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FIŞA DISCIPLINEI 

 

* OB – Obligatoriu / OP – Opţional 

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 manual, suport de curs, bibliografie şi altele 30 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 30 

Tutoriat 2 

Examinări 2 

Alte activităţi  

3.7 Total ore studiu individual 90 

3.8 Total ore pe semestru 150 

3.9 Număr de credite 6 

 

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 română (A) – Limba și literatură modernă 
(B) 
Limba și literatură modernă (A) – Limba şi literatura română 
(B) 
Calificări: Profesor în învăţământul gimnazial – 233002; Filolog – 
264301; Revizor lingvist – 264309; Traducător (studii superioare) 
- 264306; Interpret - 264302;  Scriitor - 264102; Redactor - 
264211; Editorialist - 264207; Publicist comentator - 264210; 
Referent literar – 264304; Secretar literar – 264305; Corector 
(studii superioare) - 264202; Documentarist (studii superioare) - 
262203; Lector carte - 262205; Lector presă/editură - 264209; 
Lector scenarii - 265405; Referent difuzare carte - 262204; 
Referent relații externe - 242215; Secretar de redacţie (studii 
superioare) - 264215; Corespondent presă - 264205; 
Corespondent radio - 264204; Corespondent special (țară și 
străinătate) - 264203; Comentator publicist - 264201; Consilier 
învățământ - 235103; Secretar institut, facultate – 235901. 

2. Date despre disciplină 

2.1  Denumirea disciplinei  şi categoria 
formativă 

Romanistică DF 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. dr. Simona Ailenii Muraru 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. dr. Simona Ailenii Muraru 

2.4 An de studiu 3 2.5 Semestru  6 2.6 Tip de evaluare  Mixt 2.7 Regimul discipinei OP 

4. Precondiţii (dacă este cazul) 

4.1 De curriculum - 

4.2 De competenţe - 
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5. Condiţii (dacă este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului Săli adecvate.  

5.2 De desfăşurare a seminarului Săli adecvate.  
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6. Competenţe specifice acumulate 
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C1.  Utilizarea adecvată a aparatului conceptual în studiul limbilor romanice: 
- Abordarea critică a ideilor şi a orientărilor teoretice din cadrul lingvisticii romanice. 
- Stăpânirea aparatului conceptual și a terminologiei folosite de lingvistica romanică. 
- Cunoaşterea unor metode de analiză specifice studiului limbilor romanice. 
- Aplicarea cunoștințelor de lingvistică romanică în investigarea dinamică şi interrelaţionarea fenomenelor 
lingvistice din limbile romanice. 
C3.  Descrierea sincronică şi diacronică a fenomenului lingvistic romanic: 
- Descrierea structurii şi funcţionării limbilor romanice în sincronie şi în diacronie. 
- Explicarea și interpretarea realităţii lingvistice contemporane din spațiul romanic. Explicarea 
principalelor linii de evoluţie a limbilor romanice. 
- Analiza sub aspect lingvistic a actelor de comunicare orală sau scrisă. Utilizarea informaţiei teoretice 
în aplicaţii practice, precum predarea limbilor romanice. 
- Cunoașterea și evaluarea surselor de informare pentru cercetarea limbilor romanice. 
- Elaborarea unor proiecte profesionale în domeniul limbilor romanice contemporane, pornind de la 
principiile studiului diacronic şi sincronic al acestor limbi. 
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CT1. Utilizarea cunoștințelor de lingvistică în deplină concordanţă cu etica profesională. 
CT2. Comunicarea interpersonală şi asumarea de roluri specifice. 

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate) 
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Familiarizarea cu problemele generale ale romanisticii. Asimilarea de cunoștințe fundamentale 
despre ansamblul limbilor romanice și evoluția de la latină la limbile romanice. 
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 Utilizarea adecvată a aparatului conceptual în studiul limbilor romanice: abordarea critică a ideilor 
şi a orientărilor teoretice; stăpânirea aparatului conceptual și a terminologiei; cunoaşterea 
metodelor de analiză; investigarea dinamică şi interrelaţionarea fenomenelor lingvistice din limbile 
romanice. 

 Cunoașterea și evaluarea surselor de informare pentru cercetarea limbilor romanice. 
 Descrierea sincronică şi diacronică a fenomenului lingvistic romanic: structura şi funcţionarea 

limbilor romanice; principalele linii de evoluţie a limbilor romanice; realitatea lingvistică 
contemporană din spațiul romanic; analiza actelor de comunicare orală sau scrisă. 

 Elaborarea unor proiecte profesionale în domeniul limbilor romanice contemporane. 
 Aplicaţii practice, precum predarea limbilor romanice. 

8. Conţinut 

8.1 Curs Metode de predare 
Observaţii 
(ore) 

1. 

Introducere. 
Definiţia disciplinei. 
Scurt istoric. 
Instrumente de 
lucru pentru studiul 
limbilor romanice.  

Prelegerea. Indicarea unei 
bibliografii selective și a 
altor (re)surse de 
informare.  

2 ore 
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2. 
Elemente de 
substrat.  

Prelegerea. Folosirea unor 
materiale suplimentare 
(hărți). 

2 ore 
 

3. 
Elemente de strat 
latin. 

Prelegerea. Folosirea unor 
materiale suplimentare 
(hărți). 

2 ore 
 

4. 
Elemente de 
superstrat și 
adstrat.  

Curs alternativ online (e-
mail). Folosirea unor 
materiale suplimentare 
(anexe bibliografice). 

2 ore 
 

5. 

Privire de 
ansamblu asupra 
limbilor romanice. 
Clasificarea 
limbilor romanice. 

Curs alternativ online (e-
mail). Folosirea unor 
materiale suplimentare 
(anexe bibliografice). 

2 ore 
 

6. 

Elemente de 
istorie externă: de 
la latină la limbile 
romanice.  
Partea I 

Curs alternativ online (e-
mail). Folosirea unor 
materiale suplimentare 
(anexe bibliografice). 

2 ore 
 

7. 

Elemente de 
istorie externă: de 
la latină la limbile 
romanice.  
Partea a II-a 

Curs alternativ online (e-
mail). Folosirea unor 
materiale suplimentare 
(anexe bibliografice). 

2 ore 
 

8. 
Cele mai vechi 
atestări ale limbilor 
romanice. 

Curs alternativ online (e-
mail). Folosirea unor 
materiale suplimentare 
(anexe bibliografice). 

2 ore 
 

9. 

Fonetică şi 
fonologie. 
Accentul. 
Vocalismul. 
Consonantismul. 

Curs alternativ online (e-
mail). Folosirea unor 
materiale suplimentare 
(anexe bibliografice). 

2 ore 
 

10. 
Morfosintaxă. 
Numele. Adjectivul.  

Curs alternativ online (e-
mail). Folosirea unor 
materiale suplimentare 
(anexe bibliografice). 

2 ore 
 

11. 

Morfosintaxă. 
Pronumele şi 
determinanţii 
nominali. 

Curs alternativ online (e-
mail). Folosirea unor 
materiale suplimentare 
(anexe bibliografice). 

2 ore 
 

12. 
Morfosintaxă. 
Verbul. Adverbul.  

Curs alternativ online (e-
mail). Folosirea unor 
materiale suplimentare 
(anexe bibliografice). 

2 ore 
 

13. 

Morfosintaxă. 
Prepoziţia. 
Conjuncţia. 
Tipologia sintactică 
a limbilor 
romanice. 

Curs alternativ online (e-
mail). Folosirea unor 
materiale suplimentare 
(anexe bibliografice). 

2 ore 
 

14. 

Lexic. Tendinţe 
majore în spaţiul 
romanic la nivelul 
lexicului. Straturi 

Curs alternativ online (e-
mail). Folosirea unor 
materiale suplimentare 
(anexe bibliografice). 

2 ore 
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etimologice. 
Schimbarea 
sensului. Domenii 
lexicale. 

 
Bibliografie  
 
Referinţe principale: 
Copceag, Dumitru, Tipologia limbilor romanice şi alte studii lingvistice, Editura Clusium, Cluj-Napoca, 1998. 
Coşeriu, Eugen, Limba română – limbă romanică. Texte manuscrise editate de Nicolae Saramandu, Editura 

Academiei Române, Bucureşti, 2005. 
Coşeriu, Eugen, Tipologia limbilor romanice, în idem, Prelegeri şi conferinţe, supliment la „Anuar de lingvistică 

şi istorie literară”, tomul XXXIII, 1992-1993, seria A, Lingvistică, 1994, p. 119-144. 
Glessgen, Martin-Dietrich, Linguistique romance. Domaines et méthode en linguistique française et romane, 

Armand Colin, Paris, 2007, 2008. 
Goga, Ecaterina, Introducere în filologia romanică (studiu socio-lingvistic), Editura Didactică şi Pedagogică, 

Bucureşti, 1980. 
Iordan, Iorgu / Manoliu, Maria, Introducere în lingvistica romanică, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 

1965. 
Iordan, Iorgu, Lingvistică romanică. Evoluţie. Curente. Metode, Editura Academiei, Bucureşti, 1962. 
Klinkenberg, Jean-Marie, Des langues romanes. Introduction aux études de linguistique romane, Editions 

Duculot, Louvain-la-Nueve, 1994. 
Manoliu Manea, Maria, Gramatica comparată a limbilor romanice, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 

1971. 
Niculescu, Alexandru (coord.), Manual de lingvistică romanică, 4 volume, Universitatea din Bucureşti, 

Bucureşti, 1975-1982. 
Niculescu, Alexandru, Individualitatea limbii române între limbile romanice. I. Contribuţii gramaticale, Editura 

Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1965; II. Contribuţii socioculturale, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 
Bucureşti, 1978; III. Noi contribuţii, Cluj, Editura Clusium, 1999. 

Pöckl, Wolfang / Rainer, Franz / Pöll, Bernard, Introducción a la lingüística románica, Gredos, Madrid, 2004. 
Posner, Rebecca, The Romance languages, Cambridge University Press, Cambridge-New York-Melbourne, 

1996. 
Reinheimer-Rîpeanu, Sanda / Tasmowski, Liliana, Pratique des langues romanes, L’Hartmann, Paris, 1997. 
Reinheimer-Rîpeanu, Sanda, Lingvistică romanică. Lexic – morfologie - fonetică, Editura All, Bucureşti, 2001. 
Reinheimer, Sanda / Klein, Horst G. / Stegmann, Tilbert D., EuroCom - Șapte site: să citim și să înțelegem 

simultan limbile romanice, Editura Cavallioti, București, 2001. 
Renzi, Lorenzo, Nuova introduzione alla filologia romanza, Il Mulino, Bologna, 1985 (ediţia originală: 1976). 
Sala, Marius (coord.), Enciclopedia limbilor romanice, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1989. 
Sala, Marius (coord.), Vocabularul reprezentativ al limbilor romanice, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 

Bucureşti, 1988. 
Sala, Marius, De la latină la română, Univers Enciclopedic, București, 1998. 
Tagliavini, Carlo, Originile limbilor neolatine, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1977 (traducere din 

limba italiană, Le origini delle lingue neolatine. Introduzione alla filologia romanza, Bologna, Patron Editore, 
1949). 

Vidos, B.E., Manual de lingüística románica, Aguilar, Madrid, 1963 (ediţia originală  în limba olandeză: 1956). 
 
Referinţe suplimentare: 
Bec, Pierre, Manual pratique de philologie romane, 2 vol., Picard, Paris, 1970-1971. 
Gheorghe, Gabriel, Proverbele româneşti şi proverbele lumii romanice, Editura Albatros, Bucureşti, 1986. 
Iordan, Iorgu (coord.), Crestomaţie romanică, 5 volume, Editura Academiei R.S.R, Bucureşti, 1962-1975. 
Oancea, Ileana, Lingvistică romanică şi lingvistică generală. Interferenţe, Editura Amacord, Timişoara, 1999. 
Reinheimer-Rîpeanu, Sanda, Structuri morfosintactice de bază în limbile romanice, Universitatea din Bucureşti, 

Bucureşti, 1993. 
Väänänen, Veikko, Introducción al latín vulgar, Madrid, Gredos, ediţia a 2-a, 1988 (ediţia originală în limba 

franceză: 1963). 
  

8.2 Seminar  Metode de predare Observaţii 
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(ore) 

1. 

Compararea a două limbi 
romanice (română-portugheză). 
Elemente de fonetică, lexic și 
morfosintaxă în diacronie și 
sincronie. 

Fișe de lucru transmise 
în format electronic (e-
mail) 
 

2 ore 

2. 

Compararea a două limbi 
romanice (română-portugheză). 
Elemente de lexic în diacronie 
și sincronie. 

Fișe de lucru transmise 
în format electronic (e-
mail) 
 

2 ore 

3. 

Compararea a două limbi 
romanice (română-spaniolă). 
Elemente de fonetică, 
morfosintaxă în diacronie și 
sincronie. 

Fișe de lucru transmise 
în format electronic (e-
mail) 
 

2 ore 

4. 

Compararea a două limbi 
romanice (română-spaniolă). 
Elemente de lexic în diacronie 
și sincronie. 

Fișe de lucru transmise 
în format electronic (e-
mail) 
 

2 ore 

5. 

Compararea a două limbi 
romanice (română-franceză). 
Elemente de fonetică, 
morfosintaxă în diacronie și 
sincronie. 

Fișe de lucru transmise 
în format electronic (e-
mail) 
 

2 ore 

6. 

Compararea a două limbi 
romanice (română-franceză). 
Elemente de lexic în diacronie 
și sincronie. 

Fișe de lucru transmise 
în format electronic (e-
mail) 
 

2 ore 

7. 

Compararea a două limbi 
romanice (română-italiană). 
Elemente de fonetică, 
morfosintaxă în diacronie și 
sincronie. 

Fișe de lucru transmise 
în format electronic (e-
mail) 
 

2 ore 

8. 

Compararea a două limbi 
romanice (română-italiană). 
Elemente de lexic în diacronie 
și sincronie. 

Fișe de lucru transmise 
în format electronic (e-
mail) 
 

2 ore 

9. 

Compararea a două limbi 
romanice (spaniolă-franceză). 
Elemente de fonetică, 
morfosintaxă în diacronie și 
sincronie. 

Fișe de lucru transmise 
în format electronic (e-
mail) 
 

2 ore 

10. 

Compararea a două limbi 
romanice (spaniolă-franceză). 
Elemente de lexic în diacronie 
și sincronie. 

Fișe de lucru transmise 
în format electronic (e-
mail) 
 

2 ore 

11. 

Compararea a două limbi 
romanice (spaniolă-italiană). 
Elemente de  fonetică, 
morfosintaxă în diacronie și 
sincronie. 

Fișe de lucru transmise 
în format electronic (e-
mail) 
 

2 ore 

12. 

Compararea a două limbi 
romanice (spaniolă-italiană). 
Elemente de lexic în diacronie 
și sincronie. 

Fișe de lucru transmise 
în format electronic (e-
mail) 
 

2 ore 
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Data completării Titular de curs Titular de seminar 
18.V.2020 Lect. dr. Simona Ailenii Muraru Lect. dr. Simona Ailenii Muraru 
 
 
 
 

  

Data avizării în departament Director de departament 

18.V.2020 Lect. dr. Ilie Moisuc 
 

13. 

Compararea a două limbi 
romanice (franceză-italiană). 
Elemente de  fonetică, 
morfosintaxă în diacronie și 
sincronie. 

Fișe de lucru transmise 
în format electronic (e-
mail) 
 

2 ore 

14. 

Compararea a două limbi 
romanice (franceză-italiană). 
Elemente de lexic în diacronie 
și sincronie. 

Fișe de lucru transmise 
în format electronic (e-
mail) 
 

2 ore 

Bibliografie  
V. Supra  

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor 
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 
10.2 Metode de 
evaluare 

10.3 Pondere în nota 
finală (%) 

10.4 Curs Tip de evaluare mixt. 

Lucrare 
documentată despre 
o temă dată/Test 
transmis în format 
electronic (e-mail) 
 

50% 
 

10.5 Seminar  Tip de evaluare mixt. 

Evaluare pe parcurs 
prin fișe de lucru 
transmise în format 
electronic (e-mail)  

50% 
 

10.6 Standard minim de performanţă:  

Asimilarea de cunoștințe fundamentale despre ansamblul limbilor romanice și despre evoluția de la 
latină la limbile romanice. Participarea la curs și seminar. 


