
 
 

 

 

 

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 40 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 24 

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

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 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 LIMBA LATINĂ 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. Dr. Claudia Tărnăuceanu 

2.3 Titularul activităţilor de seminar CS dr. Ionuţ Mihai 

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

discipinei 
OB 

4. Precondiţii (dacă este cazul) 

4.1 De curriculum Introducere în lingvistică, limba latină 

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.  Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a conceptelor şi terminologiei filologiei clasice. 

C2.  Cunoașterea, înțelegerea și utilizarea limbajului de specialitate. 

C3.  Explicarea și interpretarea textelor latine 

C4. Reflecția critică și constructivă (traducerea şi comentarea unui text latin, raportându-l la 

contextul larg, cultural şi mental, al epocii de apartenenţă)  

C5 Aplicarea noţiunilor dobândite prin realizarea corespondenţelor sintactice între latină şi limbile 

romanice. 

 

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

. 
O

b
ie

ct
iv

u
l 

g
en

er
a
l Expunerea noţiunilor de sintaxă istorică a limbii latine, abordarea problematicii din perspectivă 

diacronică. Familiarizarea studentilor cu particularitatea şi varietatea aspectelor sintactice ale limbii 

latine. 

Deprinderea studenților cu analiza sintactică a textului latin.   

7
.2

. 
O

b
ie

ct
iv

el
e 

sp
e
ci

fi
ce

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

 descrie sistemul sintactic a limbii latine în diacronie 

 utilizeze limbajul specific 

 recunoască şi să comenteze particularităţile sintactice ale unor texte din epoci diferite. 

 

8. Conţinut 

8.1 Curs Metode de predare 

Observaţii 

(ore şi referinţe 

bibliografice) 

1. 
 Propoziţia. Definiţie, clasificări. 

 

Expunere, conversaţie 

euristică, problematizare 
2 ore  

2. 
 Constituenţii propoziţiei. Roluri 

sintactice; roluri semantice 

Expunere, conversaţie 

euristică 
2 ore 

3. Predicatul. Mod, timp, aspect 
Expunere, conversaţie 

euristică, problematizare 
2 ore  

4. 
 Forme verbale nominale cu funcţie de 

predicat (infinitiv şi participiu) 

Expunere, conversaţie 

euristică 
2 ore 



 
 

 

 

5. 

Mărcile sintactice. Cazurile. Casus 

rectus; casus obliqui. Prepoziţiile. 

Conectorii conjuncţionali. Particulele. 

Relativele 

Expunere, conversaţie 

euristică, problematizare 
2 ore 

6. Casus liberi  
Expunere, conversaţie 

euristică, problematizare 
2 ore 

7. 

Predicativele. Numele predicativ. 

Predicativul suplimentar. Propoziţia 

relativă predicativă 

Expunere, conversaţie 

euristică, problematizare 
2 ore 

8. 
Complementele. Realizări nominale (în 

cazurile dativ, genitiv, acuzativ, ablativ) 

Expunere, conversaţie 

euristică, problematizare 
4 ore 

9. 
Completivele (cu predicatul la 

conjunctiv) 

Expunere, conversaţie 

euristică, problematizare 
4 ore 

10. 
Completivele (cu predicatul la infinitiv şi 

indicativ) 

Expunere, conversaţie 

euristică, problematizare 
2 ore 

11. 
Circumstanţialele (de timp, de loc). 

Circumstanţiala de timp 

Expunere, conversaţie 

euristică, problematizare 
4 ore 

Bibliografie selectivă 

 

ADAMS, James/ DE MELO, Wolfgang (2016). Ad versus the dative: from early to late Latin, în James 

Adams/ Nigel Vincent (eds), Early and Late Latin. Continuity or Change, Cambridge, p. 87-13. 

BALDI, Philip/ CUZZOLIN, Pierluigi (eds.) (2009). New Perspectives on Historical Latin Syntax. Syntax of 

the Sentence, Berlin/ New York. 

BARATIN. M. (1989). La naissance de la syntaxe à Rome, Paris.  

Bodelot. C. (ed) (2003). Grammaire fondamentale du latin. Tome X. Les propositions complétives en latin. 

Louvain/ Paris/ Dudley. 

CHAHOUD, Anna (2016). Quid ago? Quid facimus?  ‘Deliberative’ indicative questions from early to late 

Latin, în James Adams/ Nigel Vincent (eds), Early and Late Latin. Continuity or Change, Cambridge, p. 217-

245.   

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

COLEMAN, R. G. G. (1975), Greek influence on Latin syntax, ThS 74, p. 101-156. 

ERNOUT, A./THOMAS, F. (1964). Syntaxe latine, 2-ème éd., Paris. 

HORROCKS, G. (2011). Latin Syntax, în J. Clackson (ed.), A Companion to the Latin Language, West 

Sussex, p. 118-143. 

JURET, A. C. (21933), Système de la syntaxe latine, Paris. 

MEILLET, A. ( 32009), Esquisse d’une histoire de la langue latine, Cambridge. 

PINKSTER, Harm (1990), Latin Syntax and Semantics, London/New York. 

PINKSTER, Harm (2015). The Oxford Latin Syntax, Vol. 1, The Simple Clause, Oxford. 

SLUSANSCHI, Dan (1994). Sintaxa limbii latine, vol. I, II,  Bucureşti. 

TĂRNĂUCEANU, C. (2004), Dimitrie Cantemir. Tradiţie şi inovaţie în sintaxa latină (Vita Constantini 

Cantemyrii), în La Cultura rumena tra l’Occidente e l’Oriente: gli umanesimi graco-bizantino, latino e 

slavo, Treviso, p. 285-295. 

TOURATIER, Chr. (1994). Syntaxe latine. Louvain-la-Neuve. 

 

8.2 Seminar / Laborator Metode de predare 

Observaţii 

(ore şi referinţe 

bibliografice) 

1. 
Exerciţii de analiză sintactică pe texte 

latine; retroversiuni 

conversaţie euristică, 

problematizare, analiză de text 
20 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data completării Titular de curs Titular de seminar 

 Conf. dr. Claudia Tărnăuceanu CS dr. Ionuţ Mihai 

  

 

 

Data avizării in departament Director de Departament 

  

2. 

Traducere şi analiză sintactică pe texte 

epigrafice, literare şi tehnice din diverse 

epoci 

conversaţie euristică, 

problematizare, analiză de text 
20 

3. 

Traduceri şi comentarii ale mărturiilor 

gramaticienilor latini cu privire la 

aspecte de sintaxă 

conversaţie euristică, 

problematizare, analiză de text 
8 

Bibliografie:  

 ERNOUT, A./THOMAS, F. (1964), Syntaxe latine, 2-ème éd., Paris. 

HORROCKS, G. (2011), Latin Syntax, în J. Clackson (ed.), A Companion to the Latin Language, West 

Sussex, p. 118-143. 

PINKSTER, Harm (2015), The Oxford Latin Syntax, Vol. 1, The Simple Clause, Oxford. 

SLUSANSCHI, Dan (1994), Sintaxa limbii latine, vol. I Sintaxa propoziţiei, Bucureşti. 

MEILLET, A. ( 32009), Esquisse d’une histoire de la langue latine, Cambridge. 

LÖFSTED, E. (1959), Late Latin, Oslo. 

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

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor 

profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

Cursul dezvoltă competenţe care le permit studenţilor realizarea unor traduceri de un înalt grad de acurateţe şi 

calitate şi editarea de texte latine.  Prin conţinuturile cursului este acoperită problematica fundamentală a 

disciplinei, asigurînd studenţilor familiarizarea cu temele şi particularităţile specifice disciplinei (concepte, 

teorii, idei, ipoteze, principii și metode de cunoaştere, cercetare, analiză critică).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 

noţiunilor teoretice 
Examen scris 60% 

10.5 Seminar/ Laborator 
Gradul de dobândire a 

abilităţilor practice 
Evaluare pe parcurs 40% 

10.6 Standard minim de performanţă 

Cunoaşterea şi exemplificarea corectă a rolurilor sintactice şi semantice ale componentelor unui enunţ. 

Descrierea corectă a sistemului sintaxei latine şi analiza sintactică a unui text 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 30 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 27 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 4 

Tutoriat 5 

Examinări 2 

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 postclasică şi perioada 

Antichităţii târzii) 

2.2 Titularul activităţilor de curs Asist. dr. Iulian Hruşcă 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Asist. dr. Iulian Hruşcă 

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

discipinei 
OB 

4. Precondiţii (dacă este cazul) 

4.1 De curriculum Limba latină 

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

C2. Aplicarea conceptelor de teorie literară în investigarea fenomenelor literare.  

C3. Definirea conceptelor, utilizarea limbajului specific teoriei literare; familiarizarea cu unele metode 

de analiză literară și de interpretare naratologică. 

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

universală și comparată, utilizând metode şi principii moderne.   

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

. 
O

b
ie

ct
iv

u
l 

g
en

er
a
l Dobândirea de către studenţi a cunoştinţelor necesare pentru înţelegerea critică a dimensiunilor 

culturale, literare şi estetice ale creaţiei literare latine; identificarea elementelor de originalitate ale 

literaturii latine în raport cu cea elină; relevarea influenţelor exercitate de capodoperele literare latine 

prezentate în acest curs asupra diverselor literaturi europene. 

7
.2

. 
O

b
ie

ct
iv

el
e 

sp
e
ci

fi
ce

 

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

 Utilizeze limbajul literar și conceptele specifice; 

 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 principalele 

aspecte stilistice. 

2 

8.1 Curs Metode de predare 

Observaţii 

(ore şi referinţe 

bibliografice) 

1. 
Minucius Felix (biografia, opera, 

scriitura) 

Prelegere, dezbatere 

interactivă 
2 

2. Tertullian (biografia, opera, scriitura) 
Prelegere, dezbatere 

interactivă 
2 

3. 
Commodianus (biografia, opera, 

scriitura) 

Prelegere, dezbatere 

interactivă 
2 

4. Ciprian (biografia, opera, scriitura) 
Prelegere, dezbatere 

interactivă 
2 

5. Arnobius (biografia, opera, scriitura) 
Prelegere, dezbatere 

interactivă 
2 



 
 

 

 

6. Lactantius (biografia, opera, scriitura) 
Prelegere, dezbatere 

interactivă 
2 

7. Hieronymus (biografia, opera, scriitura) 
Prelegere, dezbatere 

interactivă 
2 

8. Ambrosius (biografia, opera, scriitura) 
Prelegere, dezbatere 

interactivă 
2 

9. 
Prudentius,Paulinus din Nola (biografia, 

opera, scriitura) 

Prelegere, dezbatere 

interactivă 
2 

10. 
Augustin (biografia, opera - 

generalităţi) 

Prelegere, dezbatere 

interactivă 
2 

11. Augustin (teme, motive, scriitura) 
Prelegere, dezbatere 

interactivă 
2 

12. 
Orosius, Salvianus (bigrafia, opera, 

scriitura) 

Prelegere, dezbatere 

interactivă 
2 

13. 
Apollinaris Sidonius (biografia, opera, 

scriitura) 

Prelegere, dezbatere 

interactivă 
2 

14. Boetius (biografia, opera, scriitura) 
Prelegere, dezbatere 

interactivă 
2 

Bibliografie  

 

Referinţe principale: 

 Barbu N. I., Istoria literaturii latine, vol. I-IV, Bucureşti, 1965-1985 

 Bayet, J., Literatura latină, Bucureşti, 1972 

 Bayet, J. Litterature latine, Paris, 1985 

 Bignone E., Storia della letteratura latina, 3 vol., Firenze, 1945-1950 

 Cizek, E., Istoria literaturii latine, I-II, Bucureşti, 1994 

 Duff J, W., Literary History of Rome, vol. I-II, London, 1953 

 Easterling, P.E. & Kenney, E.J. (ed.), The Cambridge History of Classical Literature, Cambridge 

University Press, 1985. 

 Fontaine, J., Naissance de lapoesie dans l’Occident chretien, Paris, 1981. 

 Garbarino G., Letteratura latina, vol III, Torino, 1992. 

 Labriolle, P. Histoire de la litterature latine chretienne, Paris, 1924.   

 Marouzeau, J., Traité de stylistique appliquée au latin, Paris, 1914. 

 Negrescu, D. Literatură latină. Autori creștini.,București, 1996. 

 Paratore, E., Storia della letteratura latina, Firenze, 1967 

 Pichon, R., Histoire de la littérature latine, Paris, 1924 

  Rostagni A., Lana I., Storia della letteratura latina, Torino, 1964 

 

8.2 Seminar / Laborator Metode de predare 

Observaţii 

(ore şi referinţe 

bibliografice) 

1. 
Minucius Felix, Octavius; 

Commodianus, Instructiones 
Analize literare 4 

2. 
Tertullian, Apologeticus/ Ciprian, Ad 

Donatum 
Analize literare 4 

3. 
Arnobius, Adversus nationes/  Orosius, 

Historiae adversus paganos  
Analize literare 4 



 
 

 

 

 

 

4. Lactantius, Divinae Institutiones  Analize literare 4 

5. 
Hieronymus, Epistolarium/ 

Ambrosius,Hymni, Sermones  
Analize literare 4 

6. Augustin, Confessiones; De civitate Dei Analize literare 4 

7. 
Paulinus din Nola, Carmina/ Boetius, 

Consolatio philosophiae 
Analize literare 4 

Bibliografie 

 

1.Minucius Felix:O’Connor J., The conflict of Rhetoric in the ‘Octavius’ of Minucius Felix, Classical 

Folia 30 (1976), 165-173. 

2.Tertulian: Barnes T.D. Tertullian: a Historical and Literary Study, Oxford, 1985; Fredouille J.-C., 

Tertullien et la conversion de la cultura antique. 

3.Commodian: E.Castorina, La poesia di Commodiano nella storia della metrica latina, Catania, 1950. 

4.Ciprian: A.F.Memoli, Studi sulla formazione della frase in Cipriano, Napoli, 1971. 

5.Arnobius: E.Rapisarda, Arnobius, Catania, 1966.. 

6.Lactantius: V.Loi, Lattanzio nella storia del linguagio e del pensiero teologico post-niceno, Zurich, 

1970. 

7.Hieronymus: G.Stoico, L’epistolario di S.Gerolamo, Napoli, 1972: xxx Gerolamo e la biografia 

letteraria, Genova 1989. 

8.Ambrosius: G.Lazzati, Il valore letterario della esegesi ambrosian, Milano, 1960; A.V. Nazzaro, 

Simbologia e poesia dell’acqua e del mare in Ambrogio, Milano, 1977. 

9.Prudentius: J.L. Charlet,La creation poetique dans le Cathemerinon de Prudence, Paris, 1982. 

10.Paulinus din Nola: S.Prete, Motivi ascetici e letterari in Paulino di Nola, Napoli-Roma, 1987. 

11. Augustinus: C.I. Balmus, Etude sur le style de Saint Augustin dans les Cofessions et la Cite de Dieu, 

Paris, 1930; Henri-Irenee Marrou, Saint Augustin et la fin de la culture classique, Paris, 1949. 

12. Orosius: B.Lacroix, Orose et ses idees, Montreal-Paris, 1965. 

13. Sidonius Apollinaris: Furtiva lectio, Studi su Sidonio Apollinare, Milano, 1979. 

14. Boetius: Pierre Courcelle, La consolation de la philosophie dans la tradition litteraire. Antecedents et 

posterite de Boece, Paris, 1967; S. Obertello, Severino Boezio, 2 vol., Genova, 1974. 

              

 

 

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 monumentelor 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 asimilare a 

cunoştinţelor teoretice 
examen 60% 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Data completării Titular de curs Titular de seminar 

 Asist. dr. Iulian Hruşcă Asist. dr. Iulian Hruşcă 

  

 

 

Data avizării in departament Director de departament 

  

 

 

  

 

  

10.5 Seminar/ Laborator 
Gradul de dobândire a 

abilităţilor practice 
Verificare pe parcurs 40% 

10.6 Standard minim de performanţă 

Cunoaşterea limbajului de specialitate, a operelor majore ale literaturii latine, a principalelor teme şi motive 

tratate de autorii latini. 



 
 

 

 

 

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 4 3.3. seminar/laborator  

3.4 Total ore din planul de învăţământ 
5

6 
din care: 3.5.    curs 56 3.6. seminar/laborator  

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele 14 

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

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

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 Curs opţional: LIMBA LATINĂ CREŞTINĂ 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. Dr. Claudia Tărnăuceanu 

2.3 Titularul activităţilor de seminar  

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

discipinei 
OP 

4. Precondiţii (dacă este cazul) 

4.1 De curriculum Introducere în lingvistică, Limba latină 

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
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ţe
 

p
ro

fe
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o
n

a
le

 

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

C2 Cunoaşterea noţiunilor de fonetică, morfologie şi vocabular ale limbii latine, în diacronie. 

subliniind particularităţile ocurente în textele creştine. 

C3 Înţelegerea unor noţiuni de vocabular şi aplicarea lor în limbajul modern; dobândirea 

competenţelor de traducere şi interpretare a textelor creştine latine. 

C4 Identificarea principalelor asemănări şi deosebiri de structură în evoluţia limbii latine. 

 

C
o

m
p
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en

ţe
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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

. 
O

b
ie

ct
iv

u
l 

g
en

er
a
l Familiarizarea studenţilor cu trăsăturile fonetice, morfo-sintactice, lexicale şi stilistice ale latinei 

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

-să compare structura fonetică, morfo-sintacică şi lexicală a latinei târzii şi creştine atât cu cea 

a latinei clasice, cât şi cu cea a limbilor romanice; 

-să sesizeze sensul cuvintelor în contexte diferite; 

-să-şi formeze competenţe de traducere a unui text creştin latin; 

-să-şi însuşească şi să introducă termeni creştini, sintagme, maxime latine în contexte proprii. 

8. Conţinut 

8.1 Curs Metode de predare 

Observaţii 

(ore şi referinţe 

bibliografice) 

1. 

Introducere în studiul latinei creştine 

(conceptul de latină creştină;  factori care au 

dus la constituirea acestei variante a limbii 

latine). Surse de cunoaştere a latinei 

creştine 

Expunere, conversaţie 

euristică, problematizare 
4 ore  

2. 

Aspectul ortografic şi fonetic al latinei 

creştine. Modificări apărute în pronunţie, 

ortografie şi fonetică reflectate de textele 

creştine şi de mărturiile gramaticienilor 

latini  

Expunere, conversaţie 

euristică, problematizare 
4 ore 

3. 
 Aspectul morfologic al latinei creştine: 

categoria numelui (modificări ale flexiunii 

Expunere, conversaţie 

euristică 
4 ore 



 
 

 

 

cazuale). Particularităţi ale adjectivelor, 

pronumelor, numeralelor 

 

4. 

Aspectul morfologic al latinei creştine: 

categoria verbului (reorganizarea 

diatezelor; preferinţa pentru formele 

verbale perifrastice cu diverse valori). 

Particularităţi morfologice ale formelor 

verbale nominale 

Expunere, conversaţie 

euristică, problematizare 
4 ore 

5. 

Aspectul sintactic al latinei creştine: 

modificări şi particularităţi în sintaxa 

propoziţiei (sintaxa cazurilor) 

 

Expunere, conversaţie 

euristică, problematizare 
4 ore 

6. 

Aspectul sintactic al latinei creştine: 

modificări şi particularităţi în sintaxa 

propoziţiei (sintaxa verbului şi a 

elementelor neflexionare) 

Expunere, conversaţie 

euristică, problematizare 
4 ore 

7. 

Aspectul sintactic al latinei creştine: 

modificări şi particularităţi în sintaxa frazei. 

Aspectul lexical al latinei creştine 

 

Expunere, conversaţie 

euristică, problematizare 
4 ore 

8. 

Traducerile latineşti ale Bibliei. 

Traducerea şi analiza lingvistică a unor 

fragmente din Tertullianus (De anima; 

Scorpiace) 

conversaţie euristică, 

problematizare, analiză de 

text 

4 ore 

9. 

Traducerea şi analiza lingvistică a unor 

fragmente din Hilarius de Pictavium (Liber 

in Constantinum Imperatorem). 

Traducerea şi analiza lingvistică a unor 

fragmente din Aurelius Augustinus 

(Confessiones) 

conversaţie euristică, 

problematizare, analiză de 

text 

4 ore 

10. 

Traducerea şi analiza lingvistică a unor 

fragmente din Aurelius Augustinus 

(Sermones). Traducerea şi analiza 

lingvistică a unor fragmente din Eusebius 

Hieronymus (Epistulae) 

conversaţie euristică, 

problematizare, analiză de 

text 

4 ore 

11. 

Traducerea şi analiza lingvistică a unor 

fragmente din Chromatius Aquileiensis 

(Sermones). Traducerea şi analiza 

lingvistică a unor fragmente din 

Verecundus Iucensis (Commentarii super 

cantica ecclesiastica) 

Expunere, conversaţie 

euristică, problematizare 
4 ore 

12. 

Traducerea şi analiza lingvistică a unor 

fragmente din Commodianus (Carmen de 

duobus populis). Traducerea şi analiza 

lingvistică a unor fragmente din Caelius 

Sedulius (Carmen Paschale) 

Expunere, conversaţie 

euristică, problematizare 
4 ore 

13. 

  Traducerea şi analiza lingvistică a unor 

fragmente din Passio Sanctarum Perpetuae 

et Felicitatis. Traducerea şi analiza 

Expunere, conversaţie 

euristică, problematizare 
4 ore 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data completării Titular de curs Titular de seminar 

 Conf. dr. Claudia Tărnăuceanu  

  

 

 

Data avizării in departament Director de departament 

  

 

  

lingvistică a unor fragmente din Hydatius 

Aquae Flaviae (Chronicon) 

14. 

Traducerea şi analiza lingvistică a unor 

fragmente din Peregrinatio Egeriae. 

Traducerea şi analiza lingvistică a unor 

fragmente din Sidonius Apollinaris 

(Carmina) 

Expunere, conversaţie 

euristică, problematizare 
4 ore 

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor 

profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

Cursul dezvoltă competenţe care le permit studenţilor realizarea unor traduceri de un înalt grad de acurateţe şi 

calitate şi editarea de texte latine.  Prin conţinuturile cursului este acoperită problematica fundamentală a 

disciplinei, asigurînd studenţilor familiarizarea cu temele şi particularităţile specifice disciplinei (concepte, 

teorii, idei, ipoteze, principii și metode de cunoaştere, cercetare, analiză critică). 

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 

cunoştinţelor teoretice 
colocviu 60% 

10.5 Seminar/ Laborator 
Gradul de dobândire a 

deprinderilor practice 
Verificare pe parcurs 40% 

10.6 Standard minim de performanţă 

Descrierea corectă a sistemului sintaxei latine şi analiza sintactică a unui text latin, recunoscând 

particularităţile epocii în care a fost redactat. 



 
 

 

 

 

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 40 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 24 

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

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 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 Limba latină 

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 III 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 lingvistică, limba latină 

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
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ţe
 

p
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fe
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o
n

a
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C1.   Cunoașterea, înțelegerea și utilizarea adecvată a limbajului de specialitate. 

C2 Explicarea şi interpretarea textelor latine. 

C3 Cunoaşterea sistemului fonetic, lexical și gramatical al limbiilor clasice; traducerea textelor latine, 

din diferite epoci. 

C4 Reflecția critică și constructivă; traducerea şi comentarea unui text latin, raportându-l la 

contextul, cultural şi mental al epocii de apartenenţă  

C5 Aplicarea noţiunilor dobândite prin realizarea corespondenţelor sintactice între latină şi limbile 

romanice 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
a
n
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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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u
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a
l Familiarizarea studentilor cu particularitatea şi varietatea aspectelor lingvistice ale limbii latine. 

Prezentarea structurilor sintactice ale limbii latine din perspectivă diacronică; discutarea influenţei 

limbii greceşti asupra latinei. 
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 La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să: 

 descrie sistemul sintactic a limbii latine în diacronie 

 utilizeze limbajul specific 

 recunoască şi să comenteze particularităţile sintactice ale unor texte din epoci diferite. 

8. Conţinut 

8.1 Curs Metode de predare 

Observaţii 

(ore şi referinţe 

bibliografice) 

1. 

 

Circumstanţialele (sociativ, comparativ, 

de scop, de cauză)  

Expunere, conversaţie 

euristică, problematizare 
4 ore  

2. 
Circumstanţialele (de scop, de cauză, 

comparativ). Realizări propoziţionale  

Expunere, conversaţie 

euristică 
4 ore 

3. 

Circumstanţialele (concesiv, condiţional, 

de relaţie, de loc). Realizări 

propoziţionale.  

Expunere, conversaţie 

euristică, problematizare 
4 ore 



 
 

 

 

4. 
Circumstanţialele consecutive. Relativele 

circumstanţiale. Participialele 

Expunere, conversaţie 

euristică, problematizare 
4 ore 

5. Atributele. Propoziţiile relative atributive  
Expunere, conversaţie 

euristică, problematizare 
4 ore 

6. 

Dialectele italice. Latina arhaică şi 

preclasică (particularităţi fonetice, morfo-

sintactice, lexicale)  

Expunere, conversaţie 

euristică, problematizare 
4 ore 

7. 

Latina clasică. 

Latina postclasică şi târzie (particularităţi 

fonetice, morfosintactice, lexicale) 

Expunere, conversaţie 

euristică, problematizare 
4 ore 

Bibliografie  

BALDI, Philip/ CUZZOLIN, Pierluigi (eds.) (2009). New Perspectives on Historical Latin Syntax. Syntax of 

the Sentence, Berlin/ New York. 

BARATIN. M. (1989). La naissance de la syntaxe à Rome, Paris.  

Bodelot. C. (ed) (2003). Grammaire fondamentale du latin. Tome X. Les propositions complétives en latin. 

Louvain/ Paris/ Dudley. 

CHAHOUD, Anna (2016). Quid ago? Quid facimus?  ‘Deliberative’ indicative questions from early to late 

Latin, în James Adams/ Nigel Vincent (eds), Early and Late Latin. Continuity or Change, Cambridge, p. 217-

245.   

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

COLEMAN, R. G. G. (1975), Greek influence on Latin syntax, ThS 74, p. 101-156. 

ERNOUT, A./THOMAS, F. (1964). Syntaxe latine, 2-ème éd., Paris. 

HORROCKS, G. (2011). Latin Syntax, în J. Clackson (ed.), A Companion to the Latin Language, West 

Sussex, p. 118-143. 

JURET, A. C. (21933), Système de la syntaxe latine, Paris. 

MEILLET, A. ( 32009), Esquisse d’une histoire de la langue latine, Cambridge. 

PINKSTER, Harm (1990), Latin Syntax and Semantics, London/New York. 

PINKSTER, Harm (2015). The Oxford Latin Syntax, Vol. 1, The Simple Clause, Oxford. 

SLUŞANSCHI, Dan (1994). Sintaxa limbii latine, vol. I, II,  Bucureşti. 

TĂRNĂUCEANU, C. (2004), Dimitrie Cantemir. Tradiţie şi inovaţie în sintaxa latină (Vita Constantini 

Cantemyrii), în La Cultura rumena tra l’Occidente e l’Oriente: gli umanesimi graco-bizantino, latino e 

slavo, Treviso, p. 285-295. 

TOURATIER, Chr. (1994). Syntaxe latine. Louvain-la-Neuve. 

8.2 Seminar / Laborator Metode de predare 

Observaţii 

(ore şi referinţe 

bibliografice) 

1. 
Exerciţii de analiză sintactică pe texte 

latine.  

conversaţie euristică, 

problematizare, analiză de text 
10 

2. 

Traducere şi analiză sintactică pe texte 

epigrafice, literare şi tehnice din diverse 

epoci 

conversaţie euristică, 

problematizare, analiză de text 
10 

3. 

Traduceri şi comentarii ale mărturiilor 

gramaticienilor latini cu privire la aspecte 

lingvistice 

conversaţie euristică, 

problematizare, analiză de text 
8 

Bibliografie:  

ERNOUT, A./THOMAS, F. (1964), Syntaxe latine, 2-ème éd., Paris. 

HORROCKS, G. (2011), Latin Syntax, în J. Clackson (ed.), A Companion to the Latin Language, West 

Sussex, p. 118-143. 

PINKSTER, Harm (2015), The Oxford Latin Syntax, Vol. 1, The Simple Clause, Oxford. 

SLUSANSCHI, Dan (1994), Sintaxa limbii latine, vol. I Sintaxa propoziţiei, Bucureşti. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data completării Titular de curs Titular de seminar 

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

  

 

 

Data avizării in departament Director de departament 

 

  

 

  

MEILLET, A. ( 32009), Esquisse d’une histoire de la langue latine, Cambridge. 

LÖFSTED, E. (1959), Late Latin, Oslo. 

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

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor 

profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

Cursul dezvoltă competenţe care le permit studenţilor realizarea unor traduceri de un înalt grad de acurateţe şi 

calitate şi editarea de texte latine.  Prin conţinuturile cursului este acoperită problematica fundamentală a 

disciplinei, asigurînd studenţilor familiarizarea cu temele şi particularităţile specifice disciplinei (concepte, 

teorii, idei, ipoteze, principii și metode de cunoaştere, cercetare, analiză critică). 

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 

cunoştinţelor teoretice 
Examen scris 60% 

10.5 Seminar/ Laborator 
Gradul de dobândire a 

abilităţilor practice 
Evaluare pe parcurs 40% 

10.6 Standard minim de performanţă 

Descrierea corectă a sistemului sintaxei latine şi analiza sintactică a unui text latin, recunoscând 

particularităţile epocii în care a fost redactat. 



 
 

 

 

 

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 27 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 21 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 11 

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 Antichitătii târzii) 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. dr. Marius Alexianu 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Asist. dr. Iulian Hruşcă 

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

discipinei 
OB 

4. Precondiţii (dacă este cazul) 

4.1 De curriculum Limba latină 

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
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p
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n

a
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C1. Abordarea critică a ideilor şi orientărilor teoretice în studiul literaturii latine clasice. 

C2. Aplicarea conceptelor de teorie literară în investigarea fenomenelor literare.  

C3. Definirea conceptelor, utilizarea limbajului specific teoriei literare; familiarizarea cu unele metode 

de analiză literară și de interpretare naratologică. 

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

și comparată, utilizând metode şi principii moderne.  

C
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p
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a
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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) 

7
.1

. 
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iv

u
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g
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a
l Dobândirea de către studenţi a cunoştinţelor necesare pentru înţelegerea critică a dimensiunilor 

culturale, literare şi estetice ale creaţiei literare latine; identificarea elementelor de originalitate ale 

literaturii latine în raport cu cea elină; relevarea influenţelor exercitate de capodoperele literare latine 

prezentate în acest curs asupra diverselor literaturi europene. 
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La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să: 

 Utilizeze limbajul literar și conceptele specifice; 

 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 principalele 

aspecte stilistice. 

8. Conţinut 

8.1 Curs Metode de predare 

Observaţii 

(ore şi referinţe 

bibliografice) 

1.  Seneca (biografia, opera, scriitura) 
Expunere, conversaţie 

euristică 
2 

2. Persius (biografia, opera, scriitura) 
Expunere, conversaţie 

euristică 
2 

3. Lucan (biografia, opera, scriitura) 
Expunere, conversaţie 

euristică 
2 

4. Petroniu (biografia, opera, scriitura) 
Expunere, conversaţie 

euristică 
2 

5. Martial (biografia, opera, scriitura) 
Expunere, conversaţie 

euristică 
2 



 
 

 

 

6. Tacit (biografia, opera - generalităţi) 
Expunere, conversaţie 

euristică 
2 

7. 
Tacit (concepţia despre istorie, 

scriitura) 

Expunere, conversaţie 

euristică 
2 

8. Suetoniu  (biografia, opera, scriitura) 
Expunere, conversaţie 

euristică 
2 

9. Iuvenal  (biografia, opera, scriitura) 
Expunere, conversaţie 

euristică 
2 

10. Apuleius  (biografia, opera, scriitura) 
Expunere, conversaţie 

euristică 
2 

11. Amian  (biografia, opera, scriitura) 
Expunere, conversaţie 

euristică 
2 

12. Ausonius  (biografia, opera, scriitura) 
Expunere, conversaţie 

euristică 
2 

13. Claudian  (biografia, opera, scriitura) 
Expunere, conversaţie 

euristică 
2 

14. Rutilius  (biografia, opera, scriitura) 
Expunere, conversaţie 

euristică 
2 

Bibliografie  

 Barbu N. I., Istoria literaturii latine, vol. I-IV, Bucureşti, 1965-1985 

 Bayet, J., Literatura latină, Bucureşti, 1972 

 Bayet, J. Litterature latine, Paris, 1985 

 Bignone E., Storia della letteratura latina, 3 vol., Firenze, 1945-1950 

 Cizek, E., Istoria literaturii latine, I-II, Bucureşti, 1994 

 Duff J, W., Literary History of Rome, vol. I-II, London, 1953 

 Easterling, P.E. & Kenney, E.J. (ed.), The Cambridge History of Classical Literature, Cambridge 

University Press, 1985 

 Garbarino G., Letteratura latina, vol III, Torino, 1992 

 Grimal P., Literatura latina, Bucuresti, 1997.   

 Marouzeau, J., Traité de stylistique appliquée au latin, Paris, 1914 

 Paratore, E., Storia della letteratura latina, Firenze, 1967 

 Pichon, R., Histoire de la littérature latine, Paris, 1924 

  Rostagni A., Lana I., Storia della letteratura latina, Torino, 1964 

 

Referinţe suplimentare: 

Grimal, P., Le lyrisme a Rome, Paris, 1978. 

Martin R., Les genres litteraires a Rome, 1-2, Paris, 1981. 

Witke Ch. Latin Satire. The structure of Persuasion, London, 1970. 

8.2 Seminar / Laborator Metode de predare 

Observaţii 

(ore şi referinţe 

bibliografice) 

1. Seneca, Apokolokyntosis divi Claudii Analize literare 4 

2. 
Petroniu, Satyricon;  Apuleius, 

Metamorphoseon libri XI 
Analize literare 4 

3. 
Martial, Epigrammata;  Iuvenal, 

Satirae; Persius, Satirae; 
Analize literare 4 



 
 

 

 

 

 

4. 
Lucan, Pharsalia,  Tacitus, Germania, 

Agricola 
Analize literare 4 

5. Tacitus, Historiae, Annales Analize naratologice 4 

6. 
Suetoniu, Vitae duodecim Caesarum; 

Amian, Rerum gestarum libri 
Analize literare 4 

7. 

Ausonius, Mosella;  Claudian: De raptu 

Proserpinae ; Rutilius Namatianus: De 

reditu suo 

Analize literare 4 

Bibliografie 

1.Seneca: E.Cizek, Seneca, București, 1972; P.Grimal, Seneca sau constiinta Imperiului, București, 1992. 

2.Persius: C.S.Dessen, Iunctura callidus acri. A Study of Persius Satires, Chicago-London, 1958. 

3.Lucan: B. Marti, La structure de la Pharsale in Lucain, Sept exposes suivis de discussions, Vandoeuvre-

Geneve, !!!!!!!!! 

4.Petroniu: J.P.Sullivan, The Satyricon of Petronius. A Literary Study, London, 1968; E.Cizek, Evolutia 

romanului antic, Bucuresti, 1970. 

5.Martial: J.-P. Sullivan, Martial: the Unexpected Classic. A Literary and Historical Study, Cambridge, 

1991. 

6. Tacitus: E.Cizek, Tacit, Bucuresti,1974. 

7.Tacitus: E.Courbaud, Les procedes d’art de Tacite dans les Histoires, Paris, 1918; P.Grimal, Tacite, Paris, 

1990; E.Cizek, Istoria in Roma antica.Teoria si practica genului, Bucuresti, 1998. 

8. Suetoniu: R.C.Lounsbory P.C. The Arts of Suetonius.An Introduction, New York, 1987; P.Venini, Sulla 

tecnica compositiva suetoniana, Pavia, 1975. 

9. Iuvenal: E. Tenstrom, A Study of Iuvenal’s Tenth Satire, Goteborg, 1980. 

10.Apuleius:E. Cizek, Evolutia romanului antic,Bucuresti, 1970. 

11. Amian: G.Sabbach, La methode d’Ammien Marcellin. Recherches sur la construction du discours 

historique dans les Res Gestae, Paris, 1972. 

12.Ausonius: E.J. Kenney, The Mosella of Ausonius, Greece and Rome, 31, 1984, 190-202. 

13.Claudian: P.Fargues, Claudien. Etudes sur sa poesie et son temps, Paris, 1933; A.Fo, Studi sulla tecnica 

poetica di Claudiano, Catania, 1982. 

14. Rutilius Namatianus:F. Corsaro, Studi rutiliani, Bologna, 1981.  

 

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 monumentelor 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 60% 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Data completării Titular de curs Titular de seminar 

  Asist. dr. Iulian Hrusca 

 

 Conf. dr. Marius Alexianu 

 

 

 

Data avizării in departament Director de departament 

  

 

  

10.5 Seminar/ Laborator 

Gradul de asimilare a 

deprinderilor de analiză 

literară 

Evaluare pe parcurs 40% 

10.6 Standard minim de performanţă 

Cunoaşterea limbajului de specialitate, a operelor majore ale literaturii latine, a principalelor teme şi motive 

tratate de autorii latini. 



 
 

 

 

 

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 24 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 6 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 6 

Tutoriat 6 

Examinări 4 

Alte activităţi - 

 

3.7 Total ore studiu individual 46 

3.8 Total ore pe semestru 88 

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 si literaturi străine 

1.4 Domeniul de studii  Limbi si 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: Sintaxa (I) 

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 III 2.5 Semestru I 2.6 Tip de evaluare ES 
2.7 Regimul 

discipinei 
OB 

4. Precondiţii (dacă este cazul) 

4.1 De curriculum 
Limba greacă veche: Fonetică, morfologie, noţiuni de sintaxă 

la nivel de cursuri practice; Introducere în lingvistica 

generală 

4.2 De competenţe 

Stăpânirea unui bagaj minimal de noţiuni gramaticale si 

lingvistice; iniţiere  în  morfologia limbii grecesti vechi; 

deprinderi avansate 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 proiecţie, calculator cu conexiune la 

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



 
 

 

 

 

 

 

 

5.2 De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

videoproiector, ecran de proiecţie, calculator cu conexiune la 

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

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 lexical şi gramatical al limbii eline şi utilizarea lui în traducerea textelor 

eline din diferite epoci 

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

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

culturii greco-romane 

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 Însuşirea de către studenţi a elementelor fundamentale de sintaxă a limbii elene.  

Dezvoltarea deprinderilor de analiză sintactică a textului elin şi de traducere, în vederea dobândirii 

accesului nemijlocit la textele antice. 

7
.2

. 
O

b
ie

ct
iv

el
e 

sp
e
ci

fi
ce

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

 Abordeze în original texte de limba greacă veche, să le inteleagă şi să le traducă  

 Opereze corect  cu notiunile specifice sintaxei eline, să realizeze analiza sintactică a propoziţiilor / 

a părţilor de propoziţie 

 Analizeze morfosintactic cuvintele din text, precizând valorile  funcţionale ale cazurilor 

8. Conţinut 

8.1 Curs Metode de predare 

Observaţii 

(ore şi referinţe 

bibliografice) 

1. 

Sintaxa cazurilor: 

Nominativul. Nominativul ca subiect. 

Nominativul predicativ. Nominativul 

apozitional. Nominativul exclamativ. 

Nominativul liber. Nominativus 

pendens. 

 Vocativul. 

expunere, prelegeri însoţite de 

mijloace multimedia, exerciţii 

aplicative de flexiune,  analiză 

morfosintactică/morfematică 

si de traducere a unor exemple 

preluate din operele autorilor 

greci (Platon, Tucidide, 

2 ore 



 
 

 

 

Plutarh, Pausanias etc.), 

precum  şi  din VT si NT 

2. 

Genitivul: Genitivus adnominalis. 

Genitivus subiectivus(agentis) 

 /obiectivus(patientis).Genitivus 

explicativus (epexegeticus/definitivus) 

Genitivus quantitatis. 

Genitivul qualitatis. Genitivus 

adverbalis. Genitivul partitivus. 

Genitivus pretii Genitivul accusandi. 

Genitivul ablativalis. Genitivus 

separativus. Genitivus originis.Genitivus 

possessivus. Genitivus comparationis. 

Genitivus causae. Genitivus tempi/loci. 

Genitivus absolutus. Genitivus 

exclamativus. Genitivus 

respectus.Genitivus absolutus 

expunere, prelegeri însoţite de 

mijloace multimedia, exerciţii 

aplicative de flexiune,  analiză 

morfosintactică/morfematică 

si de traducere a unor exemple 

preluate din operele autorilor 

greci (Platon, Tucidide, 

Plutarh, Pausanias etc.), 

precum  şi  din VT si NT 

4 ore 

3. 

Dativul. Dativus proprius.  Dativus 

possessivus.Dativus commodi vel 

incommodi.Dativus iudicantis. Dativus 

ethicus.Dativus agentis sive auctoris. 

Dativus instrumenti. Dativus 

sociativus.Dativus comitativus, Dativus 

loci. Dativus temporis. Dativus 

proximitatis.Dativus causae.Dativus 

respectus. 

expunere, prelegeri însoţite de 

mijloace multimedia, exerciţii 

aplicative de flexiune,  analiză 

morfosintactică/morfematică 

si de traducere a unor exemple 

preluate din operele autorilor 

greci (Platon, Tucidide, 

Plutarh, Pausanias etc.), 

precum  şi  din VT si NT 

4 ore 

4. 

Acuzativul. Acuzativul de obiect. 

Acuzativul intern. Acuzativus spatii. 

Accusativus temporis Accusativus 

respectus/limitationis. Acuzativus 

dverbial.  Accusativus duplex. 

Accusativus cum infinitivo. 

expunere, prelegeri însoţite de 

mijloace multimedia, exerciţii 

aplicative de flexiune,  analiză 

morfosintactică/morfematică 

si de traducere a unor exemple 

preluate din operele autorilor 

greci (Platon, Tucidide, 

Plutarh, Pausanias etc.), 

precum  şi  din VT si NT 

4 ore 

5. 

Sintaxa modurilor (I): 

Modurile verbale în propoziţiile 

independente. Aspect. Conjugare. 

Diatezǎ verbală. Modurile şi timpurile 

verbaleIndicativul: Indicativul potenţial. 

Indicativul ireal. Indicativul iterativ.  

expunere, prelegeri însoţite de 

mijloace multimedia, exerciţii 

aplicative de flexiune,  analiză 

morfosintactică/morfematică 

si de traducere a unor exemple 

preluate din operele autorilor 

greci (Platon, Tucidide, 

Plutarh, Pausanias etc.), 

precum  şi  din VT si NT 

2 ore 

6. 

Sintaxa modurilor (II): 

Conjunctivul:Conjunctivul volitiv. 

Conjunctivul hortativ. Conjunctivul 

prohibitive. Conjunctivul eventual. 

Conjunctivul deliberativ .Conjunctivul 

anticipativ .Conjunctivul dubitativ. 

expunere, prelegeri însoţite de 

mijloace multimedia, exerciţii 

aplicative de flexiune,  analiză 

morfosintactică/morfematică 

si de traducere a unor exemple 

preluate din operele autorilor 

greci (Platon, Tucidide, 

2 ore 



 
 

 

 

Plutarh, Pausanias etc.), 

precum  şi  din VT si NT 

7. 

Sintaxa modurilor (III):  

Optativul deziderativ.Optativul 

potenţial. 

Optativul cu particula. Optativul oblic al 

subordonarii 

expunere, prelegeri însoţite de 

mijloace multimedia, exerciţii 

aplicative de flexiune,  analiză 

morfosintactică/morfematică 

si de traducere a unor exemple 

preluate din operele autorilor 

greci (Platon, Tucidide, 

Plutarh, Pausanias etc.), 

precum  şi  din VT si NT 

2 ore 

8. 

Sintaxa modurilor (IV):  

Imperativul. Imperativul poruncii. 

Imperativul negativ sau prohibitiv 

expunere, prelegeri însoţite de 

mijloace multimedia, exerciţii 

aplicative de flexiune,  analiză 

morfosintactică/morfematică 

si de traducere a unor exemple 

preluate din operele autorilor 

greci (Platon, Tucidide, 

Plutarh, Pausanias etc.), 

precum  şi  din VT si NT 

2 ore 

9. Infinitivul 

expunere, prelegeri însoţite de 

mijloace multimedia, exerciţii 

aplicative de flexiune,  analiză 

morfosintactică/morfematică 

si de traducere a unor exemple 

preluate din operele autorilor 

greci (Platon, Tucidide, 

Plutarh, Pausanias etc.), 

precum  şi  din VT si NT 

2 ore 

10.  Participiul 

expunere, prelegeri însoţite de 

mijloace multimedia, exerciţii 

aplicative de flexiune,  analiză 

morfosintactică/morfematică 

si de traducere a unor exemple 

preluate din operele autorilor 

greci (Platon, Tucidide, 

Plutarh, Pausanias etc.), 

precum  şi  din VT si NT 

4 ore 

Bibliografie  

 

Referinţe principale: 

 Gildersleeve, B., Greek Syntax from Homer to Demosthenes. Amsterdam: Gieben, 1900 

 Goodwin, William W., Syntax of the Moods and Tenses of the Greek Verbs (Bristol Classical Paperbacks), 

2007  

 Gramatica limbii române, vol I, Cuvântul, vol II,  Enunțul, București, Editura Academiei Române, 2005, 

coordonator Valeria Guțu Romalo (ediție revizuită, 2008) 

 Humbert,  Jean, Syntaxe grecque, Paris, 3eme ed., 1960. 

 Morwood, J., Oxford Grammar of Classical Greek, Oxford University Press, 2001 

 Ragon, E., Grammaire grecque, Paris, 1990 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Valeria_Gu%C8%9Bu_Romalo


 
 

 

 

 

 

 

 Rijksbaron, A., The Syntax and Semantics of the Verb in Classical Greek: An Introduction, Amsterdam, 

1992 

 Smyth, Herbert W., Greek Grammar, Harvard, 1920 

 

Referinţe suplimentare: 

 Coleman , R.G.G.,”Greek Influence on Latin Syntax’Transactions of the Philological Society,1975, 

pp.101 – 56, 1977 

 Kühner, R. & B. Gerth,  Ausführliche Grammatik der griechischen Sprache, von R. Kühner. Zweiter Teil. 

Satzlehre, neu bearbeitet von B. Gerth. 3rd ed. in 2 vols. Hannover and Leipzig 1898,1904 

 Meier-Brügger, M., Griechische Sprachwissenschaft, 2 vols. Berlin-New York, 1992.  

 Meillet A. -J. Vendryes, Traité de grammaire comparée des langues classiques, Paris (2nd ed.), 1953  

    Riemann, O. H. Goelzer, Grammaire comparée du grec et du latin, Paris, 1901 

    Sihler, A., L., New Comparative Grammar of Greek and Latin, Oxford University Press,1995 

    Schwyzer E. -A. Debrunner, Griechische Grammatik, 4 vols., München, 1938-71 

8.2 Seminar / Laborator Metode de predare 

Observaţii 

(ore şi referinţe 

bibliografice) 

1. 

 

exercitii de analiză morfo-sintactică, 

traduceri de texte din diverse epoci, 

retroversiuni; recunoaşterea funcţiilor 

primare ale cazurilor  şi recunoaşterea 

structurilor propoziţionale 

 

conversaţie euristică, abordări 

interactive, problematizare, 

informare si documentare, 

învăţare prin descoperire, 

instruire prin lectura, analiză 

de  text 

14 ore 

Bibliografie 

 Balme & Lawall, Athenaze. An Introduction to Ancient Greek (I), 2nd ed., NewYork.Oxford. Oxford 

University Press, 2003  

 Brelet et Faure, Exercices grecs, Paris,1897  

 Gavril, J. L. and C. Mauroy, Le grec par les textes, Paris, 1988 

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

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

Publishing, 2007   

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

 Ragon, E., Grammaire grecque, Paris, 1990 

 Ștef, Ana Felicia, Manual de greacă veche, Humanitas, Bucureşti,1996 

 Valaori, Crestomaţie greacă, Bucureşti,1921 

 

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor 

profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

 Cursul dezvoltă competenţe care 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 



 
 

 

 

 

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 

 

  

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  Descrierea corectă a sistemului sintaxei limbii greceşti, analiza 

morfosintactică a componentelor unui text. 

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 25 

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

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 12 

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 greaca (Perioada elenistica si romana) 

2.2 Titularul activităţilor de curs Asist. Dr. Iulian Hruşcă 

2.3 Titularul activităţilor de seminar CS dr. Ionuţ Mihai 

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

discipinei 
OB 

4. Precondiţii (dacă este cazul) 

4.1 De curriculum 
Introducere în teoria literaturii, introducere în literatura 

comparată, literatura greacă veche 

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. Abordarea critică a ideilor şi orientărilor teoretice în studiul literaturii greceşti. 

C2. Aplicarea conceptelor de teorie literară în investigarea fenomenelor literare.  

C3. Definirea conceptelor, utilizarea limbajului specific teoriei literare; familiarizarea cu unele metode 

de analiză literară și de interpretare naratologică. 

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

universală și comparată, utilizând metode şi principii moderne.   

C
o

m
p

et
en

ţe
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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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-Prezentarea componentelor esenţiale ale literaturii greceşti în sens larg; 

- Dobândirea de către studenţi a cunoştinţelor necesare pentru înţelegerea complexităţii şi 

originalităţii gândirii greceşti; 

-Demonstrarea ideii că gândirea oratorică şi filosofică greacă şi-a pus o amprentă 

decisivă asupra întregii spiritualităţi europene. 

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

 Utilizeze limbajul literar și conceptele specifice; 

 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 principalele 

aspecte stilistice. 

8. Conţinut 

8.1 Curs Metode de predare 

Observaţii 

(ore şi referinţe 

bibliografice) 

1. 
Caracterizarea generală a perioadei 

elenistice 

Expunere, conversaţie 

euristică 
2 

2. Poezia elenistică. Caracteristici. 
Expunere, conversaţie 

euristică 
2 

3. Poezia bucolică.Teocrit 
Expunere, conversaţie 

euristică 
2 

4. 
Comedia nouă – Menandru; Mimul – 

Herondas 

Expunere, conversaţie 

euristică 
2 

5. Calimah 
Expunere, conversaţie 

euristică 
2 



 
 

 

 

6. Poetica inovatoare a lui Calimah 
Expunere, conversaţie 

euristică 
2 

7. Apollonios din Rhodos 
Expunere, conversaţie 

euristică 
2 

8. Arta lui Apollonios din Rhodos 
Expunere, conversaţie 

euristică 
2 

9. 
Istoriografia elenistică. Polybiu, 

Concepția istoriografică 

Expunere, conversaţie 

euristică 
2 

10.  Polybiu, Arta literară 
Expunere, conversaţie 

euristică 
2 

11. Curente și opere filozofice (1) 
Expunere, conversaţie 

euristică 
2 

12. Curente și opere filozofice (2) 
Expunere, conversaţie 

euristică 
2 

13. Filologia alexandrină (1) 
Expunere, conversaţie 

euristică 
2 

14. Filologia alexandrină (2) 
Expunere, conversaţie 

euristică 
2 

Bibliografie 

Referințe principale:  

 

 Bonnard A., Civilizaţia greacă, vol. I-III, trad. de I. Stoian, Bucureşti, 1972 

 Croiset A. şi M. Histoire de la littérature grecque, vol. I-V, Paris, 1928 

 Cantarella R., La letteratura greca dell’età ellenistica, Firenze, 1965  

 Defradas J., Literatură greacă, trad. de I. Vulpescu, Bucureşti, 1968 

 Flacelière R., Istoria literară a Greciei, trad. de M. Gramatopol, Bucureşti, 1970 

 Marinescu-Himu M.,Piatkovski A., Istoria literaturii eline, Bucureşti, 1972 

 

 

Referinţe suplimentare: 

         Gramatopol M., Civilizația elenistică, București, 2000. 

         Gutzwiller J.K , A guide to Hellenistic literature, Maiden, 2007. 

         Hutchinson G.O., Hellenistic Poetry, Oxford, 1988. 

         Onians J., Art and Thought in the Hellenistic Age, London, 1979. 

         Walbank F.W., The Hellenistic World, London, 1981.  

 

8.2 Seminar / Laborator Metode de predare 

Observaţii 

(ore şi referinţe 

bibliografice) 

1. 
Tradiție și inovație în literatura elenistică. 

Orientări exegetice. 
Analize critice 4 

2. 
Idilele lui Teocrit;  Menandru – Ursuzul; 

Mimii lui Herondas 
Analize literare 4 

3. Imnurile lui Calimach; Aitia Analize literare 4 

4. Apollonios din Rhodos : Argonautica Analize literare 4 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Data completării Titular de curs Titular de seminar 

 Asist. dr. Iulian Hruşcă CS dr. Ionuţ Mihai 

  

 

 

Data avizării in departament Director de departament 

  

5. Polybiu : Istorii  Analiza concepţiei istorice 4 

6. Stoicismul. Epicureismul. Scepticismul. Analiza concepției filosofice 4 

7. 
Reprezentanți de seamă ai filologiei 

alexandrine 
Analize metodologice 4 

Bibliografie 

 

Albis R.V., Poet and audience in the Argonautica of Apollonios, Lanham, 1998. 

Cameron A., Callimachus and his Critics, Princeton, 1995. 

Fantuzzi M., Hunter L.R., Tradition and innovation in Hellenistic Poetry, Cambridge, 2004. 

Fowler H.B., The Hellenistic aesthetic, Madison, 1989. 

Georgescu Th., Poezia elenistică. Theocrit.Idile, București, 2010. 

Harder A.M., Regtuit R.F., Wakker G.C., Genre in Hellenistic poetry, Groningen, 1998. 

Kingsley Ch. Alexandria și școlile ei, București, 2003. 

Long A.A., Hellenistic Philosophy, London, 1974. 

Nussbaum M., The therapy of Desire: Theory and Practice in Hellenistic Ethics, Priceton, 1994. 

Walbank F.W., Polybius, Berkeley, Los Angeles, 1972. 

 

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 greceşti, 

facilitând realizarea unor traduceri de calitate, comentarea şi analiza pertinentă a monumentelor 

literare 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 60% 

10.5 Seminar/ Laborator 

Gradul de dobândire a 

deprinderilor de analiză 

literară 

Verificare pe parcurs 40% 

10.6 Standard minim de performanţă 

Cunoaşterea limbajului de specialitate, a operelor majore ale literaturii greceşti, a principalelor curente 

literare şi filosofice. 



 
 

 

 

  

 

 

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 4 3.3. seminar/laborator  

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

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele 14 

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

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

Tutoriat 4 

Examinări 6 

Alte activităţi - 

 

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 Licență 

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 Limba greacă veche biblică şi patristică 

2.2 Titularul activităţilor de curs CS II dr. Ana-Maria Gînsac 

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

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

discipinei 
OP 

4. Precondiţii (dacă este cazul) 

4.1 De curriculum 
Limba greacă veche: fonetică, morfologie, sintaxă, cursuri 

practice. Introducere în lingvistică generală. 

4.2 De competenţe Greacă veche: practica traducerii. 

5. Condiţii (dacă este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului Sală cu videoproiector, corpus de texte, dicţionare. 

5.2 De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 
Sală cu videoproiector, corpus de texte, dicţionare. 

Commented [AP1]: În statul de funcții sunt 4 ore de C, 
despre care am presupus că înseamnă curs, deci 4 ore de 
curs. Dar, pe de altă parte, la final (capitolul 10, Evaluare) 
apare în fișa primită și activitatea de seminar. Nu am știut 
ce să fac. 



 
 

 

 

 

 

 

8. Conţinut 

8.1 Curs  Metode de predare 
Observaţii 

(ore) 

1. Limba greacă koiné. Context istoric.  prelegere, explicație 4 

2. 
Limba greacă koiné. Concept şi periodizare. 

Texte reprezentative. 
prelegere, explicație 4 

3. 

Septuaginta, versiunea grecească a Vechiul 

Testament. Constituirea textului. Tradiţie 

textuală.  

prelegere, explicație               4 

4. 

Septuaginta. Particularităţi lingvistice: 

nivelurile grafic şi fonetic; nivelul morfo-

sintactic; nivelul lexical (I). 

prelegere, analiză pe text 4 

6. Competenţe specifice acumulate 
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C1.  Analiza gramaticală a unui text din limbile clasice prin utilizarea repertoriului conceptual şi 

terminologic al lingvisticii generale. 

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

gramatical și lexical în traducerea textelor eline din diferite epoci. 

C3.  Cunoaşterea problemelor majore ale civilizaţiilor şi culturilor clasice. 

C4. Analiza unui text literar clasic în contextul cultural şi mental al epocii de apartenenţă. 

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) 
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Cunoașterea specificului limbii grecești biblice și patristice şi a influenţei ei asupra traducerilor 

biblice și patristice româneşti. 

7
.2

. 
O

b
ie

ct
iv

el
e 

sp
e
ci

fi
ce

 

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

- să cunoască elemente lingvistice (grafice, fonetice, morfologice, sintactice şi lexicale) specifice 

limbii grecești a Septuagintei și a textelor din literatura patristică; 

- să cunoască tradiția textuală a Septuagintei și a transpunerilor ei în limba română şi în alte limbi 

vernaculare; 

- să compare textele între ele din perspectiva soluţiilor de traducere; 

- să propună soluţii de traducere adecvate; 

- să utilizeze resursele lexicografice tipărite și electronice. 



 
 

 

 

5. 

Septuaginta. Particularităţi lingvistice: 

nivelurile grafic şi fonetic; nivelul morfo-

sintactic; nivelul lexical (II). 

prelegere, analiză pe text 4 

6. 

Modalităţi de traducere a textului sacru: 

traducere literală, traducere dinamic-

interpretativă. 

prelegere, analiză pe text 4 

7. 
Resurse lexicografice și electronice pentru 

studiul și traducerea Septuagintei. 

prelegere asistată de 

computer, lucrul cu 

dicţionarul 

4 

8. 

Traduceri ale Septuagintei în limbi 

vernaculare. Traduceri ale Septuagintei în 

limba română. 

prelegere asistată de 

computer, analiză pe text 
4 

9. 

Septuaginta – sursă a primelor traduceri 

biblice în limba română. Septuaginta din 

Biblia de la Frankfurt (1597), sursă a primei 

traduceri în limba română a Vechiului 

Testament: geneza și descrierea textului 

(prefaţa în limba latină, scrierea aldină, 

canonul cărţilor biblice, diviziunea textului, 

aparatul critic etc.).  

prelegere, analiză pe text

  

 

4 

10. 

Septuaginta din Biblia de la Frankfurt (1597) 

şi transpunerea ei în limba română (I).  

Compilarea surselor. Glosele marginale. 

Influenţa asupra morfologiei şi sintaxei 

traducerii ei în limba română. 

prelegere, analiză pe text 4 

11. 

 

Septuaginta din Biblia de la Frankfurt (1597) 

şi transpunerea ei în limba română.  

(II) Transpunerea lexicului grecesc în limba 

română. Procedee de traducere a numelor 

proprii (traducere, transliterare, transcriere, 

împrumut etc.). 

prelegere, analiză pe text 

 

4 

 

 12. 
Limba greacă a textelor patristice. 

Instrumente lingvistice. Probleme de lexic. 

prelegere asistată de 

computer, lucrul cu 

dicţionarul, analiză pe text 

4 

 13. 
Limba greacă a textelor patristice. Probleme 

de traducere (I). 
prelegere, analiză pe text 4 

 14. 
Limba greacă a textelor patristice. Probleme 

de traducere (II). 
prelegere, analiză pe text 4 

 

Bibliografie  

 

Referinţe  

Bădiliţă, Cristian (2004), Studiu introductiv, în Septuaginta, vol. I: Geneza, Exodul, Leviticul, Numerii, 

Deuteronomul, Cristian Bădiliţă et al., Colegiul „Noua Europă”, Polirom, Iaşi, p. 9-16. 

Georgescu, Constantin (2019), Manual de greacă biblică, Nemira, București. 

Gînsac, Ana-Maria (2016), Despre adaptarea numelor proprii în prima traducere românească a Septuagintei 

(Ms. 45), în „Diacronia”, vol. 3, nr. 1, A40 (1–12), doi:10.17684/i3A40en. 

Ingram, William H. (1966), The Ligatures of Early Printed Greek, în „Greek, Roman and Byzantine Studies”, 

VII, nr. 4, p. 371-396. 

Muraoka, T. (2016), A Syntax of Septuagint Greek, Peeters Publishers, Leuven. 



 
 

 

 

Nida, Eugene A. (1964), Toward a Science of Translating: With Special Reference to Principles and 

Procedures Involved in Bible Translating, Brill, Leiden. 

Thackeray, Henry John (1987), A Grammar of the Old Testament in Greek According to the Septuagint, vol. I, 

Georg Olms Verlag, New York [Cambridge, 1909]. 

Whitacre, Rodney A. (2007), Patristic Greek Reader, Baker Academic, Ada (MI). 

 

***A Greek-English Lexicon of the Septuagint, T. Muraoka (ed.), Peeters Publishers, Leuven, 2009. 

***A Patristic Greek Lexicon, G. W. H. Lampe, Henry George Liddell (ed.), Oxford Clarendon Press, London, 

1961.  

***Septuaginta, Cristian Bădiliţă, Monica Broşteanu et al. (coord.), vol. I-VI, Colegiul „Noua Europă”, 

Polirom, Bucureşti-Iaşi, 2004-2011. 

***ΤΗΣ ΘΕIΑΣ ΓΡΑΦΗΣ, ΠΑΛΑIΑΣ ΔΗΛΑΔH ΚΑI ΝΈΑΣ ΔΙΑΘHΚΗΣ ’AΡΑΝΤΑ – Divinae Scripturae 

nempe Veteris ac Novi Testamenti  [...], Frankofurti, apud Andreae Wecheli heredes, Claudium 

Marnium et Ioan. Aubrium, MDXCVII. 

***Vechiul Testament – Septuaginta. Versiunea lui Nicolae Spătarul Milescu (Ms. 45 de la Biblioteca 

Filialei din Cluj a Academiei Române), Eugen Munteanu (coord. & ed.), Ana-Maria Gînsac, Ana-

Maria Minuţ, Lucia-Gabriela Munteanu, Mădălina Ungureanu, Colecţia „Fontes Traditionis”, Editura 

Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2016. 

 

Referinţe suplimentare 

Dorival, Gilles, Marguerite Harl, Olivier Munnich (ed.) (1994), La Bible grecque des Septante. Du judaïsme 

hellénistique au christianisme ancien, Éditions du Cerf, Paris. 

Florescu, Ioan-Florin (2015), În multe chipuri de scripturi. Studii de traductologie biblică românească, Editura 

Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi. 

Lust, Johan, Erik Eynike, Katrin Hauspin (2015), Greek-English Lexicon of the Septuagint, Deutsche 

Bibelgesellschaft, Stuttgart. 

Munteanu, Eugen (2008), Lexicologie biblică românească, Humanitas, Bucureşti. 

Pentiuc, Eugen J. (2014), The Old Testament in Eastern Orthodox Tradition, Oxford University Press, Oxford. 

Sweete, Henry Barclay (1900), An Introduction to the Old Testament in Greek, with an appendix containing the 

Letter of Aristeas edited by H. J. Thackeray, Cambridge University Press, Cambridge.  

***Bible Works (soft): http://www.bibleworks.com/. 

***Septuaginta, id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX interpretes, edidit Alfred Rahlfs, editio altera 

quam recognovit et emendavid Robert Hanhart, duo volumina in uno, Deutsche Bibelgesellschaft, 

Stuttgart, 2006.  

 

 

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor 

profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

1. 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 direct din originalul elin. 

2. 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 

(%) 

http://www.bibleworks.com/


 
 

 

 

 

 

Data completării Titular de curs Titular de seminar 

  

CS II dr. Ana-Maria Gînsac 

 

 CS II dr. Ana-Maria Gînsac 

  

 

 

 

Data avizării în departament 

 

Director de departament 

  

 

  

10.4 Curs 

Cunoaşterea elementelor de limbă 

greacă specifice Septuagintei și 

textelor patristice. 

Cunoaşterea tradiţiei textuale a 

Septuagintei. 

examen final scris 60% 

10.5 Seminar/ 

Laborator 

Capacitatea de a traduce corect o 

frază din Septuaginta și din 

literatura patristică. 

evaluare continuă şi 

examen final scris din 

textul studiat 

40% 

 

10.6 Standard minim de performanţă 

Identificarea și explicarea elementelor de limbă greacă specifice Septuagintei și textelor patristice. 

Traducerea corectă a unor fragmente din Septuaginta și din literatura patristică. 



 
 

 

 

 

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 56 

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 si literaturi străine 

1.4 Domeniul de studii  Limbi si 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: Sintaxa (II) 

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 III 2.5 Semestru II 2.6 Tip de evaluare ES 
2.7 Regimul 

discipinei 
OB 

4. Precondiţii (dacă este cazul) 

4.1 De curriculum 
Limba greacă veche: Fonetică, morfologie, sintaxă, cursuri 

practice; Introducere  în   lingvistica generală 

4.2 De competenţe 

Stăpânirea unui bagaj minimal de noţiuni gramaticale 

şilingvistice; iniţiere  în  morfologia şi sintaxa limbii grecesti 

vechi; deprinderi avansate 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 proiecţie, calculator cu conexiune la 

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

5.2 De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

videoproiector, ecran de proiecţie, 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 limbă greacă veche prin utilizarea adecvată a conceptelor si 

terminologiei lingvisticii generale 

C2.  Descrierea sistemului lexical şi gramatical al limbii eline şi utilizarea lui în traducerea textelor 

eline din diferite epoci 

C3. Comunicarea optimă, scrisă si 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 

C
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n
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er

sa
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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 Însuşirea de către studenţi a elementelor fundamentale de sintaxă a limbii elene.  

Dezvoltarea deprinderilor de analiză sintactică a textului elin şi de traducere, în vederea dobândirii 

accesului nemijlocit la textele antice 
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La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să: 

 

 Abordeze in original texte de limba greacă veche, să le inteleagă si să le traducăr4 

 Opereze corect  cu notiunile specifice sintaxei eline 

 Realizeze analiza sintactică a frazei (segmenteze fraza în propoziţii, să identifice şi marcheze 

elementele de relaţie coordonatoare şi subordonatoare, să determine felul propoziţiilor şi să 

stabileasca raportului sintactic dintre ele, alcatuind in final schema relaţională a frazei 

8. Conţinut 

8.1 Curs Metode de predare 

Observaţii 

(ore şi referinţe 

bibliografice) 

1. 

Fraza. Clasificarea propozițiilor ca 

unități constitutive ale frazei. Relațiile 

sintactice în frază. Corespondenta 

dintre părtile de propozitie şi 

propozitile subordonate 

echivalente.Tipuri de propozitii 

subordonate 

expunere, prelegeri însoţite de 

mijloace multimedia, 

conversaţie euristică 

2ore 

 



 
 

 

 

2. 

Propoziţiile subordonate completive 

directe: 

1.Completivele cu structura nominala 

(completiva infinitivala; completiva 

participiala).2. Completivele cu 

structura propozitionala (completiva 

conjunctionala;  completiva 

interogativa) 

expunere, prelegeri însoţite de 

mijloace multimedia, 

conversaţie euristică 

4ore 

3. 
Propozitiile  relative  

(atributive; circumstanţiale) 

expunere, prelegeri însoţite de 

mijloace multimedia, 

conversaţie euristică 

2ore 

4. 
Propoziția  subordonată    

circumstanțială    temporală  

expunere, prelegeri însoţite de 

mijloace multimedia, 

conversaţie euristică 

2ore 

5. 
Propoziția  subordonată   

circumstanțială  cauzală 

expunere, prelegeri însoţite de 

mijloace multimedia, 

conversaţie euristică 

2ore 

6. 
Propoziția  subordonată    

circumstanțială  finală 

expunere, prelegeri însoţite de 

mijloace multimedia, 

conversaţie euristică 

2ore 

7. 
Propoziția subordonată circumstanțială     

consecutivă 

expunere, prelegeri însoţite de 

mijloace multimedia, 

conversaţie euristică 

2ore 

8. 

Propoziția  subordonată    

circumstanțială conditională 

(Modalitati: reala, eventuala, potentiala, 

ireală) 

expunere, prelegeri însoţite de 

mijloace multimedia, 

conversaţie euristică 

4ore 

9. 
Propoziția subordonată  

circumstanțială     concesivă 

expunere, prelegeri însoţite de 

mijloace multimedia, 

conversaţie euristică 

2ore 

10. 
Propoziția  subordonată    

circumstanțială comparativ-modală 

expunere, prelegeri însoţite de 

mijloace multimedia, 

conversaţie euristică 

2ore 

11. 
Oratio obliqua.Consecutio (temporum 

et) modorum în fraza elină  

expunere, prelegeri însoţite de 

mijloace multimedia, 

conversaţie euristică 

2ore 

12 

Figuri sintactice. Structuri sintactice 

deviante:constructio ad synesin,  

schema Attikon, schema Pindarikon, 

anacolutul,  aposiopesis, hiperbatonul, 

elipsa, brahilogia, anaphora (repetitia),  

praegnans constructio, prolepsa 

(anticiparea),zeugma, chiasmul, enalaga   

expunere, prelegeri însoţite de 

mijloace multimedia, 

conversaţie euristică 

2ore 

Bibliografie  

 

Referinţe principale: 

 Gildersleeve, B., Greek Syntax from Homer to Demosthenes. Amsterdam: Gieben, 1900 

 Goodwin, William W., Syntax of the Moods and Tenses of the Greek Verbs, Bristol Classical Paperbacks, 

2007  

 Humbert,  Jean, Syntaxe grecque, Paris, 3eme ed., 1960 

 Morwood, J., Oxford Grammar of Classical Greek, Oxford University Press, 2001 



 
 

 

 

 

 Napoli, Maria, “Consecutio Temporum et Modorum”, in: Encyclopedia of Ancient Greek Language and 

Linguistics, Managing Editors Online Edition: First Last. Consulted online on 04 June 2017 

<http://dx.doi.org/10.1163/2214-448X_eagll_COM_00000075> 

 Ragon, E., Grammaire grecque, Paris, 1990 

 Rijksbaron, A., The Syntax and Semantics of the Verb in Classical Greek: An Introduction, Amsterdam, 

1992 

 Smyth, Herbert W., Greek Grammar, Harvard, 1920 

 Vanţ-Ştef, F, Sintaxa structurală a limbii grecesti, Bucureşti, 1984 

 

Referinţe suplimentare: 

 Coleman , R.G.G., “Greek Influence on Latin Syntax” , in Transactions of the Philological Society, 1975, 

pp.101 – 56, 1977 

 Gramatica limbii române, vol I, Cuvântul, vol II, Enunțul, București, Editura Academiei Române, 2005, 

(coordonator Valeria Guțu Romalo), ediție revizuită in 2008 

 Constantinescu-Dobridor, Gh., Sintaxa limbii române, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1998  

 Dimitriu, C., Tratat de gramatică a limbii române. Sintaxa, Iaşi, Editura Institutul European, 2002 

 Kühner, R. & B. Gerth,  Ausführliche Grammatik der griechischen Sprache, von R. Kühner. Zweiter Teil. 

Satzlehre, neu bearbeitet von B. Gerth. 3rd ed. in 2 vols. Hannover and Leipzig 1898 and 1904 

 Meier-Brügger, M., Griechische Sprachwissenschaft, 2 vols. Berlin-New York 1992 

 Meillet A. -J. Vendryes, Traité de grammaire comparée des langues classiques, Paris (2nd ed.), 1953  

   Riemann, O. H. Goelzer, Grammaire comparée du grec et du latin, Paris, 1901 

   Sihler, A., L., New Comparative Grammar of Greek and Latin, Oxford University Press,1995 

  Schwyzer E., A. Debrunner, Griechische Grammatik, 4 vols., München 1938-71 

8.2 Seminar / Laborator Metode de predare 

Observaţii 

(ore şi referinţe 

bibliografice) 

1. 

Exercitii aplicative de analiza morfo-

sintactica, traduceri de texte din diverse 

epoci, retroversiuni; recunoaşterea 

funcţiilor primare ale cazurilor  şi 

recunoaşterea structurilor 

propoziţionale 

conversaţie euristică, abordări 

interactive, problematizare, 

informare si documentare, 

învaţare prin descoperire,  

analiză de  text 

v.infra 

Bibliografie 

 Balme & Lawall, Athenaze. An Introduction to Ancient Greek (I), 2nd ed., NewYork.Oxford. Oxford 

University Press, 2003  

 Brelet et Faure, Exercices grecs, Paris, 1897  

 Gavril, J. L. and C. Mauroy, Le grec par les textes, Paris, 1988 

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

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

Publishing, 2007   

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

 Ragon, E., Grammaire grecque, Paris, 1990 

 Ștef, Ana Felicia, Manual de greacă veche, Humanitas, Bucuresti, 1996 

 Valaori, Crestomaţie greacă, Bucureşti, 1921 

 

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor 

profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

http://dx.doi.org/10.1163/2214-448X_eagll_COM_00000075
https://ro.wikipedia.org/wiki/Valeria_Gu%C8%9Bu_Romalo
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 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 Descrierea corectă a sistemului sintactic al limbii greceşti; 

recunoaşterea relaţiilor de coordonare şi subordonare pe plan frastic, analiza sintactică a unui text grec. 

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 24 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 21 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 11 

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 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 (Limba şi literatura latină – limba şi 

literatura greacă veche) 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Literatură greacă (perioada elenistică și romană) 

2.2 Titularul activităţilor de curs Asist. Dr. Iulian Hruşcă 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Asist. Dr. Iulian Hruşcă 

2.4 An de studiu III 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, literatura greacă veche 

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. Abordarea critică a ideilor şi orientărilor teoretice în studiul literaturii greceşti. 

C2. Aplicarea conceptelor de teorie literară în investigarea fenomenelor literare.  

C3. Definirea conceptelor, utilizarea limbajului specific teoriei literare; familiarizarea cu unele metode 

de analiză literară și de interpretare naratologică. 

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

universală și comparată, utilizând metode şi principii moderne.   

C
o
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p
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ţe
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n
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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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ct
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a
l -Prezentarea componentelor esenţiale ale literaturii greceşti în sens larg; dobândirea de către studenţi 

a cunoştinţelor necesare pentru înţelegerea complexităţii şi originalităţii gândirii greceşti; 

-Demonstrarea ideii că gândirea şi literatura greacă şi-a pus o amprentă 

decisivă asupra întregii spiritualităţi europene. 

7
.2

. 
O

b
ie

ct
iv

el
e 

sp
e
ci

fi
ce

 

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

 Utilizeze limbajul literar și conceptele specifice; 

 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 principalele 

aspecte stilistice. 

8. Conţinut 

8.1 Curs Metode de predare 

Observaţii 

(ore şi referinţe 

bibliografice) 

1. 
Caracterizarea generală a literaturii 

grecești în perioada romană 

Expunere, conversaţie 

euristică 
2 

2. 
Tratatele retorice ale lui Dionisios din 

Halicarnas 

Expunere, conversaţie 

euristică 
2 

3. Reprezentanți ai filozofiei morale (1) 
Expunere, conversaţie 

euristică 
2 

4. Reprezentanți ai filozofiei morale (2) 
Expunere, conversaţie 

euristică 
2 

5. Plutarh 
Expunere, conversaţie 

euristică 
2 



 
 

 

 

6. Diodor din Sicilia, Iosephus Flavius 
Expunere, conversaţie 

euristică 
2 

7.  Appian, Dio Cassius 
Expunere, conversaţie 

euristică 
2 

8. Lucian din Samosata 
Expunere, conversaţie 

euristică 
2 

9. Romanul grec 
Expunere, conversaţie 

euristică 
2 

10. 
Proza oratorică şi poetică în perioada 

creştină: noțiuni introductive 

Expunere, conversaţie 

euristică 
2 

11. 
Mari apologeţi greci: 

Atenagoras și Teofil al Antiohiei 

Expunere, conversaţie 

euristică 
2 

12. Clement din Alexandria 
Expunere, conversaţie 

euristică 
2 

13. Origen 
Expunere, conversaţie 

euristică 
2 

14. Părinții capadocieni 
Expunere, conversaţie 

euristică 
2 

Bibliografie  

 Bonnard A., Civilizaţia greacă, vol. I-III, trad. de I. Stoian, Bucureşti, 1972. 

 Croiset A. şi M. Histoire de la littérature grecque, vol. I-V, Paris, 1928. 

 Cantarella R., La letteratura greca dell’età ellenistica, Firenze, 1965. 

 Defradas J., Literatură greacă, trad. de I. Vulpescu, Bucureşti, 1968. 

 Flacelière R., Istoria literară a Greciei, trad. de M. Gramatopol, Bucureşti, 1970. 

 Marinescu-Himu M., Piatkowski A.,Istoria literaturii eline, Bucureşti, 1972. 

 Claudio Moreschini, Enrico Norelli, Istoria literaturii creștine vechi grecești și latine, traducere de Hanibal 

Stănciulescu și Gabriela Sauciuc, ediție îngrijită de Ioan-Florin Florescu, Iași, Editura Polirom, 2013. 

 Claudio Moreschini, Istoria filosofiei patristice, traducere de Alexandra Cheșcu, Mihai Silviu Chirilă și 

Doina Cernica, Iași, Editura Polirom, 2009. 

 

Referinţe suplimentare: 

Arafat K.W., Pausanias’ Greece, Cambridge, 1996. 

Cizek E., E voluția romanului antic, București, 

Jones C.P., Plutarch and Rome, Oxford, 1971. 

Jones C.P., The Roman World of Dio Chrysostom, Harvard, 1978. 

Jones C.P., Culture and Society in Lucian, Harvard, 1986. 

Reardon B.P., Courants litteraires grecs des II-e et III-e s. Apres J.-C., Paris, 1971. 

Robinson C., Lucian, London, 1978. 

Russell D.A.(ed.), Antonine Literature, Oxford, 1990.  

Whitmarsh T., Greek literature and the Roman Empire: the politics of imitation, Oxford, 2001. 

 

 

8.2 Seminar / Laborator Metode de predare 

Observaţii 

(ore şi referinţe 

bibliografice) 

1. 
Speciile literare din perioada romană; 

Dionis din Halicarnas, Tratate literare   
Analize literare 4 



 
 

 

 

 

 

2. 
Epictet, Dion Christostomul;  Marcus 

Aurelius 
Analize de text 4 

3. 
Bioi paralelloi, Ethica. Scrieri istorice 

de seamă 
Analize literare 4 

4. Memorii geografice  Analize literare 4 

5. 

Reprezentanți de seamă ai sofisticii a 

doua. Dialogurile zeilor, Dialogurile 

morților. Daphnis și Chloe 

Analize literare 4 

6. 
Atenagoras. Teofil al Antiohiei. 

Clement din Alexandria 
Analize literare 4 

7. Părinții capadocieni Analize critice 4 

Bibliografie 

Ackeren M.van (ed.), A Companion to Marcus Aurelius, Chichester, 2012. 

Andersen G., Studies in Lucian’s litterary technique, Oxford, 1976. 

Bonner S.F., The Literary Treatises of Dionysius of Halicarnassus, Cambridge, 1939. 

Bowersock G.W., Greek sophists in the Roman Empire, New York, 2005. 

Brenham R.B., Unruly eloquence: Lucian and the comedy of traditions, Cambridge-London, 1989. 

Desideri P.,Dione di Prusa, Mesina-Firenze, 1978. 

Dueck D., Strabo of Amasia: Greek Man of Letters in Augustan Rome, New York, 2000. 

Gonglof A., Dion Chrysostome et les mythes. Hellenisme, communication et philosophie politique, Grenoble, 

2006. 

Hunter R., Longus, Daphnis and Chloe, in Schmeling G.L. (ed.), The Novel in the Ancient World, Leiden, 

1996, 361-386, 

Johnson B.E., The Role Ethics of Epictetus: Stoicism in Ordinary Life, Lanham, 3014. 

Lamberton R., Plutarch, New Haven, 2001.  

Long A.A., Epictetus: A Stoic and Socratic Guide to Life, Oxford, 2002. 

Maciver C.A., Quintus Smyrnaeus’ Posthomerica: engaging Homer in late antiquity, Leiden, 2012. 

Scanlon Th.F. Greek Historiography, Chichester, 2015, 237-275. 

 

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 greceşti, 

facilitând realizarea unor traduceri de calitate, comentarea şi analiza pertinentă a monumentelor 

literare 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 

cunoştinţelor teoretice 
examen 60% 

10.5 Seminar/ Laborator 

Gradul de dobândire a 

deprinderilor de analiză 

literară 

Verificare pe parcurs 40% 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.6 Standard minim de performanţă 

Cunoaşterea limbajului de specialitate, a operelor majore ale literaturii greceşti din perioada romană, a 

principalelor curente literare. 

Data completării Titular de curs Titular de seminar 

 Asist. dr. Iulian Hruşcă  

  

 

Asist. Dr. Iulian Hruşcă 

Data avizării in departament Director de departament 

 Prof. dr. Rodica Dimitriu 


