 
 

 
 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2 curs 2 3.3. seminar 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5. curs 28 3.6. seminar 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiu după suport de curs şi bibliografie 65 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate 35 

Tutoriat 6 

Examinări 2 

 

3.7 Total ore studiu individual (în medie, 7 ore/săptămînă) 100 

3.8 Total ore pe semestru 48 

3.9 Număr de credite 5 

 

 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 

1.2 Facultatea Facultatea de Litere 

1.3 Departamentul Romȃnistică, Jurnalism-Ştiinţe ale comunicării şi Literatură comparată 

1.4 Domeniul de studii Limbă şi literatură 

1.5 Ciclul de studii Licenţă  

1.6 Programul de studii / Calificarea 

Limba şi literatura modernă (A) –  Limba şi literatura română (B), 

Calificări: Profesor în învăţământul gimnazial (233002); Filolog 

(264301); Traducător (studii superioare) – 264306. 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei  şi categoria 

formativă 
Istoria limbii române DS 

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. dr. Alexandru Gafton 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. dr. Roxana Vieru 

2.4 An de studiu II 2.5 Semestrul II 2.6 Tip de evaluare Mixt 2.7 Regimul discipinei OB 

4. Precondiţii (dacă este cazul) 

4.1 De curriculum Cursurile Lingvistică generală, Fonetică și dialectologie 

4.2 De competenţe Competențele dobîndite la cursurile precondiționate 

5. Condiţii 

5.1 De desfăşurare a cursului/seminarului Online 



 
 

 
 

 

 

 

6. Competenţe specifice acumulate  
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Cunoştinţe 
Edificarea unor fundamente solide, teoretice şi didactico-aplicative privind problematica 

evoluţiei limbilor, în special a celei române. 

Abilităţi 

Dezvoltarea unui mod de a gîndi şi a unei mentalităţi care să poată evalua dinamica 

prezentului şi să participe activ la viitor avînd în centru conceptul ‘devenire’. Deprinderea 

de cunoştinţe temeinic privind apariţia şi evoluţia limbii şi a poporului român. 

Competenţe de 

dezvoltare personală 

şi profesională 

4. Conştientizarea nevoii de formare continuă. 

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate) 
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l Înțelegerea importanței cunoașterii originii și a procesualității istorico-evolutive a întregii realități, în vederea 

obținerii unor fundamente reale pentru cunoașterea științifică a realității. 
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La finalul semestrului, studenţii vor fi capabili să: 

- prezinte într-un anumit grad de detaliere procesele formative ale limbii și poporului român, 

- prezinte și comenteze evoluțiile lingvistice petrecute în latina populară, în perioada de formare a limbii 

române, pînă în perioada literară, 

- analizeze, interpreteze şi teoretizeze cu referire la realitatea lingvistică, punînd la lucru perspectiva 

diacronică. 

8. Conţinut 

8.1 Curs (2 ore) Metode de predare Observaţii 

1. 

Introducere în problematica disciplinei și 

prezentarea statutului epistemologic al 

acesteia. 

Prezentarea tematicii cursului, a bibliografiei 

şi a modalităților de evaluare pe parcurs și 

finală. 

Conversaţia, conversaţia 

euristică. 
Prezentarea fişei disciplinei. 

2. 

Ştiinţa istoriei limbii; necesitatea acesteia; 

domenii conexe; subdomenii; principalele 

Şcoli. 

Prelegerea, 

problematizarea, 

conversaţia, studii de 

caz. 

 

3. 

Metode de cercetare în lingvistica diacronică, 

metoda comparativ-istorică; teoria bazei de 

articulaţie, conceptul ‘tendinţă’. 

Prelegerea, 

problematizarea, 

conversaţia, studii de 

caz. 

 

4. 

Latina populară (concept, trasături, izvoare), 

Procesul de romanizare; caracteristici; 

factorii romanizatori. 

Prelegerea, 

problematizarea, 

conversaţia, studii de 

caz. 

 

5. 
Perioada de formare a limbii române şi a 

poporului român; concept; caracteristici 

Prelegerea, 

problematizarea, 
 



 
 

 
 

 

Bibliografie 

Bibliografia obligatorie  

Densusianu O., Istoria limbii române, vol. I, II, Bucureşti, 1961 

Fischer I., Latina dunăreană, Bucureşti, 1985 

Frâncu C., Geneza limbii române şi etnogeneza poporului român, Iaşi, 1999 

Gafton Al. Elemente de istorie a limbii române, Iaşi, 2001 

Ivănescu G., Istoria limbii române, Iaşi, 1980 

Izvoare privind istoria României, I De la Hesiod la Itinerariul lui Antoninus, Bucureşti, 1964 

Izvoarele istoriei României, II De la anul 300 până la anul 1000, Bucureşti, 1970 

Mihăescu H., Influenţa grecească asupra limbii române până în secolul al XV–lea, Bucureşti, 1966 

Mihăescu H., Limba latină în provinciile dunărene ale Imperiului Roman, Bucureşti, 1960 

Philippide A., Opere alese, Bucureşti, 1984 

Philippide A., Originea Romînilor, vol. I, Iaşi, 1925, vol. II, 1927 

Puşcariu S., Limba română, vol. II, Rostirea, Bucureşti, 1994 

Rosetti Al., Istoria limbii române, Bucureşti, 1986 

 

 

 

definitorii. conversaţia, studii de 

caz. 

6. Substratul limbii române. 

Prelegerea, 

problematizarea, 

conversaţia, studii de 

caz. 

 

7. Influența grecească și cea slavă. 

Prelegerea, 

problematizarea, 

conversaţia, studii de 

caz. 

 

8. Influenţa maghiară și cea turcă. 

Prelegerea, 

problematizarea, 

conversaţia, studii de 

caz. 

 

9. Elemente de etimologie. 

Prelegerea, 

problematizarea, 

conversaţia, studii de 

caz. 

 

10. Universalitatea diacroniei. 

Prelegerea, 

problematizarea, 

conversaţia, studii de 

caz. 

 

8.2 Seminar (2 ore) Metode de predare Observaţii 

1. 

Prezentarea conţinutului seminarului și a obiectivelor 

propuse.  

Incursiune în istoria poporului român şi a limbii 

române. Corelaţii 

 

Expunerea, problematizarea, 

conversaţia euristică. 
 

2. 

Actualizarea unor elemente lingvistice învăţate 

anterior la orele de Fonetică, Dialectologie, 

Lexicologie, Morfologie, Sintaxă. Introducerea 

termenilor strat, substrat, superstrat, adstrat. 

 

Conversaţia, expunerea, 

problematizarea 
Fişe de lucru 

3. 

Baza de articulaţie şi baza psihologică  

Discutarea conceptului lege fonetică. 

 

Conversaţia, problematizarea  



 
 

 
 

Bibliografie 

Bidu-Vrănceanu, Angela; Călăraşu, Cristina; Ionescu-Ruxăndoiu, Liliana; Mancaş, Mihaela; Pană-Dindelegan, 

Gabriela, Dicţionar de ştiinţe ale limbii, Ed. Nemira, Bucureşti, 2005  

Densusianu O., Istoria limbii române, vol. I, Bucureşti, 1961 

Frâncu C., Geneza limbii române şi etnogeneza poporului român, Iaşi, 1999 

Gafton Al. Elemente de istorie a limbii române, Iaşi, 2001 

Ivănescu G., Istoria limbii române, Iaşi, 1980 

Mihăescu, Haralamb, La romanité dans le sud-est de l'Europe, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1993  

Philippide A., Originea românilor, vol. I, Iaşi, 2014, vol. II, Iaşi, 2015 

Puşcariu S., Limba română, vol. II, Rostirea, Bucureşti, 1994 

Rosetti Al., Istoria limbii române, Bucureşti, 1986 

Şăineanu, Lazăr, Încercare asupra semasiologiei limbei române, Editura de Vest, Timişoara, 1999  

 

 

4. 

Latina populară 

Prezentarea evoluțiilor fonetice petrecute în latina  

populară, care au dus la crearea unui nou sistem 

lingvistic 

Conversaţia, exerciţiul  

5. 

Prezentarea evoluțiilor fonetice petrecute în latina  

populară, care au dus la crearea unui nou sistem 

lingvistic 

Conversaţia, exerciţiul 

 
Activităţi online 

6. 

Prezentarea evoluțiilor fonetice petrecute în latina  

populară, care au dus la crearea unui nou sistem 

lingvistic 

Conversaţia, exerciţiul Activităţi online 

7. 

Prezentarea evoluțiilor fonetice petrecute în latina  

populară, care au dus la crearea unui nou sistem 

lingvistic 

Conversaţia, exerciţiul Activităţi online 

8. 

Sistemul gramatical al limbii române – o 

perspectivă diacronică 

 

Problematizarea, conversaţia Activităţi online 

9. 
Substratul  

 
Problematizarea, conversaţia Activităţi online 

10. 

Prezentarea evoluțiilor fonetice petrecute în epoca 

de formare, care au dus la crearea unui nou sistem 

lingvistic 

Conversaţia, exerciţiul Activităţi online 

11. 

Prezentarea evoluțiilor fonetice petrecute în epoca 

de formare, care au dus la crearea unui nou sistem 

lingvistic 

Conversaţia, exerciţiul Activităţi online 

12. 

Lexicul românesc de origine latină – evoluţii 

semantice  

Termeni religioşi de origine latină 

Problematizarea, conversaţia Activităţi online 

13. Influența grecească și cea slavă. Problematizarea, conversaţia Activităţi online 

14. Influenţa maghiară și cea turcă. Problematizarea, conversaţia Activităţi online 

 

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor profesionale şi 

angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 



 
 

 
 

 

 

 

Data completării: Titular de curs Titular de seminar 

 Prof. dr. Alexandru Gafton Lect. dr. Roxana Vieru 

15 V 2020 

 
  

 

Data avizării în departament Director de departament, 

 Lect. dr. Ilie Moisuc 

 

 

Conținuturile disciplinei sînt adaptate la cerinţele pieţei muncii şi la nevoile comunităţii.  

Competenţele însuşite şi dezvoltate în cadrul disciplinei asigură viitorilor absolvenţi bagajul de aptitudini necesare 

pentru integrarea cu succes în cadrul mai multor profesii şi domenii, printre care cea de profesor de limba şi literatura 

română şi cercetător ştiinţific în domeniul filologiei. 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 
10.2 Metode de 

evaluare 

10.3 Pondere în 

nota finală (%) 

10.4 Curs 

Operarea corectă cu conceptele operatorii ale 

disciplinei; cunoașterea periodizrii istoriei limbii 

române și a trăsturilor esențiale ale fiecărei etape. 

Examen on line 60% 

10.5 Seminar Participarea cu competență la aplicațiile practice. 
Evaluare pe 

parcurs – online  
40% 

10.6 Standarde minime de performanţă 

Cunoașterea conceptelor operatorii ale disciplinei și capacitatea de a prezenta etapele importante ale evoluției limbii și 

poporului român. 


