
 

FIŞA DISCIPLINEI 

 

 

* OB – Obligatoriu / OP – Opţional 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 8 din care: 3.2      curs 2 3.3. seminar/laborator 6 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 112 din care: 3.5.    curs 28 3.6. seminar/laborator 84 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele 10 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 8 

Tutoriat 5 

Examinări 4 

Alte activităţi................................... 1 

 

3.7 Total ore studiu individual 38 

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 Limbi şi Literaturi Străine 

1.4 Domeniul de studii Limbă şi literatură 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii / Calificarea 
Filologie clasică  

Profesor în învățământul gimnazial cod 233002, Traducător 

(studii superioare) cod 264306, Filolog cod 264301 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Cultură, civilizaţie şi practica limbii latine 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. dr. Roxana Curcă 

2.3 Titularul activităţilor de seminar 
CS dr. Iulian Hruşcă; Asist. cercet. dr. Ionuţ Miha; conf. dr. 

Claudia Tărnăuceanu 

2.4 An de studiu I 2.5 Semestru I 2.6 Tip de evaluare Ex 
2.7 Regimul 

discipinei 
OB 

4. Precondiţii (dacă este cazul) 

4.1 De curriculum  

4.2 De competenţe  

5. Condiţii (dacă este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului 

videoproiector, ecran de proiectie, calculator cu conexiune la 

internet, boxe de sunet, biblioteca (dictionare, albume etc.), 

handout-uri, hărţi 

5.2 De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

videoproiector, ecran de proiectie, calculator cu conexiune la 

internet, boxe de sunet, biblioteca (dictionare, albume etc.),  

handout-uri, hărţi 

6. Competenţe specifice acumulate 
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C1.  Cunoaşterea problemelor majore ale civilizaţiilor şi culturilor clasice. 

C2.  Analiza unui text literar clasic în contextul larg, cultural şi mental, al epocii de apartenenţă 

C3.  Descrierea sistemului lexico-gramatical al limbii latine si utilizarea lui în traducerea de texte din 

diferite epoci 

C4. Analiza gramaticală a unui text din limbile clasice prin utilizarea repertoriului conceptual şi 

terminologic al lingvisticii generale 
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 CT1.  Utilizarea componentelor domeniului limbi şi literaturi în deplină concordanţă cu etica 

profesională 

CT2. Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil, a unor sarcini profesionale cu 

grad ridicat de complexitate, în condiţii de autonomie decizională, cu respectarea riguroasă a 

deontologiei profesionale 

CT3. Utilizarea cu discernământ şi probitate ştiinţifică a surselor de informare.  

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate) 
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Familiarizarea studenţilor cu principalele aspecte ale istoriei, culturii  şi civilizaţiei latine şi cu 

bibliografia de specialitate.. 
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La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să: 

 Plaseze cronologic principalele epoci si evenimente istorice ale Romei antice 

 Descrie principalele aspecte ale istoriei, culturii  şi civilizaţiei latine 

 Utilizeze principalele repere bibliografice de specialitate (dicţionare, thesauri, enciclopedii, lucrări 

de specialitate de referintă) 

 Echivaleze corect un text latin în limba română. 

 

8. Conţinut 

8.1 Curs Metode de predare 

Observaţii 

(ore şi referinţe 

bibliografice) 

1. Fondarea Romei. Perioada regalităţii 
Expunere, conversaţie 

euristică 
4 ore 

2. Perioada republicană Expunere, conversaţie euristică 
4 ore 

3. Perioada imperială 
Expunere, conversaţie 

euristică 

4 ore 

4. Structuri administrative 
Expunere, conversaţie 

euristică 

4 ore 

5. 

Introducere în dreptul roman: 

terminologie juridică; izvoare; aspecte 

ale dreptului public şi privat  

Expunere, conversaţie 

euristică 

4 ore 

6. 

Introducere în religia, credinţele şi 

mentalităţile romane  

 

Expunere, conversaţie 

euristică 
4 ore 



7. 
Structuri ale cotidianului: familia şi 

rolul femeii în societatea romană 

Expunere, conversaţie 

euristică 
4 ore 

8. 
Monumente arhiterturale, locuinţele 

romanilor 

Expunere, conversaţie 

euristică 
2 ore 

Bibliografie  

 

Referinţe principale: 

- Biville, F., Decourt, J.-C., Rougemont, G. (eds.), Bilinguisme gréco-latin et épigraphie. Actes du colloque 

organisé à l’Université Lumière-Lyon 2. Maison de l’Orient et de la Méditerranée-Jean Pouilloux, UMR 

5189 Hisoma et JE 2409 Romanitas, les 17, 18 et 19 mai 2004, Lyon, 2008. 

- Bordet, M., Istoria Romei antice, Bucureşti, 1998. 

- Brilliant, R., Arta romană de la republică la Constantin, Bucureşti, 1979. 

- Carcopino, J., Viaţa cotidiană în Roma la apogeul Imperiului, Bucureşti, 1979.  

- Cizek, E., Istoria Romei, Bucureşti, 2002.  

Ferdouille, J. – Cl., Dicţionar de civilizaţie romană, Bucureşti, 2000. 

- Giardina, A. (coord.), Omul roman, Iaşi, 2001. 

- Grimal, P., Civilizaţia Romei antice, Bucureşti, 1980. 

- Hannestad, N., Monumentele publice ale artei romane, vol. I-II, Bucureşti, 1989. 

- Klaus, M., Împăraţi romani, Bucureşti, 2001. 

- Lascu, N., Cum trăiau romanii, Bucureşti, 1965. 

- Maas, M., (ed.), The Cambridge companion to the age of Justinian., Cambridge, 2005. 

- Matei, H. C., O istorie a Romei antice, Bucureşti, 1979.  

- Mihuţ Bohîlţea, F., Istoria familiei romane, Bucureşti, 2009. 

- Paraschiv, M., Femeia în Roma antică, Cluj-Napoca, 2011. 

 - Robinson, O. F., The sources of Roman law: Problems and methods for ancient historians, London, 1997. 

- Tudor, D., Enciclopedia civilizaţiei romane, Bucureşti, 1982. 

- Wattel, O., Mic atlas al Antichităţii romane, Iaşi, 2002. 

- Winkelmann, J. J., Istoria artei antice, Bucureşti, 1985. 

 

 

.. 

8.2 Seminar / Laborator Metode de predare 

Observaţii 

(ore şi referinţe 

bibliografice) 

1. Introducere în epigrafia latină 
Problematizare, analiză de 

text 
16 ore 

2. 

Morfologie latină (substantivul, 

adjectivul, pronumele, verbul, adverbul, 

numeralul prepoziţia, conjuncţia). 

Exemplificări cu texte literare 

 

Problematizare, analiză de 

text 
30 ore 

3. 
Sintaxa propoziţiei.  Exemplificări cu 

texte literare 

Problematizare, analiză de 

text 
16 ore 

4. 
Sintaxa frazei.  Exemplificări cu texte 

literare 

Problematizare, analiză de 

text 
16 ore 

Bibliografie 
 - Barbu, N. I,  Toma Vasilescu, Gramatica limbii latine, Bucureşti, 1961. 

- Bounegru, O., Introducere în epigrafia latină, Iaşi, 1997. 

- Cagnat,  R., Chapot,  V., Manuel d’Epigraphie romaine, Paris, 1914. 

- Creţia, G., Morfologia istorică a verbului latin, Bucureşti, 1999. 

- Ernout, A., Morphologie historique du latin, Paris, 1953. 

- Ernout, A., Aspects du vocabulaire latin, Paris, 1954. 

- Matei, V., Gramatica limbii latine, Bucureşti, 1994. 



 

 

 

 

Data completării Titular de curs Titular de seminar 

 Conf. dr. Roxana Curcă 

 

CS dr. Ionuţ Mihai  

 

 

Asist. dr. Iulian Hruşcă 

 

Conf. dr. Claudia Tărnăuceanu 

 

  

 

 

Data avizării in departament Director de departament 

 Prof. dr. Rodica Dimitriu 

 

  

- Meillet, A. Esquisse d’une histoire de la langue latine, Paris, 1928. 

- Palmer, L. R., The Latin Language. London, 1954. 

- Paraschiv, M., Curs de fonetică si morfologie latină, vol.I-II, Iaşi, 2000-2001. 

- Pârlog, M., Gramatica limbii latine, Bucureşti, 1996. 

- Petolescu, C. C., Epigrafie latină, Bucureşti, 2001. 

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor 

profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Cursul dezvoltă competenţe care le permit studenţilor accesul la înţelegerea limbii latine şi a 

contextului socio-politic şi cultural în care au fost scrise cele mai importante texte ale 

Antichităţii latine, facilitând echivalarea corectă a acestora în limba română. 

 În elaborarea cursului s-a ţinut seama de codurile etice şi de standardele de cunoaştere 

specifice comunităţii academice a UAIC. 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere în 

nota finală (%) 

10.4 Curs 
Gradul de dobândire a 

cunoştinţelor teoretice 
colocviu 50% 

10.5 Seminar/ Laborator 
Gradul de dobândire a 

deprinderilor practice 
Verificare pe parcurs 50% 

10.6 Standard minim de performanţă   nota minimă 5 (cinci) 

Cunoaşterea principalelor epoci istorice, traducerea ad sensum în limba română a unui texte latin. 



 

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/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 
5

6 
din care: 3.5.    curs 28 3.6. seminar/laborator 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 24 

Tutoriat 5 

Examinări 4 

Alte activităţi................................... 1 

 

3.7 Total ore studiu individual 94 

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 Limbi şi Literaturi Stăine 

1.4 Domeniul de studii Limbă şi literatură 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii / Calificarea 
Filologie clasică 

Profesor în învățământul gimnazial cod 233002, Traducător 

(studii superioare) cod 264306, Filolog cod 264301 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei LIMBA LATINA (FONETICA) 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. Dr. Claudia Tărnăuceanu 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf. Dr. Claudia Tărnăuceanu 

2.4 An de studiu I 2.5 Semestru II 2.6 Tip de evaluare Ex 
2.7 Regimul 

discipinei 
OB 

4. Precondiţii (dacă este cazul) 

4.1 De curriculum Introducere în lingvistică generală; practica limbii latine 

4.2 De competenţe  

5. Condiţii (dacă este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului  

5.2 De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 
 



 

 

6. Competenţe specifice acumulate 
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 C1.  Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea adecvată a terminologiei specifice lingvisticii generale, 

teoriei literare şi a unor metode de analiză specifice studiului interdisciplinar al stiintelor umaniste. 

C2.  Aplicarea conceptelor lingvisticii generale,  teoriei literare şi a metodelor comparatiste în 

investigarea fenomenelor lingvistice şi literare. 

C3. Utilizarea cu discernământ şi probitate ştiinţifică a surselor de informare. 
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 CT1. Utilizarea componentelor domeniului limbi şi literaturi în deplină concordanţă cu etica 

profesională; 

CT2. Relaţionarea în echipă; comunicarea interpersonală şi asumarea de roluri specifice; 

CT3. Organizarea unui proiect individual de formare continuă; îndeplinirea obiectivelor de formare 

prin activităţi de informare, prin proiecte în echipă şi prin participarea la programe instituţionale de 

dezvoltare personală şi profesională. 

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate) 
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Familiarizarea studentilor cu problematica istoriei și evoluției limbii latine. Asimilarea de către studenţi 

a cunoştinţelor fundamentale de grafie şi fonetică latină din perspectivă istorică. Seminariile urmăresc 

să detalieze aspectele de fonetică istorică prezentate la curs prin exemple suplimentare, traduceri şi 

comentarii de texte de diverse facturi (epigrafice, literare, lucrări ale teoreticienilor antici ai limbii 

latine). 
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La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să: 

 descrie sistemul fonetic al limbii latine 

 explice evoluţia fonetismului latin 

 utilizeze limbajul specific 

 recunoască şi să comenteze particularităţile fonetice ale unor texte de factură diferită. 

8. Conţinut 

8.1 Curs Metode de predare 

Observaţii 

(ore şi referinţe 

bibliografice) 

1. 

I. ORIGINEA ŞI EVOLUŢIA LIMBII 

LATINE:  

I.1.Originea indoeuropeană a limbii 

latine.  

 

Expunere, conversaţie 

euristică, problematizare 
2 ore  

2. 
I.2.Etapele evoluției limbii latine. 

 

Expunere, conversaţie 

euristică 
2 ore 

3. 

II. ALFABETUL LATIN:  

II.1. Scrierea latină (origine, evoluţie). 

 

Expunere, conversaţie 

euristică, problematizare 
2 ore 

4. 

II.2. Ortografie şi pronunție în evoluţia 

limbii latine. 

 

Expunere, conversaţie 

euristică, problematizare 
2 ore 

5. III.CUVÂNTUL FONETIC: 
Expunere, conversaţie 

euristică, problematizare 
2 ore 



 III.1. Ritmul cantitativ; silabele şi tipul 

lor.  

 

6. 

III.2. Accentul și evoluția lui în istoria 

limbii latine. 

 

Expunere, conversaţie 

euristică, problematizare 
2 ore 

7. 

IV. INVENTARUL FONEMATIC AL 

LIMBII LATINE: 

IV. 1. VOCALISMUL 

IV.1.1. Vocalele şi diftongii. 

 

Expunere, conversaţie 

euristică, problematizare 
4 ore 

8. 

IV.1.2. Evoluția vocalismului în limba 

latină, modificări vocalice. 

 

Expunere, conversaţie 

euristică, problematizare 
4 ore 

9. 

IV.2. CONSONANTISMUL:  

IV.2.1.. Tipologii consonantice. 

 

Expunere, conversaţie 

euristică, problematizare 
4 ore 

10. 

IV.2.2. Evoluția consonantismului latin, 

modificări consonantice. 

 

Expunere, conversaţie 

euristică, problematizare 
4 ore 

Bibliografie  

 

Referinţe principale:  
CLACKSON, J. / HORROCKS, G. (2007) The Blackwell History of the Latin Language, Malden. 

COSTA, I. (2008) Fonetică istorică latină (ed. a II-a). București. 

DEVOTO, G. (1944) Storia della Lingua di Roma (2nd edn.). Bologna. 

JURET, A. -C. (1921) Manuel de phonétique latine. Paris. 

MCCULLAGH, M. (2011) The Sounds of Latin: Phonology. În J. Clackson (ed.), A Companion to the Latin 

Language, pp. 83-91. West Sussex. 

MEILLET, A. (1933) Esquisse d’une histoire de la langue latine (3- ème éd). Paris. 

MIHAESCU, H. (1960) Limba latină în provinciile dunărene ale Imperiului Roman. Bucureşti. 

NIEDERMANN, M. (1953) Précis de phonétique historique du latin. Paris. 

PALMER, L. R. (1954) The Latin Language, London. 

STUART-SMITH, J. (2004) Phonetics and Phonology: Sound Change in Italic. Oxford. 

TĂRNĂUCEANU, C. (2012) Gramatica limbii latine. Iaşi. 

WALLACE, Rex (2011) The Latin Alphabet and Orthography. În J. Clackson (ed.), A Companion to the 

Latin Language, pp. p. 9-28. West Sussex. 

 

Referinţe suplimentare: 

ADAMS, J. N. (2003) Bilingualism and the Latin Language, Cambridge. 

CLACKSON, J. (2007) Indo-European linguistics: An introduction. Cambridge. 

ALLEN, W. S. (1988) Vox Latina: The Pronunciation of Classical Latin (2nd ed.). Cambridge. 

BRADLEY, G. (2000) Ancient Umbria. Oxford. 

BRUGMANN, K. / DELBRUCK, B. (1905) Abrégé de grammaire comparée des langues indo-européennes, 

traduit par J. Bloch, A. Cuny et A. Ernout. Paris. 

WALD, L. (1979) Fonetica indo-europeană. Bucureşti. 

MEILLET, A / VENDRYES, J. (1924) Traité de grammaire comparée des langues classiques. Paris. 

8.2 Seminar / Laborator Metode de predare 

Observaţii 

(ore şi referinţe 

bibliografice) 

1. 
Exerciţii de scriere, pronunție și analiză 

lingvistică. 

conversaţie euristică, 

problematizare, analiză de text 
4 



 

 

 

 

Data completării Titular de curs Titular de seminar 

 Conf. dr. Claudia Tărnăuceanu Conf. dr. Claudia Tărnăuceanu 

  

 

 

 

Data avizării in departament Director de Departament 

Prof. dr. Rodica Dimitriu 

2. 

Traducerea şi discutarea mărturiilor 

antice cu privire la aspecte de ortografie 

şi fonetică ale limbii latine: 

Varro şi Quintilianus 

conversaţie euristică, 

problematizare, analiză de text 
6 

4. 

Traducerea şi discutarea mărturiilor 

antice cu privire la aspecte de ortografie 

şi fonetică ale limbii latine: 

Suetonius şi Fericitul Augustin 

conversaţie euristică, 

problematizare, analiză de text 
4 

5. 

Traducerea şi discutarea mărturiilor 

antice cu privire la aspecte de ortografie 

şi fonetică ale limbii latine: 

gramaticienii perioadei târzii 

conversaţie euristică, 

problematizare, analiză de text 
4 

6. 

Traducerea şi discutarea aspectelor de 

fonetică  întânite în inscripţii şi texte 

literare şi tehnice din diverse epoci  

conversaţie euristică, 

problematizare, analiză de text 
6 

Bibliografie:  

 Damaggio, J. (2011) Un corpus des premiers fragments grammaticaux à Rome, în Eruditio Antiqua, 3, p. 

23-55. 

Grammaticae Romanae Fragmenta (1907), ed. H. Funaioli, Lipsiae, I. 

Grammatici Latini (1855-1880), ed. Heinrich Keil, Lipsiae. 

M. Fabi Quintiliani insitutionis oratoriae libri duodecim (1970). Ed. M. Winterbottom, Oxford. 

C. Suetonius Tranquillus (1995),  De grammaticis et rhetoribus. Ed. Robert A. Kaster, Oxford. 

Marci Terenti Varronis de lingua Latina (1951). Ed. R. G. Kent, London. 

 

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor 

profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

Absolvirea cursurlui va facilita studenţilor înţelegerea fenomenelor fonetice ale limbii latine, 

descifrarea şi traducerea textelor latine din diverse perioade. 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere în 

nota finală (%) 

10.4 Curs 
Gradul de dobândire a 

cunoştinţelor teoretice 
Examen scris 60% 

10.5 Seminar/ Laborator 
Gradul de dobândire a 

deprinderilor practice 
Evaluare pe parcurs 40% 

10.6 Standard minim de performanţă   nota minimă 5 (cinci) 

Descrierea corectă a sistemului fonetic latin, aplicarea corectă a regulilor de accentuare, cunoaşterea 

principalelor trăsături evolutive ale fonetismului latin. 



 

 

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/laborator 2 

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

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele 22 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 22 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 

Tutoriat 5 

Examinări 4 

Alte activităţi................................... 1 

 

3.7 Total ore studiu individual 69 

3.8 Total ore pe semestru 125 

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 Limbi şi Literaturi Străine 

1.4 Domeniul de studii Limbă şi literatură 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii / Calificarea 
Filologie clasică 

Profesor în învățământul gimnazial cod 233002, Traducător 

(studii superioare) cod 264306, Filolog cod 264301 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Literatura latină: Perioada preclasică  
 

2.2 Titularul activităţilor de curs Asist. Dr. Iulian-Gabriel Hruşcă 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Asist. Dr. Iulian-Gabriel Hruşcă 

2.4 An de studiu I 2.5 Semestru II 2.6 Tip de evaluare ES 
2.7 Regimul 

discipinei 
OB 

4. Precondiţii (dacă este cazul) 

4.1 De curriculum 
Introducere în literatura comparată; introducere în teoria 

literaturii; Cultură, civilizaţie şi practica limbii latine 

4.2 De competenţe  

5. Condiţii (dacă este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului  

5.2 De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 
 

6. Competenţe specifice acumulate 
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C1. Descrierea şi exemplificarea evoluţiei literaturii latine în perioada preclasică. 

C2. Abordarea critică a ideilor şi orientărilor teoretice în studiul literaturii latine preclasice. 

C3. Aplicarea conceptelor de teorie literară şi a metodelor comparatiste în investigarea dinamică şi 

interrelaţionarea fenomenelor literare/culturale. Relaţionarea discursului literar cu discursul cultural, 

în general, dar şi cu cel ştiinţific. 

C4.Definirea conceptelor, identificarea şi exemplificarea limbajului specific teoriei literare; 

familiarizarea cu unele metode de analiză și de interpretare specifice studiului interdisciplinar al 

ştiinţelor umaniste. 

C5. Elaborarea unor proiecte specifice și interdisciplinare pentru teoria literaturii și literatura universală 

și comparată, utilizând metode şi principii moderne. 

C6. Explicarea şi interpretarea formelor de evoluţie şi a temelor esenţiale ale literaturii latine şi 

comparate. 
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 CT1.Utilizarea componentelor domeniului limbi şi literaturi în deplină concordanţă cu etica 

profesională; 

CT2. Relaţionarea în echipă; comunicarea interpersonală şi asumarea de roluri specifice; 

CT3. Organizarea unui proiect individual de formare continuă; îndeplinirea obiectivelor de formare 

prin activităţi de informare, prin proiecte în echipă şi prin participarea la programe instituţionale de 

dezvoltare personală şi profesională. 

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate) 
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-  Abordarea unei perioade importante a literaturii latine: perioada preclasică; 

- Dobândirea de către studenţi a abilităţilor necesare pentru înţelegerea critică a dimensiunilor 

metodologice şi literare ale operelor studiate, a trăsăturilor teatrului latin. 

-  Reliefarea raporturilor dintre influenţa greacă şi creativitatea latină; 

-  Ilustrarea perenităţii paradigmelor clasice în cadrul literaturilor europene. 
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La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să: 

 Explice critic dimensiunile metodologice şi literare ale operelor studiate;  

 Prezinte principalele trăsături ale teatrului teatral și literar; 

 Utilizeze limbajul literar și conceptele operaționale specifice, precum și criteriile estetice universal 

valabile; 

 Să detalieze aspectele de cultură, civilizaţie şi literatură abordate la curs prin teme de sinteză şi 

referate cu subiecte din perioada studiată  şi pe baza traducerii şi comentării textelor literare antice. 

 Analizeze operele autorilor studiați, reliefând temele și motivele semnificative sau modalitățile 

stilistice lexicale, topice, metrice specifice imaginarului artistic. 

8. Conţinut 

8.1 Curs Metode de predare 

Observaţii 

(ore şi referinţe 

bibliografice) 

1. 

Ce înțelegem prin sintagma „literatură 

latină”? 

-  Periodizarea literaturii latine: 

     -  Perioada preclasică; 

     -  Perioada clasică: 

     -  Perioada antichității târzii. 

Expunere, conversaţie 

euristică, problematizare, 

algoritmizare, lectură, 

învăţare interactivă prin 

utilizarea calculatorului. 

2 

2. 

Începuturile literaturii latine: 

- Primii autori romani; 

- Condițiile apariției comediei culte. 

Expunere, conversaţie 

euristică, problematizare, 

algoritmizare, lectură, 

învăţare interactivă prin 

utilizarea calculatorului. 

4 



3. 

Plaut: 

- Viața și opera; 

- Tradiția italică; 

- Problematica modelelor grecești în opera lui 

Plautus. 

Expunere, conversaţie 

euristică, problematizare, 

algoritmizare, lectură, 

învăţare interactivă prin 

utilizarea calculatorului. 

2 

4. 

Plaut: 

- Structura dramatică a pieselor lui Plautus; 

-  Clasificarea și tematica pieselor plautine; 

-  Intriga plautină; 

-  Prolog și epilog; 

-  Structura corpului piesei; 

-  Scene și acte; 

-  Elementul narativ; 

- Spațiul dramatic; 

- Arta teatrală. 

Expunere, conversaţie 

euristică, problematizare, 

algoritmizare, lectură, 

învăţare interactivă prin 

utilizarea calculatorului. 

4 

5. 

Plaut: 

-  Personajul arhetipal în comedia lui 

Plautus: 

        - Tipologia tradiţională; 

        - Personajul saturnalic; 

        - Personificări alegorice; 

        - Morala plautină. 

 

Expunere, conversaţie 

euristică, problematizare, 

algoritmizare, lectură, 

învăţare interactivă prin 

utilizarea calculatorului. 

4 

6. 

Terentius: 

- Viața; 

-  Procedeu inedit: contaminatio; 

- Subiectul pieselor; 

- Personaje arhetipale; 

- Morală și sensibilitate; 

- Artă și stil. 

 

Expunere, conversaţie 

euristică, problematizare, 

algoritmizare, lectură, 

învăţare interactivă prin 

utilizarea calculatorului. 

4 

7. 

Terentius: 

- Humanitas Romana. De la cercul 

Scipionilor la Terentius. 

 

Expunere, conversaţie 

euristică, problematizare, 

algoritmizare, lectură, 

învăţare interactivă prin 

utilizarea calculatorului. 

4 

8. 
Alți autori de comedii palliate; 

Comedia togată și Afranius. 

Expunere, conversaţie 

euristică, problematizare, 

algoritmizare, lectură, 

învăţare interactivă prin 

utilizarea calculatorului. 

4 

Bibliografie: 
 

Referinţe principale: 

 

Eugen Cizek, Istoria literaturii latine, București, Editura Societatea „Adevărul” S.A., 1994. 

Frederick Copleston, Istoria Filosofiei, I. Grecia și Roma, studiu introductiv de Anton Adămuț, traducere de 

Ștefan Dominic Georgescu și Dragoș Roșca, București, All, 2008. 

Jean Bayet, Literatura latină, în românește de Gabriela Creția, traducerea versurilor de Petre Stati, studiu 

introductiv de Mihai Nichita, București, Editura Univers, 1972. 

N.I.Barbu, E. Cizek, Tr. Costa, Istoria literaturii latine: De la origini până la destrămarea Republicii, 

București, Editura Didactică şi Pedagogică, 1972. 

Pierre Grimal, Literatura latină, traducere de Mariana și Liviu Franga, note suplimentare și cuvânt înainte de 

Liviu Franga, medalion biografic Pierre Grimal de Eugen Cizek, București, Editura Teora, 1997. 



 

Referinţe suplimentare: 
 

Hruşcă, Iulian-Gabriel, Aspirations and Anticipations of Universalism. Global Village in Ancient Rome, în 

volumul Values of the Human Person – Contemporary Challenges, volum editat de Mihaela Pop, Saarbrücken, 

Lambert Academic Publishing (a trademark of: AV Akademikerverlag GmbH & Co. KG), 2012, pp. 98-106 

(ISBN 978-3-659-15367-9). 

Hruşcă, Iulian-Gabriel, Humanitas Romana. De la cercul Scipionilor la Terentius, în volumul colectiv 

Filosofia şi societatea cunoaşterii, Iaşi, Editura Institutul European, 2012, pp. 9-19 (ISBN 978-973-611-857-

9). 

Hruşcă, Iulian-Gabriel, Humanitas Romana – generatoare a elementelor democratice din Republica 

Romană, în Symposion, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2012, tomul X, nr. 1 (19), pp. 43-51 (ISSN-

1584-174X; 

Hruşcă, Iulian-Gabriel, Humanitas or Inhumanitas in Ancient Rome: Religious Strategy of the Roman State, 

Institution of Slavery, Gladiatorial Games, în International Journal of Communication Research, Iaşi, 

Apollonia Publishing House, 2013, vol. 3, nr. 2, pp. 166-170 (ISSN: 2246-9265/ ISSN-L: 2246-9265)  

Hruşcă, Iulian-Gabriel, Humanitas Romana, universalism, multiculturalism. Interferenţe iniţiatice în Roma 

antică, în volumul „Antropologie și interdisciplinaritate”, coordonat de Andrei Kozma, Cristiana Glavce, 

Constantin-Bălăceanu Stolnici, București, Editura Niculescu, 2013, pp. 221-227 (ISBN: 978-973-748-744-5). 

 

8.2 Seminar / Laborator Metode de predare 

Observaţii 

(ore şi referinţe 

bibliografice) 

1. Mos Maiorum și Mos Graecorum. 

conversaţie euristică, 

problematizare, moderarea 

discuțiilor, referatelor, analiză 

și comentariu de text, 

prelegeri, învăţare interactivă 

prin utilizarea calculatorului, 

activităţi interactive, analiză, 

cercetare personală  

 

2 

2. Comedia nouă greacă și tradiția italică. 

conversaţie euristică, 

problematizare, moderarea 

discuțiilor, referatelor, analiză 

și comentariu de text, 

prelegeri, învăţare interactivă 

prin utilizarea calculatorului, 

activităţi interactive, analiză, 

cercetare personală  

 

4 

3. 

Texte reprezentative din autorii abordați 

la curs:  

Plaut: 

- Miles gloriosus. 

Personaje arhetipale și artă teatrală. 

conversaţie euristică, 

problematizare, moderarea 

discuțiilor, referatelor, analiză 

și comentariu de text, 

prelegeri, învăţare interactivă 

prin utilizarea calculatorului, 

activităţi interactive, analiză, 

cercetare personală  

 

6 

4. 

Texte reprezentative din autorii abordați 

la curs:  

Plaut: 

- Pseudolus. 

Personaje arhetipale și artă teatrală. 

conversaţie euristică, 

problematizare, moderarea 

discuțiilor, referatelor, analiză 

și comentariu de text, 

prelegeri, învăţare interactivă 

4 



prin utilizarea calculatorului, 

activităţi interactive, analiză, 

cercetare personală  

 

5. 

Texte reprezentative din autorii abordați 

la curs:  

Plaut: 

- Aulularia. 

Personaje arhetipale și artă teatrală. 

conversaţie euristică, 

problematizare, moderarea 

discuțiilor, referatelor, analiză 

și comentariu de text, 

prelegeri, învăţare interactivă 

prin utilizarea calculatorului, 

activităţi interactive, analiză, 

cercetare personală  

 

2 

6. 

Texte reprezentative din autorii abordați 

la curs:  

Terentius: 

-  Cel ce se pedepseşte singur 

(Heautontimorumenos). 

Personaje arhetipale și artă teatrală. 

 

conversaţie euristică, 

problematizare, moderarea 

discuțiilor, referatelor, analiză 

și comentariu de text, 

prelegeri, învăţare interactivă 

prin utilizarea calculatorului, 

activităţi interactive, analiză, 

cercetare personală  

 

4 

7. 

Texte reprezentative din autorii abordați 

la curs:  

Terentius: 

- Andria. 

Probleme educative și idealul de 

humanitas. 

conversaţie euristică, 

problematizare, moderarea 

discuțiilor, referatelor, analiză 

și comentariu de text, 

prelegeri, învăţare interactivă 

prin utilizarea calculatorului, 

activităţi interactive, analiză, 

cercetare personală  

 

4 

8. 
Res publica și res privata; 

Fabulae palliatae și fabulae togatae. 

conversaţie euristică, 

problematizare, moderarea 

discuțiilor, referatelor, analiză 

și comentariu de text, 

prelegeri, învăţare interactivă 

prin utilizarea calculatorului, 

activităţi interactive, analiză, 

cercetare personală  

 

4 

 

 

Bibliografie: 

 

1. Benjamin W. Fortson IV, Language and Rhythm in Plautus: Synchronic and Diachronic Studies, 

Berlin și New York, Walter de Gruyter, 2008. 

2. Eduard Fraenkel, Plautine Elements in Plautus (Plautinisches im Plautus), tradusă în limba engleză 

de Tomas Drevikovsky și Francis Muecke, New York și Oxford, Oxford University Press, 2007. 

3. Erich Segal, Roman Laughter. The Comedy of Plautus, New York și Oxford, Oxford University 

Press, 1987. 

4. Eleanor Dickey, Latin Forms of Address. From Plautus to Apuleius, New York și Oxford, Oxford 

University Press, 2002. 

5. Eugen Cizek, Vârsta de aur a comediei: Plaut (VI), în Istoria literaturii latine, vol. I, București, 

Editura Societatea „Adevărul” S.A., 1994, pp. 66-89. 



 

 

6. Jean Bayet, Constituirea unei literaturi greco-romane (II): Plaut, în Literatura latină, în românește 

de Gabriela Creția, traducerea versurilor de Petre Stati, studiu introductiv de Mihai Nichita, 

București, Editura Univers, 1972, pp. 69-97. 

7. Pierre Grimal, Primele Roade (V): Plautus, în Literatura latină, traducere de Mariana și Liviu 

Franga, note suplimentare și cuvânt înainte de Liviu Franga, medalion biografic Pierre Grimal de 

Eugen Cizek, București, Editura Teora, 1997, pp. 75-88. 

8. Pierre Grimal, L’ennemi de Térence, Luscius de Lanuvium, Comptes rendus des séances de 

l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 114ᵉ année, nr. 2, 1970, pp. 281-288. 

9. Satiric Advice on Women and Marriage. From Plautus to Chaucer, editată de Warren S. Smith, 

Michigan, The University of Michigan Press, 2005. 

10. Timothy J. Moore, The Theater of Plautus. Playing to the Audience, Austin, University of Texas 

Press, 1998. 

11. Traian Diaconescu, Metaforă şi univers saturnalic în comedia lui Plautus, Bucureşti, Editura 

Universităţii, 1974. 

12. Traian Diaconescu, Personificarea alegorică în comedia lui Plaut. Structură, semnificație, funcție, în 

Ianua. Lumea greco-romană în studii și articole, volum coordonat de Ana-Cristina Halichias și 

Maria-Luiza Dumitru Oancea, București, Editura Universității din București, 2009, pp. 223-248. 

 

Traduceri în limbi străine și în limba română: 

 

1. Titus Maccius Plautus, Comedia măgarilor (Asinaria). Teatru II, traducere de Nicolae Teică, 

București, Editura Minerva, 1970. 

2. T. Maccius Plautus, Aulularia. Goldtopf-Komödie, traducere, comentarii și note în limba germană de 

Herbert Rädle, Stuttgart, Philipp Reclam jun. Stuttgart, 1978. 

3. T. Maccius Plautus, Amphitruo, traducere, comentarii și note în limba germană de Jürgen Blänsdorf, 

Stuttgart, Philipp Reclam jun. Stuttgart, 1979. 

4. Plautus, Rome and the Mysterious Orient. Three Plays by Plautus, traducere, introducere și note în 

limba engleză de Amy Richlin, Berkeley, Los Angeles și Londra, University of California Press, 

2005. 

 

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor 

profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

Cursul dezvoltă competenţe care le permit studenţilor accesul la înţelegerea literaturii latine, facilitând 

realizarea unor traduceri de calitate, comentarea şi analiza pertinentă a operelor literare antice, 

editarea de texte latine. 

În elaborarea cursului s-a ţinut seama de codurile etice şi de standardele de cunoaştere specifice 

comunităţii academice a UAIC 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere în 

nota finală (%) 

10.4 Curs 
Gradul de dobândire a 

cunoştinţelor teoretice 
Examen scris 60% 

10.5 Seminar/ Laborator 

Gradul de dobândire a 

deprinderilor de analiză 

literară 

Evaluare pe parcurs 40% 

10.6 Standard minim de performanţă 

 Cunoașterea dimensiunilor metodologice și literare ale operelor studiate, utilizarea limbajului literar și a 

conceptelor operaționale specifice, reliefarea temelor și motivelor semnificative sau a modalităților stilistice 

lexicale, topice, metrice specifice imaginarului artistic. 



 

 

 

 

 

Data completării: Titular de curs: Titular de seminar: 

   

  

Asist.dr. Iulian-Gabriel Hrușcă 

 

 

 

 

Asist.dr. Iulian-Gabriel Hrușcă 

Data avizării in departament: Director de Departament: 

 Prof. dr. Rodica Dimitriu 

  

 

  

 



 

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 0 3.3. seminar/laborator 4 

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

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele 10 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14 

Tutoriat 5 

Examinări 4 

Alte activităţi................................... 1 

 

3.7 Total ore studiu individual 44 

3.8 Total ore pe semestru 100 

3.9 Număr de credite 4 

 

 

 

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 Limbi şi Literaturi Străine 

1.4 Domeniul de studii Limbă şi literatură 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii / Calificarea 
Filologie clasică 

Profesor în învățământul gimnazial cod 233002, Traducător 

(studii superioare) cod 264306, Filolog cod 264301 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei 
Practica limbii latine (2 cp - Practica limbii; 2 cp - Practica 

textului) 

2.2 Titularul activităţilor de curs  

2.3 Titularul activităţilor de seminar CS dr. Ionuţ Mihai 

2.4 An de studiu I 2.5 Semestru II 2.6 Tip de evaluare ES 
2.7 Regimul 

discipinei 
OB 

4. Precondiţii (dacă este cazul) 

4.1 De curriculum 
Cultură, civilizaţie şi practica limbii latine, Introducere în 

lingvistică 

4.2 De competenţe  

5. Condiţii (dacă este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului  

5.2 De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 
 

6. Competenţe specifice acumulate 
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C1.  Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea adecvată a terminologiei specifice filologiei clasice. 

C2.  Aplicarea conceptelor lingvisticii generale,  teoriei literare şi a metodelor comparatiste în 

investigarea fenomenelor lingvistice şi literare.  

C3. Utilizarea cu discernământ şi probitate ştiinţifică a surselor de informare. 

C4. Traducerea şi analiza unui text literar clasic în contextul larg, cultural şi mental, al epocii de 

apartenenţă  

C5. Identificarea principalelor asemănări şi deosebiri de structură în evoluţia limbilor clasice; 

C6. Cunoaşterea sistemului fonetic, lexical și gramatical al limbii latine. 
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 CT1.Utilizarea componentelor domeniului limbi şi literaturi în deplină concordanţă cu etica 

profesională; 

CT2. Relaţionarea în echipă; comunicarea interpersonală şi asumarea de roluri specifice; 

CT3. Organizarea unui proiect individual de formare continuă; îndeplinirea obiectivelor de formare 

prin activităţi de informare, prin proiecte în echipă şi prin participarea la programe instituţionale de 

dezvoltare personală şi profesională. 

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate) 
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Îmbogăţirea cunoştinţelor de morfologie şi sintaxă latină ale studenţilor; dobândirea abilităţii de a lua 

parte activă la dezbaterile critice pe marginea textelor latine; dezvoltarea capacităţii de analiză 

gramaticală a cuvintelor şi frazelor latine; formarea deprinderilor de traducere şi interpretare a 

textelor literare.  

Seminariile urmăresc să detalieze aspectele de cultură, civilizaţie şi literatură abordate la curs prin 

teme de sinteză şi referate cu subiecte din perioada studiată  şi pe baza traducerii şi comentării 

textelor literare antice. 

 

7
.2

. 
O

b
ie

ct
iv

el
e 

sp
ec

if
ic

e 

La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să: 

 explice specificul aplicării strategii de traducere a unui text latin şi dificultăţi de traducere şi 

interpretare 

 descrie tipurile şi metodele de traducere 

 utilizeze limbajul specific 

 analizeze eficiența aplicării anumitor tehnici de traducere. 

comenteze problemele de limbă ridicate de traducerea unui text latin. 

8. Conţinut 

8.2 Seminar / Laborator Metode de predare 

Observaţii 

(ore şi referinţe 

bibliografice) 

1. 
Reactualizarea cunoştinţelor de 

gramatică descriptivă 

conversaţie euristică, 

problematizare, analiză de text 
6 

2. 

Îmbogăţirea cunoştinţelor de gramatică 

descriptivă; retroversiuni  

 

conversaţie euristică, 

problematizare, analiză de text 
6 

4. 

Traducerea literală şi literară, comentarea 

problemelor lingvistice, explicarea şi 

comentarea aspectelor de civilizaţie 

propuse de texte latine: 

fragmente din Marcus Tullius Cicero, In 

Catilinam, Orator, Verrine, De natura 

deorum 

 

problematizare, analiză de 

text,prelegeri, învăţare 

interactivă prin utilizarea 

calculatorului, exerciţii 

gramaticale, activităţi 

interactive, analiza, redactare 

de text, cercetare personala 

8 



5. 

Traducerea literală şi literară, 

comentarea problemelor lingvistice, 

explicarea şi comentarea aspectelor de 

civilizaţie propuse de texte latine: 

Titus Livius, Ab Urbe condita 

problematizare, analiză de 

text,prelegeri, învăţare 

interactivă prin utilizarea 

calculatorului, exerciţii 

gramaticale, activităţi 

interactive, analiza, redactare 

de text, cercetare personala 

6 

6. 

Traducerea literală şi literară, 

comentarea problemelor lingvistice, 

explicarea şi comentarea aspectelor de 

civilizaţie propuse de texte latine: 

Sallustius, De coiniuratione Catilinae; 

De bello Iugurthino 

problematizare, analiză de 

text,prelegeri, învăţare 

interactivă prin utilizarea 

calculatorului, exerciţii 

gramaticale, activităţi 

interactive, analiza, redactare 

de text, cercetare personala 

8 

7. 

Traducerea literală şi literară, 

comentarea problemelor lingvistice, 

explicarea şi comentarea problemelor 

de gramatică puse de texte: Seneca, 

Apokolokyntosis 

 

problematizare, analiză de 

text,prelegeri, învăţare 

interactivă prin utilizarea 

calculatorului, exerciţii 

gramaticale, activităţi 

interactive, analiza, redactare 

de text, cercetare personala 

6 

8. 

Traducerea literală şi literară, 

comentarea problemelor lingvistice, 

explicarea şi comentarea problemelor 

de gramatică puse de texte: Plinius cel 

Bătrân, Naturalis historia 

problematizare, analiză de 

text,prelegeri, învăţare 

interactivă prin utilizarea 

calculatorului, exerciţii 

gramaticale, activităţi 

interactive, analiza, redactare 

de text, cercetare personala 

6 

9. 

Traducerea literală şi literară, 

comentarea problemelor lingvistice, 

explicarea şi comentarea problemelor 

de gramatică propuse de texte latine: 

Fragmente din Novum Testamentum 

problematizare, analiză de 

text,prelegeri, învăţare 

interactivă prin utilizarea 

calculatorului, exerciţii 

gramaticale, activităţi 

interactive, analiza, redactare 

de text, cercetare personala 

6 

10. 

Traducerea literală şi literară, 

comentarea problemelor lingvistice, 

explicarea şi comentarea problemelor 

de gramatică propuse de texte latine: 

Fragmente din Martyrologium 

Hieronymianum 

problematizare, analiză de 

text, prelegeri, învăţare 

interactivă prin utilizarea 

calculatorului, exerciţii 

gramaticale, activităţi 

interactive, analiză, redactare 

de text, cercetare personală 

4 

Bibliografie (selectivă):  

 Marcus Tullius Cicero (2014), In C. Verrem actio prima / Primul discurs împotriva lui Verres, ediţie bilingvă, 

traducere, studiu introductiv, note şi comentarii, bibliografie, indici de Claudia Tărnăuceanu. Iaşi. 

Marcus Tullius Cicero (2013), In Q. Caecilium oratio quae divinatio dicitur / Discursul împotriva lui Q. 

Caecilius numit divinatio, ediţie bilingvă, traducere, studiu introductiv, note şi comentarii, bibliografie, 

indici de Claudia Tărnăuceanu. Iaşi. 

Marcus Tullius Cicero (2013), In L. Catilinam orationes quatuor / Cele patru cuvântări împotriva lui L. 

Catilina, ediţie bilingvă, coord. Mihaela Paraschiv, traducere, notă istorică, note şi comentarii de 

Claudia Tărnăuceanu  (Catilinara I), Constantin Răchită (Catilinara a II-a), Constantin Ionuţ Mihai 

(Catilinara a III-a), Mihaela Paraschiv (Catilinara a IV-a), indici de Claudia Tărnăuceanu, Studiu 

introductiv de Constantin Sălăvăstru. Iaşi. 

Sallustius Crispus (1976), De Catilinae Coniuratione. Ed. Vretska, K. C. , 2 vols. Heidelberg. 



 

 

 

 

 

 

 

  

Fontes historiae Daco-Romanae Christianitatis / Izvoarele istoriei creştinismului românesc (2008), 

Dacoromanicae primum verterunt Mihaela Paraschiv, Claudia Tărnăuceanu, Wilhelm Dancă, 

versionum revisio Mihaela Paraschiv, textuum revisio Claudia Tărnăuceanu, textus collegit, 

praefationem, notas, commentarios indicesque composuit Nelu Zugravu. Iaşi. 

Surse electronice:www.perseus.tufts.edu; http://penelope.uchicago.edu 

Referinţe suplimentare:  
BALLARD, M. (2013), Histoire de la traduction: Repères historiques et culturels. Bruxelles. 

BALLARD, M. (1992), De Cicéron à Benjamin. Traducteurs, traductions, réflexions. Lille. 

CARREZ, M. (1991), Manuscrits et langues de la Bible. Du papyrus aux Bibles imprimées. Villiers-Le-Bel. 

CORDONNIER, Jean Louis(1995), Traduction et culture. Paris. 

MOUNIN, G. (2004), Les problèmes théorique de la traduction. Paris. 

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor 

profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

Cursul dezvoltă competenţe care le vor permite studenţilor realizarea unor traduceri corecte în limba 

română, cu un grad ridicat de acurateţe şi calitate. 

În elaborarea cursului s-a ţinut seama de codurile etice şi de standardele de cunoaştere specifice 

comunităţii academice a UAIC 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere în 

nota finală (%) 

10.4 Curs 
Gradul de dobândire a 

cunoştinţelor teoretice 
  

10.5 Seminar/ Laborator 
Gradul de dobândire a 

deprinderilor practice 

Evaluare pe parcurs 

 colocviu 

50% 

50% 

10.6 Standard minim de performanţă 

Cunoaşterea principiilor de traducere şi analiză a unui text latin; traducerea literală a unui text. 

Data completării Titular de seminar 

CS dr. Ionuţ Mihai  

 

 

  

  

 

 

Data avizării in departament Director de Departament 

Prof. dr. Rodica Dimitriu 

  

http://www.perseus.tufts.edu/
http://penelope.uchicago.edu/


 

FIŞA DISCIPLINEI 

 

 

* OB – Obligatoriu / OP – Opţional 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 7 din care: 3.2      curs 2 3.3. seminar/laborator 5 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 98 din care: 3.5.    curs 28 3.6. seminar/laborator 55 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele 24 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 

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

Tutoriat 6 

Examinări 6 

Alte activităţi - 

 

3.7 Total ore studiu individual 96 

3.8 Total ore pe semestru 179 

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 Limbi si literaturi străine 

1.4 Domeniul de studii  Limbi si literaturi 

1.5 Ciclul de studii Licență 

1.6 Programul de studii / Calificarea Filologie clasică (Limba latină-limba greacă veche) 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Cultură, civilizaţie şi practica limbii greceşti vechi 

2.2 Titularul activităţilor de curs lect.dr. Magda Mircea-Rowlett  

2.3 Titularul activităţilor de seminar 
CS dr. Constantin Ionut Mihai 

Drd. Ilarion Argatu 

 

2.4 An de studiu I 2.5 Semestru I 2.6 Tip de evaluare Ex 
2.7 Regimul 

discipinei 
OB 

4. Precondiţii (dacă este cazul) 

4.1 De curriculum - 

4.2 De competenţe 
Stăpânirea unui bagaj minimal de noţiuni gramaticale si 

lingvistice;deprinderea de a utiliza calculatorul şi internetul 

5. Condiţii (dacă este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului 

videoproiector, ecran de proiectie, calculator cu conexiune la 

internet, boxe de sunet, biblioteca (dictionare, albume etc.), 

handout-uri, hărţi 

5.2 De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

videoproiector, ecran de proiectie, calculator cu conexiune la 

internet, boxe de sunet, biblioteca (dictionare, albume etc.),  

handout-uri, hărţi 



 

 

6. Competenţe specifice acumulate 
C

o
m

p
et

en
ţe

 

p
ro

fe
si

o
n

a
le

 
C1.  Cunoaşterea problemelor majore ale civilizaţiilor şi culturilor clasice. 

C2.  Analiza unui text literar clasic în contextul larg, cultural şi mental, al epocii de 

apartenenţă  

C3.  Descrierea sistemului fonetic, lexical si gramatical al limbii eline si utilizarea sistemului 

gramatical si lexical în traducerea textelor eline din diferite epoci 

C4. Analiza gramaticală a unui text din limbile clasice prin utilizarea repertoriului conceptual şi 

terminologic al lingvisticii generale 

C5.  Utilizarea integrată a tehnologiilor informaţiei şi ale comunicării în activităţile de învăţare 

curente; elaborarea unui program multianual de formare continuă 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
a

n
sv

er
sa

le
 

CT1.  Utilizarea componentelor domeniului limbi şi literaturi în deplină concordanţă cu etica 

profesională 

CT2. Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil, a unor sarcini profesionale cu 

grad ridicat de complexitate, în condiţii de autonomie decizională, cu respectarea riguroasă a 

deontologiei profesionale 

CT3. Preocupare pentru perfecţionarea profesională prin antrenarea abilităţilor de gândire critică; 

CT4. Implicarea în activităţi ştiinţifice, cum ar fi elaborarea unor articole şi studii de specialitate 

CT5. Utilizarea cu discernământ şi probitate ştiinţifică a surselor de informare 

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate) 

7
.1

. 
O

b
ie

ct
iv

u
l 

g
en

er
a
l 

Familiarizarea studenţilor cu principalele repere spaţio-cronologice ale culturii şi civilizaţiei greceşti 

antice  

7
.2

. 
O

b
ie

ct
iv

el
e 

sp
ec

if
ic

e 

La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să: 

 Înţeleagă complexitatea universului grec antic, reflectată de pluridisciplinalitatea studiilor clasice 

 Perceapă holistic universul grec antic în dimensiunile reale, spaţial.-geografice şi temporal-

cronologice 

 Se orienteze cu usurintă pe hărtile antice, identificand pozitia diverselor repere geografice 

relevante pentru istoria Greciei antice 

 Plaseze in reperele lor cronologice principalele epoci si evenimente istorice ale Greciei antice 

 Descrie principalele aspecte ale istoriei, culturii  şi civilizaţiei eline  

 Abordeze/evalueze critic valoarea de document a textelor antice vizand chestiuni de civilizatie 

 Utilizeze cu  dexteritate principalele repere bibliografice de specialitate (dicţionare, thesauri, 

enciclopedii, lucrări de specialitate de referintă) 

 Sa asambleze o listă bibliografică pe o anumita temă de cercetare, orientandu-se critic in 

bibliografia de specialitate cu ajutorul bazelor de date specifice domeniului 

8. Conţinut 

8.1 Curs Metode de predare 

Observaţii 

(ore şi referinţe 

bibliografice) 

1. 

Descrierea principalelor regiuni istorice 

(Attica, Boeoţia, Phocida, Acarnania, 

Thessalia, Epir, Lacedemonia, Mesenia, 

Arcadia, Elida, Aheea, Ionia etc.). 

Periodizarea istorică. 

expunere, prelegere însoţită de 

mijloace multimedia,  tur 

virtual al muzeelor şi siturilor 

arheologice, traduceri din 

limbile clasice, conversaţie 

euristică,  abordări interactive, 

problematizare 

2 ore 

 

2 
Eruptia vulcanului din insula Thera 

(Santorini)- c.1600a.Chr. Impactul 

expunere, prelegere însoţită de 

mijloace multimedia,  tur 
2 ore 



asupra istoriei culturale a lumii egeene. 

Akrotiri: situl arheologic. Arta minoica: 

Frescele murale. Mitul Atlantidei.   

 

Insula Creta – palatul din Knossos. 

Thalassocraţia cretană.  Istoria 

descoperirilor (Arthur Evans): 

descifrarea tablitelor de lut in linear b 

(J.Chadwick, M.Ventris, A.Kober). Arta 

minoica: Pictura cretana. Mitul 

Minotaurului. Prabusirea culturii 

minoice (c.1450 a.Chr.) 

virtual al muzeelor şi siturilor 

arheologice, traduceri din 

limbile clasice, conversaţie 

euristică,  abordări interactive, 

problematizare 

3. 

Troia. H. Schliemann- istoricul 

descoperirilor arheologice. “Comoara lui 

Priam”. Distrugerea Troiei homerice. 

(1250-1120 a.Chr.) 

expunere, prelegere însoţită de 

mijloace multimedia,  tur 

virtual al muzeelor şi siturilor 

arheologice, traduceri din 

limbile clasice, conversaţie 

euristică,  abordări interactive, 

problematizare 

 

2 ore 

 

 

4. 

Mycene (Argolida) Arta miceniană si 

inceputurile monumentalităţii (Palatul 

din Micene). Insula Itaca, patria lui 

Odysseu. Controversele asupra locaţiei.  

expunere, prelegere însoţită de 

mijloace multimedia,  tur 

virtual al muzeelor şi siturilor 

arheologice, traduceri din 

limbile clasice, conversaţie 

euristică,  abordări interactive, 

problematizare 

2 ore 

 

5. 

Sparta (Laconia). Epoca arhaică: Marea 

colonizare greacă. Principalele colonii 

grecesti din Mediterana si Marea 

Neagră. Grecii in Italia: Magna Graecia. 

Arta arhaică. 

expunere, prelegere însoţită de 

mijloace multimedia,   tur 

virtual al muzeelor şi siturilor 

arheologice, traduceri din 

limbile clasice, conversaţie 

euristică,  abordări interactive, 

problematizare 

2 ore 

 

6. 

Olympia (Elida), 776 a.Chr.- Fondarea 

Jocurilor Olympice panhelenice. Turul 

virtual al sanctuarului. Statuia 

chryselephantină a lui Zeus din Templul 

lui Zeus de la  Olympia-una din “cele 7 

minuni ale lumii”. 

expunere, prelegere însoţită de 

mijloace multimedia,  tur 

virtual al muzeelor şi siturilor 

arheologice, traduceri din 

limbile clasice, conversaţie 

euristică,  abordări interactive, 

problematizare 

2 ore 

 

7. 

Delphi (Phocida) Rolul Oracolului in 

marea colonizare greaca din epoca 

arhaica. Particularitati ale Sanctuarului 

de la Delphi- tur virtual al sitului 

arheologic.Metode de divinatie.“Statuia 

Conducatorului de car” (Muzeul 

Arheologic din Delphi). 

expunere, prelegere însoţită de 

mijloace multimedia,  tur 

virtual al muzeelor şi siturilor 

arheologice, traduceri din 

limbile clasice, conversaţie 

euristică,  abordări interactive, 

problematizare 

2 ore 

 

8. 

Maraton, Artemisium,Thermopyle, 

Salamina. Inceputul epocii clasice: 

Istoria războaielor medice 1. Primul 

război cu perşii. Victoria  de la Maraton. 

Figura lui Miltiades. 2. Al doilea război 

cu perşii. Artemisium. Leonidas la 

Thermopylae.3. Invazia persană. 

Oracolul “zidului de lemn. Distrugerea 

expunere, prelegere însoţită de 

mijloace multimedia,  tur 

virtual al muzeelor şi siturilor 

arheologice, traduceri din 

limbile clasice, conversaţie 

euristică,  abordări interactive, 

problematizare 

4 ore 

 



Acropolei ateniene Victoria lui 

Themistocle  la Salamina. Luptele  de la 

Plateea şi Mycale.4. Războiul 

Peloponesiac. Ciuma de la Atena si 

moartea lui Pericle. 

10. 

Athena in perioada clasică (449-338 

a.Chr.)  Descriere topografică: Acropole, 

Agora si porturi)-tur virtual al sitului 

arheologic. Reconstructia Acropolei in 

vremea lui Pericle. Arta  si arhitectura 

clasică. Phidias. Structura unui templu. 

Stilurile ionic, Doric si corintic. 

Parthenon (Statuia chryselephantină a 

zeitei Atena) si Erechtheion.  

expunere, prelegere însoţită de 

mijloace multimedia, tur 

virtual al muzeelor şi siturilor 

arheologice, traduceri din 

limbile clasice, conversaţie 

euristică,  abordări interactive, 

problematizare 

 2 ore 

 

11. 

Sparta (Laconia)-hegemonia spartană 

(404-379 a.Chr.) Sfarsitul Războiului 

Peloponesiac prin distrugerea flotei 

ateniene  la Aigospotamoi (405 a.Chr.). 

Celebrarea lui Lysandros prin 

constructia Monumentului Spartan al 

Amiralilor la (Delphi). 

 

Theba (Beotia)-hegemonia tebană (379-

362 a.Chr.) 

Pella,Vergina (Macedonia)-hegemonia 

macedoneană. Asasinarea lui Philip al 

II-lea al Macedoniei (336 a.Chr.) 

expunere, prelegere însoţită de 

mijloace multimedia, tur 

virtual al muzeelor şi siturilor 

arheologice, traduceri din 

limbile clasice, conversaţie 

euristică,  abordări interactive, 

problematizare 

2 ore 

 

12. 

Alexandria, Ammonium (Vizita lui 

Alexandru cel Mare la Oracolul lui 

Amon din Oaza Siwa, Egipt). Nordul 

Africii (Libya) in antichitate. Moartea 

lui Alexandru in Babylon (323 a.Chr.).  

expunere, prelegere însoţită de 

mijloace multimedia,  tur 

virtual al muzeelor şi siturilor 

arheologice, traduceri din 

limbile clasice, conversaţie 

euristică,  abordări interactive, 

problematizare 

2 ore 

 

  13 

Epoca elenistică (323-146 a.Chr.). 

Sfârşitul civilizaţiei clasice. naşterea 

unei lumi noi: elenismul. Arta elenistică. 

Pergamon (Mysia, Asia Minor): Marele 

Altar al lui Zeus. Laocoon. 

expunere, prelegere însoţită de 

mijloace multimedia, tur 

virtual al muzeelor şi siturilor 

arheologice, traduceri din 

limbile clasice, conversaţie 

euristică,  abordări interactive, 

problematizare 

2 ore 

 

14. 

Corint (147-146 a.Chr.) Asedierea si 

distrugerea cetăţii de către romani. 

Epoca romană. 

  expunere, prelegere însoţită 

de mijloace multimedia, tur 

virtual al muzeelor şi siturilor 

arheologice, traduceri din 

limbile clasice, conversaţie 

euristică,  abordări interactive, 

problematizare 

2 ore 

 

 

Bibliografie 

 

 Boardman, J., Greek Sculpture: The Classical Period. London:Thames and Hudson 1985;  

 Chamoux, François, Civilizaţia greacă în epocile arhaică şi clasică, Bucureşti,1985;  

 Chamoux, François, Civilizaţia elenistică, Bucureşti, 1985 



 Daremberg Ch., Saglio Edm., Dictionnaire des antiquites grecques et romaines, 9 voll., Paris 1878-1918 

(Graz 1962) http://dagr.univ-tlse2.fr/sdx/dagr/index.xsp 

  Franke, Walter & Magda Mircea, “Plutarch's Report on the Blue Patina of Bronze Statues at Delphi: A 

Scientific Explanation”, Journal of the American Institute for Conservation, 44 (2) 2005 

<http://www.jstor.org/stable/40025137> 

 Hammond, N. G. L., Scullard H. H., The Oxford Classical Dictionary. 2nd ed.1970 

 Mircea, Magda & Walter A. Franke, „Plutarch (De Pyth.Or. 395 B-396 C) on the Peculiar Properties of 

Air at Delphi and its Effect on the Bronze Statues of the Spartan Monument  of the Navarchs”, in 

Ingenium et ars. Talent şi meşteşug. Studia in honorem Marianae Băluţă-Skultéty, coord. Ana-Cristina 

Halichias, Maria-Luiza Dumitru Oancea, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2012 

 Mircea, Magda, “The Sacred Salt Spring of Erechtheion, or How the Aegean Sea Got to Flow High on the 

Top of Athens' Acropolis”, First International  Congress on the Anthropology of Salt, 20–24 August 

2015, "Al.I.Cuza" University, Iasi, Romania. Programme and Abstracts Edited by Ștefan Caliniuc, 

Mihaela Asăndulesei, Roxana-Gabriela Curcă, Marius-Tiberiu  Alexianu, Editura Universității 

„Alexandru Ioan Cuza” din Iași, pp.59-60 

 Kinzl, Konrad H, A Companion to the Classical Greek World, Blackwell Companions to the Ancient 

World, Blackwell Publishing 2006. 

 Laisné, C., Art of Ancient Greece. Sculpture, Painting, Architecture, Editions Pierre Terrail, Paris 1995;  

 Metis: QTVR Interface For Ancient Greek Archaeological Sites  <http://www.stoa.org/metis>;  

 Plutarh, Despre oracolele  delfice (Traducere din  limba greacă veche de  Adelina Piatkowski şi Magda 

Mircea), Colecţia Plural, Ed. Polirom,  2004 

 Sallares, Robert, The Ecology of the Ancient Greek World, Ithaca, N.Y. : Cornell University Press, 1991 

 Seven Wonders of Ancient Greece (DVD). Dir. Chris Lethbridge; producer Patricia Wrobel) Atlantic 

Productions, Discovery Channel, 2004;  

 Smith, William, Dictionary of Greek and Roman Geography, illustrated by numerous engravings on 

wood., LLD. London. Walton and Maberly, Upper Gower Street and Ivy Lane, Paternoster Row; John 

Murray, Albemarle Street. 1854 

 Smith, William A Dictionary of Greek and Roman Antiquities. LLD. William Wayte. G. E. Marindin. 

Albemarle Street, London. John Murray. 1890 

  Spawforth, Tony, The Complete Greek Temples,Thames and Hudson Ltd., London, 2006  

 Stewart. A., Greek Sculpture: An Exploration (Part III.One hundred Greek sculptors. Their Careers and 

Extant Works) New Haven and London, Yale University Press 1990 <http://www.perseus.tufts.edu/> 

 Stillwell, Richard. MacDonald, William L. McAlister, Marian Holland, The Princeton Encyclopedia of 

Classical Sites, Princeton, N.J. Princeton University Press, 1976. 

 Valavnis, Panos,  Games and Sanctuaries in Ancient Greece. Olympia, Delphi, Isthmia, Nemea, Athens, 

(transl.by David Hardy), The J.Paul Getty Museum, Los Angeles, 2004 

 

8.2 Seminar / Laborator Metode de predare 

Observaţii 

(ore şi referinţe 

bibliografice) 

1. 

 

Noţiuni de filologia clasică: 

Istoricul filologiei clasice;Tradiţia 

manuscrisă şi critica textului; Definirea 

domeniului de cercetare. Discipline 

conexe (arheologie clasica, istorie antica, 

epigrafie, numismatică, paleografie, 

lingvistica etc.); Instrumente de cercetare 

in  filologia clasică  

 

conversaţie euristică, abordări 

interactive, problematizare, 

informare si documentare, 

învaţare prin descoperire, 

instruire prin lectura, analiză 

de  text 

14 ore 

2. 

Practica limbii.  

Initiere in  fonetica,morfologia si sintaxa 

limbii grecesti vechi: Periodizarea 

limbii. 

conversaţie euristică, abordări 

interactive, problematizare, 

informare si documentare, 

învaţare prin descoperire, 

28 ore 

http://dagr.univ-tlse2.fr/sdx/dagr/index.xsp
http://www.jstor.org/stable/40025137
http://www.perseus.tufts.edu/


Alfabetul. Accentele si semnele 

diacritice. Pronuntia. Notiuni de 

morfologie.  

Se urmăreşte: a. Deprinderea corectă a 

pronunţiei, ortografiei şi scrierii greceşti 

prin exerciţii de citire şi dictări,  

asimilarea noţiunilor fundamentale de 

morfologie  nominala si verbala a limbii 

eline; exercitii de flexiune; scurte 

retroversiuni pentru fixarea lexicului şi a 

problemelor morfologice; deprinderea 

tehnicii de traducere şi dezvoltarea 

abilităţilor specifice  de a traduce textul 

elin 

instruire prin lectura, analiză 

de  text  

3. 

Practica textului  
Traducerea şi comentarea unor texte de  

limba greaca (pentru incepatori) care 

permit fixarea notiunilor de istorie, 

cultură şi civilizaţie predate la curs;   

cursul practic secondează tematic cursul 

teoretic, urmărind  să detalieze aspecte 

de cultură şi civilizaţie, pe baza 

traducerii şi comentării izvoarelor 

literare antice (fragmente din operele lui 

Homer, Herodot, Plutarh, Strabo, 

Pausanias etc.) referitoare la epocile / 

evenimentele / reperele geografice  

prezentate la curs. 

 

conversaţie euristică, abordări 

interactive, problematizare, 

informare si documentare, 

învaţare prin descoperire, 

instruire prin lectura, analiză 

de  text 

28 ore 

Bibliografie 

 

Notiuni filologia clasica  

 Blank, D. L. 2000. “The Organization of Grammar in Ancient Greece.” In Auroux et al., eds.,2000: 400–

17 

 Gera, Deborah Levine, Ancient Greek Ideas on Speech, Language and Civilisation, Oxford, 2003 

 Hughes, Bits, Bytes & Biblical Studies: A Resource Guide for the Use of Computers in Biblical and 

Classical Studies, Grand Rapids, Mich.: Academie Books,1987 

 Jenkins, Fred W.,  Classical Studies: A Guide to the Reference Literature, 2nd Edition (Reference Sources 

in the Humanities), Englewood, CO, 1996 

 Laurand, L., Manuel des études grecques et latines, Paris, 1925 

 Pascucci, Giovanni, I fondamenti della filologia classica,ed II,  Sansoni Editore, 1978 

 Popescu, D. P., Valoarea educativă a studiilor clasice,Bucureşti, 1972 

 Reynolds, Leighton D., Wilson, Nigel G., Copisti e filologi. La tradizione dei classici dall’ antichità ai 

tempi moderni, ed.III rev.şi adaug., Padova, 1987 

 Reynolds, L. D.,Wilson, N. G., Scribes and Scholars, Oxford, 1968 

 Rowland Robert J, Roger Bagnall, Word processing for classicists, American Philological Association; 

Atlanta: Scholars Press, 1991. 

 Schaps, David M. Schaps, Handbook for Classical Research, London; New York: Routledge, 2011 

 Solomon, Jon (ed.), Accessing Antiquity: The Computerization of Classical Studies,  Tuscon,University of 

Arizona Press, 1993 

 West, M. L., Textual criticism and Editorial Techniques, Stuttgart, 1973 

 

Practica limbii/textului  



 

 

 Balme & Lawall, Athenaze. An Introduction to Ancient Greek (I) New York.Oxford. Oxford University 

Press. 2003 

 Dillon, Matthew and  Lynda Garland Ancient Greece: Social and Historical Documents from Archaic 

Times to the Death of Socrates (c.800-399 B.C.), Ed. 2, Routledge, 2000 

 Guglielmi,  Jean-Pierre, Le grec ancien sans peine , Assimil France, Paris, 2003 

 Lhomond, De viris illustribus urbis Romae Actes Sud, 2001 

 Luschnig,  C. A. E.,  An Introduction to Ancient Greek: A Literary Approach, Ed. 2, revised, Hackett 

Publishing, 2007 

 Martin, T. R. An Overview of Classical Greek History from Mycenae to Alexander.Introduction to the 

Ancient World. http://www.perseus.tufts.edu  

 Marinescu, M., Vanţ-Ştef, F,  Limba elenă, Bucureşti, 1965  

 Pernot, M., Epitome Historiae Graecae, Hachette, 1924 

 Valaori, Crestomaţie greacă, Bucureşti, 1921 

 

Dictionare 

 Alexandre, Charles,  Dictionnaire Français-Grec, Paris, Hachette, 1885 

 Bailly, Anatole, Dictionnaire Grec-Français, Édition revue par L.Séchan et P.Chantraine, Paris, Hachette, 

2000, p.444 

 Chantraine, Pierre, Dictionnaire étimologique de la langue grecque (Histoire des mots), Klincksieck, Paris, 

1984  

 Daremberg  Ch., Saglio Edm., Dictionnaire des antiquites grecques et romaines, 9 voll., Paris 1878-1918 

(Graz 1962). <http://dagr.univ-tlse2.fr/sdx/dagr/index.xsp>  

 Hammond, N. G. L., Scullard H. H., The Oxford Classical Dictionary, 2nd.ed., 1970 

 Lempriere, Anthon, A Classical Dictionary Containing a Copious Account of All the Proper Names, New 

Zork, 1825. 

 Woodhouse, S. C., English-Greek Dictionary. A Vocabulary of the Attic Language, Oxford. London. 

George Routledge & Sons, Limited Broadway House, Ludgate Hill, E.C., 1910 

http://www.lib.uchicago.edu/efts/Woodhouse/ 

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor 

profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Cursul dezvoltă competenţe care le permit studenţilor accesul la înţelegerea limbii greceşti 

vechi şi a contextului cultural şi social în care au scrise operele Antichităţii  greco-romane,  

creându-se astfel premizele îmbogăţirii culturii române  prin traduceri de calitate realizate 

direct pe baza originalului elin 

 În elaborarea cursului s-a ţinut seama de codurile etice şi de standardele de cunoaştere 

specifice comunităţii academice a UAIC 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere în 

nota finală (%) 

10.4 Curs 

gradul de asimilare a 

informaţiilor teoretice 

 

Examen scris 50% 

10.5 Seminar/ Laborator 

capacitatea de utilizare a 

informaţiilor teoretice în 

situaţii practice 

 

Evaluarea activitătii la 

seminar (50%);Evaluarea 

unui referat redactat pe o 

temă aferentă cursului/ 

Evaluarea  unui portofoliu 

de 10 texte traduse(50%) 

50% 

10.6 Standard minim de performanţă:   

http://www.perseus.tufts.edu/
http://dagr.univ-tlse2.fr/sdx/dagr/index.xsp
http://www.lib.uchicago.edu/efts/Woodhouse/


 

 

 

 

 

Data completării Titular de curs Titular de seminar 

   

 lect.dr. Magda Mircea-Rowlett 

 

SC dr. Ionuţ Mihai 

Drd. Ilarion Argatu 

 

Data avizării in departament 

 

Director de departament 

 

 

Prof. dr. Rodica Dimitriu 

 

  

1. 3 imagini de artefacte antice sa fie corect identificate in coordonatele lor spaţial-temporale, precizându-se 

printr-un scurt comentariu epoca istorică de care aparţin, locul unde au fost descoperite, muzeul unde se află 

actualmente expuse etc. 

 2. Traducerea unui scurt text de limba greaca,  

nota minimǎ 5 (cinci) 



 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

 

 

* OB – Obligatoriu / OP – Opţional 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi 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 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele 28 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 7 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 7 

Tutoriat 7 

Examinări 6 

Alte activităţi - 

 

3.7 Total ore studiu individual  55 

3.8 Total ore pe semestru  97 

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 Limbi şi literaturi străine 

1.4 Domeniul de studii  Limbi şi literaturi 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii / Calificarea Filologie clasică (Limba latină-limba greacă veche) 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Limba greacă veche: Fonetica 

2.2 Titularul activităţilor de curs lect.dr. Magda Mircea-Rowlett 

2.3 Titularul activităţilor de seminar lect.dr. Magda Mircea-Rowlett 

2.4 An de studiu I 2.5 Semestru II 2.6 Tip de evaluare ES 
2.7 Regimul 

discipinei 
OB 

4. Precondiţii (dacă este cazul) 

4.1 De curriculum 
Cursuri practice de limba greacă veche (an I, sem.I.); 

Introducere in lingvistica generală 

4.2 De competenţe 

Stăpânirea unui bagaj minimal de noţiuni gramaticale si 

lingvistice; minimă iniţiere  în  limba greacă veche; 

deprinderi minimale de a traduce textul grec;deprinderea de 

a utiliza calculatorul şi internetul 

5. Condiţii (dacă este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului 

videoproiector, ecran de proiectie, calculator cu conexiune la 

internet, boxe de sunet, biblioteca (dictionare, albume etc.), 

imprimanta (pentru handout-uri), hărţi 

5.2 De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

videoproiector, ecran de proiectie, calculator cu conexiune la 

internet, boxe de sunet, biblioteca (dictionare, albume etc.), 

imprimanta (pentru handout-uri), hărţi 



 

 

6. Competenţe specifice acumulate 
C

o
m

p
et

en
ţe

 

p
ro

fe
si

o
n

a
le

  C1. Analiza gramaticală a unui text de limba greacă veche prin utilizarea adecvată a conceptelor si 

terminologiei lingvisticii generale 

C2.  Descrierea sistemului fonetic, lexical si gramatical al limbii eline si utilizarea sistemului 

gramatical si lexical în traducerea textelor eline din diferite epoci 

C3.  Utilizarea integrată a tehnologiilor informaţiei şi ale comunicării în activităţile de învăţare 

curente; elaborarea unui program multianual de formare continuă 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
a

n
sv

er
sa

le
 

CT1. Preocupare pentru perfecţionarea profesională prin antrenarea abilităţilor de gândire critică 

CT2. Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil, a unor sarcini profesionale cu 

grad ridicat de complexitate, în condiţii de autonomie decizională, cu respectarea riguroasă a 

deontologiei profesionale 

CT3. Implicarea în activităţi ştiinţifice, cum ar fi elaborarea unor articole şi studii de specialitate 

CT4. Utilizarea cu discernământ şi probitate ştiinţifică a surselor de informare, în deplină concordanţă 

cu etica profesionala 

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate) 

7
.1

. 
O

b
ie

ct
iv

u
l 

g
en

er
a
l Initierea studentilor in  fonetica/fonologia limbii greceşti vechi. Studenţii vor dobândi cunoştinţe 

privind contextul istoric al apariţiei si răspândirii limbii elene, legile fonetice ale limbii grecesti si 

rolul lor in evolutia limbii  

7
.2

. 
O

b
ie

ct
iv

el
e 

sp
ec

if
ic

e 

La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să: 

 

 Recunoasca literele alfabetului şi semnele diacritice ale cuvintelor, oferind denumirea lor pe baza  

terminologiei lingvistice dobandite 

 Pronunte corect sunetele limbii grecesti vechi  şi sa lectureze cursiv un text grec la o viteza 

acceptabila 

 Caligrafieze lizibil caracterele alfabetului si semnele diacritice  

 Analizeze si explice cauzele transformarii sunetelor in anumite contexte, aplicand legile fonetice  

 Deduca pe baza legilor fonetice specifice limbii grecesti, fenomenele care au loc la intalnirea 

sunetelor, in diverse contexte fonetice 

 Transcrie sunetele si accentele limbii grecesti utilizand simbolurile IPA (International Phonetic 

Alphabet) 

 

8. Conţinut 

8.1 Curs Metode de predare 

Observaţii 

(ore şi referinţe 

bibliografice) 

1. 

I. Noţiuni introductive. Definitia  

foneticii si fonologiei.Fonetica 

segmentala (vocale, consoane) vs. 

fonetica suprasegmentala (accent, 

intonatie) 

expunere, prelegeri însoţite de 

mijloace multimedia, 

conversaţie euristică 

2 ore 

2. 

 

1.Sistemul vocalic indoeuropean. 

2. Sistemul consonantic indoeuropean 

3.Transcrierea sunetelor (IPA 

”International Phonetic Alphabet”) 

 

expunere, prelegeri însoţite de 

mijloace multimedia, 

conversaţie euristică 

2 ore 



 
III. Tipologia si cauzele transformarilor 

fonetice. 

expunere, prelegeri însoţite de 

mijloace multimedia, 

conversaţie euristică 

2 ore 

 

IV.Fonetica vs. (orto)grafia limbii 

grecesti: alfabetul grec, originea şi 

evoluţia lui; semne diacritice specifice; 

punctuaţia; pronunţia erasmică/ 

reuchliniană 

expunere, prelegeri însoţite de 

mijloace multimedia, 

conversaţie euristică 

2 ore 

4. 

VI.Fonologia segmentala a limbii 

grecesti vechi:  

1.Sistemul vocalic: vocalele, 

semivocalele, diftongii. Fenomenele 

fonetice  vocalice (eliziunea, afereza, 

sincopa, apocopa, hiatul, craza, sinereza, 

diereza, metateza cantităţii, scurtari sau 

lungiri de vocale, lungirea 

compensatorie, scurtarea prin legea lui 

Osthoff, contragerile).  

expunere, prelegeri însoţite de 

mijloace multimedia, 

conversaţie euristică 

4 ore 

5 

2. Sistemul consonantic. Fenomenele 

fonetice consonantice (asimilarea, 

disimilarea, epenteza). Legea 

consoanelor finale 

3.Fenomene  de fonetica sintactica 

(sandhi). 

expunere, prelegeri însoţite de 

mijloace multimedia, 

conversaţie euristică 

4 ore 

6. 

VII.Fonologia suprasegmentala a limbii 

grecesti vechi:  

1. Semnele diacritice. Clasificarea  

accentelor. Terminologia traditionala 

(oxiton, paroxiton, proparoxiton, 

perispomen, properipomen, bariton). 

Legile accentuarii. Cuvântul fonetic. 

Encliza, procliza. Accentul de encliza-

Reguli de accentuare. 

2.Prozodia. Cantitatea silabelor. Ritmul 

expunere, prelegeri însoţite de 

mijloace multimedia, 

conversaţie euristică 

4 ore 

7. 

Fonetica vs. istoria /dialectologia limbii 

grecesti. Periodizarea limbii grecesti: 

protogreacă, miceniană, greacă veche, 

greacă koine, greacă moderna.  

Modificari fonetice proto-grecesti si 

post-proto-grecesti.Prezentare succinta a 

varietatilor dialectale (dialectul 

micenian, atic, ionic, eolic, doric, eolic, 

arcado-cipriot, koine). 

expunere, prelegeri însoţite de 

mijloace multimedia, 

conversaţie euristică 

4 ore 

8. 

IX.Fonetica si morfologia. 

Alternante vocalice calitative şi 

cantitative. Alternante consonantice. 

Variatia accentului in cursul flexiunii. 

Accentuarea persistenta la decl.I-II si III. 

Accentuarea recesiva la verbe.) 

expunere, prelegeri însoţite de 

mijloace multimedia, 

conversaţie euristică 

2 ore 

9. 

X.Fonetica si stilistica.“Figurile de 

sunet”(eufonia, asonante, aliteratii, rima 

etc.).  Metaplasma si terminologia 

Grupului M (Rhétorique 

générale).Notiuni de fonoestetică a 

expunere, prelegeri însoţite de 

mijloace multimedia, 

conversaţie euristică 

2 ore 



limbii grecesti vechi: eufonia si 

cacofonia. 

Bibliografie  

 

Referinţe principale: 

 Allen, William Sidney, Accent and Rhythm: Prosodic Features of Latin and Greek (3rd ed.), Cambridge 

Unversity Press, 1973   

 Allen, William Sidney, Vox Graeca: the Pronunciation of Classical Greek, (3rd edition), Cambridge: 

University Press, 1987 

 Bally, Charles, Manuel d'accentuation grecque, Bern, Francke, 1945 

 Bakker, Egbert J., A Companion to the Ancient Greek Language, Wiley-Blackwell, 2010 

 Beekes, Robert S. P., & Stefan Norbruis, Pre-Greek: Phonology, Morphology, Lexicon, Brill Academic 

Publishers, 2014 

 Daitz, Stephen G.,The Pronunciation and Reading of Ancient Greek: A Practical Guide (with Audio), 2nd 

Edition, 1984 

 Devine, A. and L. Stephens, The Prosody of Greek Speech, Oxford: Oxford University Press, 1994 

 Hainsworth, J. B.. “The Greek Language and the Historical Dialects” The Cambridge Ancient History 

Volume 3, Part 1: “The Prehistory of the Balkans, the Middle East and the Aegean World, Tenth to 

Eighth Centuries BC” (2nd ed.), ed. by J. Boardman, I.E.S. Edwards, N.G.L. Hammond & E. Sollberger, 

850-65. Cambridge: Cambridge University Press, 1982 

 Lejeune, M., Traité de phonétique grecque, Paris, 1955 

 Lejeune, M., Phonétique historique du mycénien et du grec ancien, Paris 1987.  

 Probert, Philomen, Ancient Greek Accentuation, Oxford Classical Monographs, 2006 

 Rau, Jeremy, “Greek and the Indo-European” (“Phonology: Proto-Greek developments, Post-Proto-Greek 

developments”)  in A Compendium to the Ancient Greek Language (ed. Egbert J.Bakker), p.171-188, 

Wiley-Blackwell, 2010 

 Smyth, Herbert Weir, A Greek Grammar for Colleges, American Book Company, 1920   

 Vanţ-Ştef, F, Fonetica istorică greacă, curs litografiat, Bucureşti, 1962 

 Vendryes, J., Traité d’accentuation grecque, Paris, Klincksieck, 1916 

 

Referinţe suplimentare: 

 Cornita, Georgeta, Fonetica integrată (ediţia a II-a revăzută şi adăugită) Umbria, Baia Mare,2001 

 Crystal, David, Dictionary of Linguistics and Phonetics, John Wiley & Sons, 2011 

 Martinet, André, Économie des changements phonétiques, Berne, 1955 

 Rosetti, Al., Introducere in fonetică, ed. a 3-a, Bucuresti, 1963 

 van Oostendorp, Marc, Colin J. Ewen, Elizabeth Hume and Keren Rice (eds)., The Blackwell Companion 

to Phonology, Blackwell Publishing, 2011 

 

Resurse electronice: 

 Accentuation Tutorial < http://ist-socrates.berkeley.edu/~ancgreek/accenthtml/accentuation.html> 

 IPA International Phonetic Association <https://www.internationalphoneticassociation.org/content/full-

ipa-chart> 

 

8.2 Seminar / Laborator Metode de predare 

Observaţii 

(ore şi referinţe 

bibliografice) 

1. 

Exerciţii aplicative de scriere, 

pronuntie,  de  aplicare  corectă a 

accentelor (ascutit, circumflex, grav) si 

de plasare a accentului de encliza 

conform regulilor de de accentuare, de 

eliminare a hiatului prin utilizarea 

crazei sau elidare, de efectuare a 

conversaţie euristică, abordări 

interactive, problematizare, 

informare si documentare, 

învaţare prin descoperire, 

instruire prin lectura, analiză 

de  text 

7 ore 

http://gen.lib.rus.ec/
http://gen.lib.rus.ec/
https://en.wikipedia.org/wiki/Herbert_Weir_Smyth
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.04.0007
https://books.google.com/books?id=3ZPQVuSgDAkC&pg=PT364
http://ist-socrates.berkeley.edu/~ancgreek/accenthtml/accentuation.html
https://www.internationalphoneticassociation.org/content/full-ipa-chart
https://www.internationalphoneticassociation.org/content/full-ipa-chart


 

 

 

 

 

 

 

Data completării Titular de curs Titular de seminar 

   

 lect.dr. Magda Mircea-Rowlett 

 

lect.dr. Magda Mircea-Rowlett 

 

 

 

 

Data avizării in departament 

 

 

 

 

Director de departament 

 Prof. dr. Rodica Dimitriu 

 

  

contragerilor vocalice,  scriere sub 

dictare, transcriere in IPA etc. 

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor 

profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Cursul dezvoltă competenţe care le permit studenţilor accesul la înţelegerea limbii greceşti 

vechi şi a contextului cultural şi social în care au scrise operele Antichitaţii  greco-romane,  

creându-se astfel premizele îmbogaţirii culturii române  prin traduceri de calitate direct din 

originalul elin 

 În elaborarea cursului s-a ţinut seama de codurile etice şi de standardele de cunoaştere 

specifice comunităţii academice a UAIC 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere în 

nota finală (%) 

10.4 Curs 

gradul de asimilare a 

informaţiilor teoretice 

 

50% evaluare pe parcurs  

50 % nota de la examen 
60% 

10.5 Seminar/ Laborator 

capacitatea de utilizare a 

informatiilor teoretice în 

situaţii practice 

 

 

Evaluarea activitătii la 

seminar (50%);Evaluarea 

unui referat redactat pe o 

temă aferentă cursului/ 

Evaluarea  unui portofoliu 

de 10 texte traduse(50%) 

40% 

10.6 Standard minim de performanţă Cunoaşterea sistemului vocalic şi consonantic al limbii greceşti, a 

fenomenelor fonetice specifice şi a regulilor de accentuare. 

nota minimǎ 5 (cinci) 



 

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/laborator 2 

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

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele 22 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 22 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 

Tutoriat 5 

Examinări 4 

Alte activităţi................................... 1 

 

3.7 Total ore studiu individual 69 

3.8 Total ore pe semestru 125 

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 Limbi şi Literaturi Străine 

1.4 Domeniul de studii Limbă şi literatură 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii / Calificarea 
Filologie clasică (Limba şi literatura latină – Limba şi 

literatura greacă veche) 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Literatura greacă veche: Perioada preclasică 

2.2 Titularul activităţilor de curs Asist. Dr. Iulian-Gabriel Hruşcă 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Asist. Dr. Iulian-Gabriel Hruşcă 

2.4 An de studiu I 2.5 Semestru II 2.6 Tip de evaluare ES 
2.7 Regimul 

discipinei 
OB 

4. Precondiţii (dacă este cazul) 

4.1 De curriculum 
Introducere în literatura comparată; introducere în teoria 

literaturii; Cultură, civilizaţie şi practica limbii greceşti 

4.2 De competenţe  

5. Condiţii (dacă este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului  

5.2 De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 
 



 

 

6. Competenţe specifice acumulate 
C

o
m

p
et

en
ţe

 p
ro

fe
si

o
n

a
le

 
C1. Descrierea şi exemplificarea evoluţiei literaturii grecești vechi în perioada preclasică. 

C2. Abordarea critică a ideilor şi orientărilor teoretice în studiul literaturii grecești din perioada 

preclasică. 

C3. Aplicarea conceptelor de teorie literară şi a metodelor comparatiste în investigarea dinamică şi 

interrelaţionarea fenomenelor literare/culturale. Relaţionarea discursului literar cu discursul cultural, 

în general, dar şi cu cel ştiinţific. 

C4. Definirea conceptelor, identificarea şi exemplificarea limbajului specific teoriei literare; 

familiarizarea cu unele metode de analiză și de interpretare specifice studiului interdisciplinar al 

ştiinţelor umaniste. 

C5. Elaborarea unor proiecte specifice și interdisciplinare pentru teoria literaturii și literatura universală 

și comparată, utilizând metode şi principii moderne. 

C6. Explicarea şi interpretarea formelor de evoluţie şi a temelor esenţiale ale literaturii grecești vechi. 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
a

n
sv

er
sa

le
 CT1. Utilizarea componentelor domeniului limbi şi literaturi în deplină concordanţă cu etica 

profesională; 

CT2. Relaţionarea în echipă; comunicarea interpersonală şi asumarea de roluri specifice; 

CT3. Organizarea unui proiect individual de formare continuă; îndeplinirea obiectivelor de formare 

prin activităţi de informare, prin proiecte în echipă şi prin participarea la programe instituţionale de 

dezvoltare personală şi profesională. 

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate) 

7
.1
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l -  Abordarea unei perioade importante a literaturii eline: perioada preclasică; 

- Dobândirea de către studenţi a abilităţilor necesare pentru înţelegerea critică a dimensiunilor 

metodologice şi literare ale operelor studiate, a caracteristicilor epopeii grecești, mitologiei. 

-  Ilustrarea perenităţii paradigmelor clasice în cadrul literaturilor europene. 
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La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să: 

 Explice critic dimensiunile metodologice şi literare ale operelor studiate;  

 Prezinte principalele trăsături ale epopeii antice ; 

 Utilizeze limbajul literar și conceptele operaționale specifice, precum și criteriile estetice universal 

valabile; 

 Să detalieze aspectele de cultură, civilizaţie şi literatură abordate la curs prin teme de sinteză şi 

referate cu subiecte din perioada studiată  şi pe baza traducerii şi comentării textelor literare antice. 

 Analizeze operele autorilor studiați, reliefând temele și motivele semnificative sau modalitățile 

stilistice lexicale, topice, metrice specifice imaginarului artistic. 

8. Conţinut 

8.1 Curs Metode de predare 

Observaţii 

(ore şi referinţe 

bibliografice) 

1. 

Ce înțelegem prin sintagma „literatură 

greacă veche”? 

Periodizarea literaturii eline: 

- Perioada arhaică sau preclasică; 

- Perioada clasică; 

- Perioada elenistică; 

- Perioada romană. 

Expunere, conversaţie 

euristică, problematizare, 

algoritmizare, lectură, 

învăţare interactivă prin 

utilizarea calculatorului. 

2 

2. 

Perioada arhaică: 

- Aezi și rapsozi; 

- Poeții hieratici; 

- Problema „homerică”; 

Expunere, conversaţie 

euristică, problematizare, 

algoritmizare, lectură, 

4 



- Ciclurile epice. învăţare interactivă prin 

utilizarea calculatorului. 

3. 

Homer: 

- Locul de formare și de apariție a epopeii 

grecești culte; 

- Grecia lui Homer; 

- Personalitatea lui Homer; 

- Iliada: 

       - Subiectul epopeii; 

       - Lumea Iliadei. 

Expunere, conversaţie 

euristică, problematizare, 

algoritmizare, lectură, 

învăţare interactivă prin 

utilizarea calculatorului. 

4 

4. 

Homer: 

- Iliada: 

        - Zeii în Iliada; 

        - Compoziția Iliadei; 

        - Eroii Iliadei și concepția lor despre 

viață; 

        - Artă și stil: comparațiile Iliadei. 

Expunere, conversaţie 

euristică, problematizare, 

algoritmizare, lectură, 

învăţare interactivă prin 

utilizarea calculatorului. 

4 

5. 

Homer: 

- Iliada: 

         - Personaje intrate în mit: Ahile, Elena, 

Casandra. 

Expunere, conversaţie 

euristică, problematizare, 

algoritmizare, lectură, 

învăţare interactivă prin 

utilizarea calculatorului. 

4 

6. 

Homer: 

- Odiseea: 

           - Subiectul epopeii; 

           - Materia epică folosită; 

           - Compoziția Odiseei; 

           - Zugrăvirea caracterelor; 

           - Artă și stil; 

           - Soarta poemelor homerice. 

Expunere, conversaţie 

euristică, problematizare, 

algoritmizare, lectură, 

învăţare interactivă prin 

utilizarea calculatorului. 

4 

7. 

Poezia genealogică și didactică: 

- Generalități; 

- Operele cunoscute. 

Expunere, conversaţie 

euristică, problematizare, 

algoritmizare, lectură, 

învăţare interactivă prin 

utilizarea calculatorului. 

2 

8. 

Hesiod: 

- Teogonia. Munci și zile; 

- Probleme de autenticitate; 

- Probleme de compoziție; 

- Probleme de stil și limbă. 

Expunere, conversaţie 

euristică, problematizare, 

algoritmizare, lectură, 

învăţare interactivă prin 

utilizarea calculatorului. 

4 

 

Bibliografie: 

 

Referinţe principale: 

Adelina Piatkowski, Curs de istoria literaturii grecești. Epoca preclasică (sec. IX-VI a. Chr.), București, 

Editura Didactică și Pedagogică, 1962. 

Aram M. Frenkian, Curs de istoria literaturii grecești. Epoca clasică (sec. V-IV a. Chr.), București, Editura 

Didactică și Pedagogică, 1962. 

Maria Marinescu-Himu, Istoria literaturii grecești. Epoca elenistică și romană, București, Editura Didactică 

și Pedagogică, 1965. 

Maria Marinescu-Himu, Adelina Piatkowski, Istoria literaturii eline, București, Editura Științifică, 1972. 

Petru Creția, Epos și logos. 25 de studii și interpretări, București, Editura Univers, 1981. 

Petru Creția, Ahile sau despre forma absolută a prieteniei; Ariel sau despre forma pură a libertății,  cu o 

prefață de Gabriel Liiceanu, București, Editura Humanitas, 2009. 



Robert Flacelière, Istoria literară a Greciei antice, în românește de Mihai Gramatopol, București, Editura 

Univers, 1970. 

Jean-Defradas, Literatura Elină, traducere de Ileana Vulpescu, introducere, antologie și note de A. Piatkowski, 

București, Editura Tineretului, 1968. 

Werner Jaeger, Paideia: the Ideals of Greek Culture, Oxford, Basil Blackwell, 1946. 

8.2 Seminar / Laborator Metode de predare 

Observaţii 

(ore şi referinţe 

bibliografice) 

1. 

Grecia preelenică și civilizația minoică; 

Grecia miceniană; 

Reminiscențe miceniene în literatura 

greacă. 

 

conversaţie euristică, 

problematizare, moderarea 

discuțiilor, referatelor, analiză 

și comentariu de text, 

prelegeri, învăţare interactivă 

prin utilizarea calculatorului, 

activităţi interactive, analiză, 

cercetare personală  

2 

2. 
Ciclul teban; 

Ciclul troian. 

conversaţie euristică, 

problematizare, moderarea 

discuțiilor, referatelor, analiză 

și comentariu de text, 

prelegeri, învăţare interactivă 

prin utilizarea calculatorului, 

activităţi interactive, analiză, 

cercetare personală  

4 

3. 

Texte reprezentative din autorii abordați 

la curs:  

Homer: Iliada, c. I-III. 

conversaţie euristică, 

problematizare, moderarea 

discuțiilor, referatelor, analiză 

și comentariu de text, 

prelegeri, învăţare interactivă 

prin utilizarea calculatorului, 

activităţi interactive, analiză, 

cercetare personală  

2 

4. 

Texte reprezentative din autorii abordați 

la curs:  

Homer: Iliada, c. IV-VII. 

conversaţie euristică, 

problematizare, moderarea 

discuțiilor, referatelor, analiză 

și comentariu de text, 

prelegeri, învăţare interactivă 

prin utilizarea calculatorului, 

activităţi interactive, analiză, 

cercetare personală  

4 

5. 

Texte reprezentative din autorii abordați 

la curs:  

Homer: Iliada, c. XVII-XXIV. 

conversaţie euristică, 

problematizare, moderarea 

discuțiilor, referatelor, analiză 

și comentariu de text, 

prelegeri, învăţare interactivă 

prin utilizarea calculatorului, 

activităţi interactive, analiză, 

cercetare personală  

4 

6. 

Texte reprezentative din autorii abordați 

la curs:  

Homer: Odiseea, c. I-XII și XX-XXIV. 

conversaţie euristică, 

problematizare, moderarea 

discuțiilor, referatelor, analiză 

și comentariu de text, 

prelegeri, învăţare interactivă 

prin utilizarea calculatorului, 

4 



 

 

 

 

activităţi interactive, analiză, 

cercetare personală  

7. 

Texte reprezentative din autorii abordați 

la curs: 

Hesiod: Teogonia. 

conversaţie euristică, 

problematizare, moderarea 

discuțiilor, referatelor, analiză 

și comentariu de text, 

prelegeri, învăţare interactivă 

prin utilizarea calculatorului, 

activităţi interactive, analiză, 

cercetare personală  

4 

8. 

Texte reprezentative din autorii abordați 

la curs: 

Hesiod: Munci și zile. 

conversaţie euristică, 

problematizare, moderarea 

discuțiilor, referatelor, analiză 

și comentariu de text, 

prelegeri, învăţare interactivă 

prin utilizarea calculatorului, 

activităţi interactive, analiză, 

cercetare personală  

4 

 

Bibliografie: 

Homer, Iliada, traducere de Sanda Diamandescu și Radu Hîncu, prefață, indici și note de Sanda Diamandescu, 

București, Editura Minerva, 1981. 

Homer, Iliada, traducere de George Murnu, studiu introductiv, note și glosar de Liviu Franga, București, 

Editura Univers, 1985. 

Homer, Odiseia, traducere în proză din grecește de E. Lovinescu, București, Fundația pentru literatură și artă 

„Regele Carol II”, 1935. 

Homer, Odiseea, traducere de George Murnu, studiu introductiv și note de Adrian Pârvulescu, București, 

Editura Univers, 1979. 

Hesiod, Munci și zile, traducere de Șt. Bezdechi , introducere de I.Banu, București, Editura Științifică, 1957. 

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor 

profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

Cursul dezvoltă competenţe care le permit studenţilor accesul la înţelegerea literaturii eline, facilitând 

realizarea unor traduceri de calitate, comentarea şi analiza pertinentă a capodoperelor literaaturii 

antice, editarea de texte greceşti. 

În elaborarea cursului s-a ţinut seama de codurile etice şi de standardele de cunoaştere specifice 

comunităţii academice a UAIC 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere în 

nota finală (%) 

10.4 Curs 
Gradul de dobândire a 

noţiunilor teoretice 
Examen scris 60% 

10.5 Seminar/ Laborator 

Gradul de dobândire a 

deprinderilor de analiză 

literară 

Evaluare pe parcurs 40% 

10.7 Standard minim de performanţă 

 Cunoașterea dimensiunilor metodologice și literare ale operelor studiate, utilizarea limbajului literar și a 

conceptelor operaționale specifice, reliefarea temelor și motivelor semnificative sau a modalităților stilistice 

lexicale, topice, metrice specifice imaginarului artistic. 
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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 
0 3.3. seminar/laborator 4 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 
din care: 3.5.    

curs 
 3.6. seminar/laborator 56 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele 10 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14 

Tutoriat 4 

Examinări 4 

Alte activităţi 1 

 

3.7 Total ore studiu individual 44 

3.8 Total ore pe semestru 100 

3.9  Număr de credite 4 

 

 

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 Limbi şi literaturi străine 

1.4 Domeniul de studii  Limbi şi literaturi 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii/Calificarea 
Filologie clasică (Limba şi literatura latină – Limba şi 

literatura greacă veche) 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei 
Practica limbii/textului – Greacă veche 

 2 cp – Practica limbii; 2 cp – Practica textului 

2.2 Titularul activităţilor de curs  

2.3 Titularul activităţilor de seminar 
 CS II dr. Ana-Maria Gînsac 

 Drd. Ilarion Argatu 

2.4 An de studiu I 2.5 Semestru II 2.6 Tip de evaluare ES 
2.7 Regimul 

discipinei 
OB 

4. Precondiţii (dacă este cazul) 

4.1 De curriculum 
Cursuri practice de limba greacă veche (anul I, semestrul I); 

introducere în lingvistica generală. 

4.2 De competenţe 

Stăpânirea unui bagaj minimal de noţiuni gramaticale și 

lingvistice; minimă iniţiere în limba greacă veche; deprinderi 

minimale de a traduce textul grec; deprinderea de a utiliza 

dicționarul, calculatorul şi internetul. 

5. Condiţii (dacă este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului 
Videoproiector, ecran de proiecție, calculator cu conexiune la 

internet, bibliotecă (dicționare, albume etc.), handout-uri. 



 

 

 

 

5.2 De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

Videoproiector, ecran de proiecție, calculator cu conexiune la 

internet, bibliotecă (dicţionare, albume etc.), handout-uri. 

6. Competenţe specifice acumulate 
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C1. Analiza gramaticală a unui text de limba greacă veche prin utilizarea adecvată a conceptelor şi 

terminologiei lingvisticii generale. 

C2.  Descrierea sistemului fonetic, lexical şi gramatical al limbii eline şi utilizarea sistemului 

gramatical şi lexical în traducerea textelor eline din diferite epoci. 

C3. Comunicarea optimă, scrisă  şi  orală, în limba română. 

C4. Analiza textelor literare din limbile clasice şi prezentarea fenomenelor literare în contextul 

culturii greco-romane. 

C5.  Utilizarea integrată a tehnologiilor informaţiei şi ale comunicării în activităţile de învăţare 

curente; elaborarea unui program multianual de formare continuă. 
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CT1. Preocupare pentru perfecţionarea profesională prin antrenarea abilităţilor de gândire critică. 

CT2. Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil, a unor sarcini profesionale cu 

grad ridicat de complexitate, în condiţii de autonomie decizională, cu respectarea riguroasă a 

deontologiei profesionale. 

CT3. Implicarea în activităţi ştiinţifice, cum ar fi elaborarea unor articole şi studii de specialitate. 

CT4. Utilizarea cu discernământ şi probitate ştiinţifică a surselor de informare, în deplină concordanţă 

cu etica profesională. 

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate) 

7
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a
l Inițierea studenților în domeniul traductologiei şi familiarizarea lor cu problematica şi dificultăţile 

specifice traducerii textului clasic antic, în particular. Deprinderea tehnicii de traducere şi dezvoltarea 

abilităţilor specifice de traducere a textului elin (clasic). 

7
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La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili: 

- să traducă, urmând algoritmul specific tehnicii de traducere a textului clasic; 

- să dentifice dificultăţile de traducere în funcţie de criterii traductologice specifice; 

- să analizeze procedeul de traducere aplicat/aplicabil în diverse situaţii şi să argumenteze opţiunea, 

utilizând conceptele şi terminologia traductologică; 

- să evalueze argumentat structuri specifice limbii-ţintă în comparaţie cu limba-sursă. 

8. Conţinut 

8.2 Seminar / Laborator Metode de predare 
Observaţii 

(ore) 

1. 
Morfologie. Articolul. Substantivul: 

declinarea atematică și tematică.  

analiză morfosintactică;  

exerciţii aplicative de flexiune  

și de traducere; fișe de lucru 

6 

2. Morfologie. Adjectivul.  

analiză morfosintactică; 

exerciţii aplicative de flexiune  

și de traducere; fișe de lucru 

4 

3. Morfologie. Pronumele.  

analiză morfosintactică; 

exerciţii aplicative de flexiune  

și de traducere; fișe de lucru 

4 



 

 

 

 

4. Morfologie. Numeralul. 

analiză morfosintactică;  

exerciţii aplicative de flexiune  

și de traducere; fișe de lucru 

2 

5.  Morfologie. Prepoziția și conjuncția.  

analiză morfosintactică; 

exerciţii aplicative de flexiune  

și de traducere; fișe de lucru 

2 

6. Verbul: timpul, modul, diateza. 

analiză morfosintactică;  

exerciţii aplicative de flexiune  

și de traducere; fișe de lucru 

38 
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9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor 

profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

Cursul dezvoltă competenţe care le permit studenţilor accesul la înţelegerea limbii greceşti vechi şi a 

contextului cultural şi social în care au fost scrise operele Antichitaţii  greco-romane,  creându-se astfel 

premizele îmbogaţirii culturii române  prin traduceri de calitate direct din originalul elin. 

În elaborarea cursului s-a ţinut seama de codurile etice şi de standardele de cunoaştere specifice comunităţii 

academice a UAIC. 

10. Evaluare 

Tip activitate 
10.1 Criterii de 

evaluare 
10.2 Metode de evaluare 

10.3 Pondere în 

nota finală (%) 

10.5 Seminar/Laborator 

Capacitatea de utilizare a 

informaţiilor teoretice în 

situaţii practice. 

 

Evaluarea activității la 

seminar. 

Evaluarea unui referat 

redactat pe o temă aferentă 

seminarului. 

50% 

 

 

50 % 

10.6 Standard minim de performanţă                                                      notă minimǎ 5 (cinci) 

Cunoaşterea   algoritmului specific tehnicii de traducere a textului şi aplicarea acestuia.              



 

Data completării Titular de seminar 

  

 CS II dr. Ana-Maria Gînsac 

Drd. Ilarion Argatu 

Data avizării în departament Director de departament 

 Prof. dr. Rodica Dimitriu 

 

 


