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FIŞA DISCIPLINEI  
(licenţă) 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 

1.2. Facultatea Facultatea de Litere 

1.3. Departamentul Limba şi literatura român ă şi ştiin ţe ale comunicării 

1.4. Domeniul de studii Ştiin țe umaniste şi arte / Limbă și literatur ă 

1.5. Ciclul de studii Studii universitare de licenţă 

1.6. Programul de studii/calificarea Limba şi literatura român ă - O limbă şi literatur ă modernă (engleză, 
franceză) 

1.7. Forma de învăţământ Învăţământ cu frecvenţă 

 
2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Limba română contemporană (Sintaxa) 

2.2. Titularul activităţilor de curs Lect.univ.dr. Petronela Savin 

2.3. Titularul activităţilor de seminar Lect.univ.dr. Petronela Savin 

2.4. Anul de 
studiu 

III 2.5. Semestrul V 2.6. Tipul de evaluare EC 

2.7. 
Regimul 
disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DS 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  
DI - obligatorie (impusă), DO - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 

DI 

 
3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 3 3.2. Curs 2 3.3. 
Seminar/Laborator/Proiect 

1 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 
planul de învăţământ 

42 3.5. Curs 28 3.6. 
Seminar/Laborator/Proiect 

14 

 
Distribuţia fondului de timp pe semestru: 83 ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 40 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 22 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 

Tutoriat  3 
Examinări 3 
Alte activităţi (precizaţi): - 
 
3.7. Total ore studiu individual  83 
3.8. Total ore pe semestru  42 
3.9. Numărul de credite 5 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 
curriculum 

• Limba română contemporană 

4.2. de •  
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competenţe 
 

5. Condiţii  (acolo unde este cazul) 
5.1.  de desfăşurare a cursului • Studenții se vor prezenta la prelegeri, seminarii/laboratoare cu telefoanele 

mobile închise. 
5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

• Termenele de predare/susținere a materialelor din portofoliu în cadrul 
seminarului sunt stabilite de titularul seminarului de comun acord cu studenții. 
Nu se vor accepta cererile de amânare a acestora pe alte motive decât unele 
obiectiv întemeiate. 

 
6. Competenţe specifice acumulate  

 
 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1. Obiectivul 
general al 
disciplinei 

Instrumentarea studenţilor cu tehnici de analiză a fenomenului lingvistic în scopul 
surprinderii complexit ăţii sale sintactice 
 

7.2. Obiectivele 
specifice 

1. Definirea nivelului sintactic prin raportarea la celelalte niveluri lingvistice (fonetico-fonologic, 
lexical-semantic, morfologic, stilistic) 
2. Analiza sistemului sintactic ca sistem dinamic al subsistemelor sale: unităţi, raporturi şi funcţii 
sintactice 
3. Identificarea şi individualizarea constituenţilor structurii sintactice a limbii române atât la nivelul 
frazei, cât şi la nivelul propoziţiei  
4. Constituirea unui sistem adecvat de argumentaţie a organizării structural-ierarhice a nivelului 
sintactic (grupuri sintactice, construcţii, funcţii sintactice) 
5. Instrumentarea cu algoritmii de analiză a unor structuri particulare din planul sintactic şi din 
planul stilistic al limbii vorbite. 
 

 
8. Conţinuturi 

 
Curs  Nr. ore Metode de predare Observaţii 
Unităţi sintactice. Definiţiile şi structura acestora; criterii de 
definire; ierarhia unităţilor sintactice (partea de propoziţie, 
propoziţia, fraza, textul); definirea şi descrierea unităţilor 
sintactice; corespondenţa unităţilor sintactice; reguli de 
expansiune/extensie şi de contragere.  

(2h) Prelegere, dezbatere, 
problematizare 

 

Relaţii sintactice (coordonare, subordonare, apoziţionare, 
incidenţă, supraordonare); mijloace de exprimare a relaţiilor 
sintactice.  

(2h) Prelegere, dezbatere, 
problematizare 

 

Funcţii sintactice. Conceptul de funcţie sintactică. 
Inventarul funcţiilor sintactice: subiectul, predicatul, 
numele predicativ, complementele necircumstanţiale 
(direct, indirect, de agent) şi complementele circumstanţiale 
(de mod, de timp, de loc, de cauză, de scop, condiţional, 
concesiv, consecutiv, instrumental, de relaţie, sociativ, 
opoziţional, cumulativ, de excepţie), funcţiile sintactice cu 
dublă subordonare (elementul predicativ suplimentar şi 
atributul circumstanţial)  

(12h) Prelegere, dezbatere, 
problematizare 

 

Corespondentele funcţiilor sintactice la nivelul frazei la 
nivelul frazei. Tipurile de propoziţii. Subordonata 
subiectivă, predicativă, completivă directă, indirectă, de 

(10h) Prelegere, dezbatere, 
problematizare 

 

 

6.1. Competenţe 
 profesionale  

C2 Comunicarea eficientă, scrisă şi orală, în limba română şi în limba modernă 

6.2. Competenţe 
transversale 
 

CT1 Utilizarea componentelor domeniului limbă şi literatură, în deplină concordanţă cu etica 
profesională 
CT2 Relaţionarea în echipă; comunicare interpersonală şi asumarea de roluri specifice 
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agent, completivă circumstanţială de mod, de timp, de loc, 
de cauză, de scop, condiţională, concesivă, consecutivă, 
instrumentală, de relaţie, sociativă, opoziţională, 
cumulativă, de excepţie, subordonată predicativă 
suplimentară şi atributivă circumstanţială  
 
Abateri de la normă la nivelul sintaxei propoziţiei şi a frazei 
şi corectarea lor  
 

(2h) Prelegere, dezbatere, 
problematizare 

 

Bibliografie 
*** Gramatica limbii române, Editura Academiei RSR, vol. al II-lea, 1966. 
Avram, Mioara, Gramatica pentru toţi, Bucureşti, 1986; ediţia a II-a, Editura Academiei, Bucureşti, 1997 
Creţu-Toderiţă, Ecaterina, Unităţi, raporturi şi funcţii sintactice în limba română, Casa Editorială Demiurg, Iaşi, 2004 
Danilă, Ioan, Algoritmii analizei gramaticale, Editura Egal, 2001 
Guţu-Romalo, Valeria, Sintaxa limbii române: probleme şi interpretări , Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 
1973. 
Irimia, Dumitru, Gramatica limbii române, Iaşi, Editura Polirom, 1997  
Pană-Dindelegan, Gabriela, Elemente de gramatică. Dificultăţi, controverse, noi interpretări, Bucureşti, Humanitas 
Educational, 2003 
Bibliografie minimală 
*** Gramatica limbii române, Editura Academiei RSR, vol. al II-lea, 1966. 
Dănilă, Ioan, Algoritmii analizei gramaticale, Bacău, Editura Egal, 2005; 
 
 

   

Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii 
Exerciţii de lecturare critică a mesajelor lingvistice din 
perspectiva scopului integrării informaţiilor gramaticale 
într-un model analitic complex  
 

(2h) exerciţiul, dezbaterea, explicaţia, 
conversaţia euristică, 
problematizarea  

 

Analize interpretative ale structurilor lingvistice, pe unităţi 
constituente, atȃt la nivel morfologic, cât şi sintactic, 
urmărindu-se sublinirea elementelor de dificultate  
 

(8h) exerciţiul, dezbaterea, explicaţia, 
conversaţia euristică, 
problematizarea 

 

Exerciţii de identificare a transformărilor generate la nivel 
gramatical de implementarea noilor norme literare 
recomandate de ediţia a doua a DOOM 
 

(2 h) exerciţiul, dezbaterea, explicaţia, 
conversaţia euristică, 
problematizarea 

 

Aplicaţii în scopul identificării şi individualizării 
constituenţilor structurii morfologice şi sintactice a limbii 
române, având în atenţie interpretări recente din teoria 
limbii, îndeosebi din Gramatica limbii române, Editura 
Academiei Române, ediţia 2005 
 

(2h) exerciţiul, dezbaterea, explicaţia, 
conversaţia euristică, 
problematizarea 

 

Bibliografie 
Coteanu, Ion (coord.), Limba română contemporană, Ediţia aII-a, vol. al II-lea, Buc., E.D.P., 1985; 
*** Dictionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 2005 
*** Gramatica limbii române, Bucureşti., Editura Academiei, 2005; 
Hristea, Theodor (coord.), Sinteze de limba română, Bucureşti, Ed. „Albatros“, 1984. 
Bibliografie minimală 
Coteanu, Ion (coord.), Limba română contemporană, Ediţia aII-a, vol. al II-lea, Buc., E.D.P., 1985; 
Hristea, Theodor (coord.), Sinteze de limba română, Bucureşti, Ed. „Albatros“, 1984. 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu a şteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

• Conţinutul disciplinei a fost stabilit conform standardelor RNCIS 
 

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. Pondere 
din nota finală 

10.4. Curs -demonstrarea stăpânirii preceptelor Examenul 60 % 



F 84.07/Ed. 06 
 

teoretice ale sintaxei prin rezolvarea unui 
subiect teoretic; 
- probarea competenţelor de analiză 
sintactice prin realizarea unor seturi de 
exerciţii aplicative. 
 

10.5. 
Seminar/laborator/proiect 

- participarea activă la seminar; 
- elaborarea unui portofoliu care să 
cuantifice cunoştintele teoretice şi de analiză 
sintactică; 
- două teste de evaluare formativă. 

Metoda portofoliului 
Testul 

40% 

10.6. Standard minim de performanţă 
• stăpânirea a cel puţin o treime din preceptele teoretice ale cursului, reflectate prin rezolvarea a cel puţin un subiect 

din cele trei ale probei scrise 
• probarea competenţelor de analiză sintactică prin rezolvarea a cel puţin o treime din itemii celor două teste de 

evaluare formativă  
•  cel puţin două intervenţii la seminar; 
•  elaborarea a cel puţin trei elemente de portofoliu. 
 

Data completării  Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 
25 IX 2015 Lect. univ. dr. Petronela Savin Lect. univ. dr. Petronela Savin 

                                                
Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

28.09.2015 Lect. univ. dr. Luminiţa Drugă 
 

Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului 
28.09.2015 Conf.univ.dr. Simina Mastacan 
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   FIŞA DISCIPLINEI  
 

11. Date despre program 
1.8. Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău   

1.9. Facultatea Litere 

1.10. Departamentul Limba şi literatura română şi Ştiinţe ale comunicării 

1.11. Domeniul de studii Ştiinţe umaniste  şi arte/Limbă şi literatură 

1.12. Ciclul de studii Studii universitare de licenţă 

1.13. Programul de 
studii/calificarea 

Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză) 

1.14. Forma de învăţământ Învăţământ cu frecvenţă 

 
12. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Literatura român ă (Perioada postbelică: proza) 

2.2. Titularul activităţilor de curs Prof. univ. dr. Vasile Spiridon  

2.3. Titularul activităţilor de seminar Lector. univ. dr. Adrian Jicu 

2.4. Anul de 
studiu 

III 2.5. Semestrul V 2.6. Tipul de evaluare EC 

2.7. 
Regimul 
disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DS 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  
DI - obligatorie (impusă), DO - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 

DI 

 
13. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 3 3.2. Curs 2 3.3. 
Seminar/Laborator/Proiect 

1 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 
planul de învăţământ 

42 3.5. Curs 28 3.6. 
Seminar/Laborator/Proiect 

14 

 
Distribuţia fondului de timp pe semestru: 83 ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 25 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 

Tutoriat  2 
Examinări 6 
Alte activităţi (precizaţi):  
 
3.7. Total ore studiu individual  83 
3.8. Total ore pe semestru  42 
3.9. Numărul de credite 5 

 
14. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 
curriculum 

•  

4.2. de 
competenţe 

•  
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15. Condiţii  (acolo unde este cazul) 
5.1.  de desfăşurare a cursului •  
5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

•  

 
16. Competenţe specifice acumulate  

 
 
17. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

•  Fundamentarea sistemului de noţiuni şi cunoştinţe necesare cunoaşterii şi 
înţelegerii momentelor semnificative parcurse de literatura română 

7.2. Obiectivele specifice •   lărgirea şi aprofundare volumului de cunoştinţe şi noţiuni cu privire la 
principalele momente din evoluţia literaturii noastre postbelice; 

• stimularea iniţiativei de a aborda critic şi creator varii concepte de critică 
literară; 

• însuşirea noilor orientări în studiul literaturii postbelice româneşti; 
• cunoaşterea principalelor direcţii şi tendinţe literare postbelice; 
• familiarizarea studenţilor cu limbajul criticii şi istoriei literare actuale. 

 
18. Conţinuturi 

 Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 
•  Teroarea istoriei. Sovietizarea culturală a ţării. Sarcinile 

noii instituţii a literaturii. Alfabetizare-vulgarizare-creaţie. 
Problema moştenirii culturale. Reformarea vechilor 
curente şi orientări literare (folclorul, iluminismul, 
umanismul, romantismul, realismul, naturalismul, 
fantasticul). Bazele „estetice” ale realismului socialist. 
Statutul şi riscurile meseriei de scriitor („inginerii 
sufletelor“).  

2 Expunerea, 
Explicaţia, Studiul de 
caz, Conversaţia 
problematizatoare, 
Demonstraţia, Jocul 
de rol, Exerciţiul, 
Tehnici de gândire 
critică 

 

•  Evoluţia prozei. Colectivizarea între mit şi realitate. 
„Omul nou” în proză şi obligativitatea construcţiei 
epopeice. „Cazul” Ana Roşculeţ. Arta reportajului. Petru 
Dumitriu: destinul unui om şi al unei opere. Pactul cu 
diavolul. Între etic şi estetic. Cronica de familie: structura 
romanului; personajele; şarja grotescă; pledoarie pentru o 
nouă lume. 

2 Expunerea, 
Explicaţia, Studiul de 
caz, Conversaţia 
problematizatoare, 
Demonstraţia, Jocul 
de rol, Exerciţiul, 
Tehnici de gândire 
critică 

 

• Mircea Eliade: Maitreyi, Nuntă în cer, Domnişoara 
Christina, La ţigănci, Noaptea de Sânziene 

4 Expunerea, 
Explicaţia, Studiul de 
caz, Conversaţia 
problematizatoare, 
Demonstraţia, Jocul 
de rol, Exerciţiul, 
Tehnici de gândire 
critică 

 

• Literatura detenţiei, a exilului şi de sertar: N. Steinhardt 
(Jurnalul fericirii); Vintilă Horia (Dumnezeu s-a născut în 

4 Expunerea, 
Explicaţia, Studiul de 

 

 

6.1. 
Competenţe 
profesionale  
 

• Prezentarea sintetică şi analitică, estetică şi culturală a fenomenului literar din perioada postbelică 

6.2. 
Competenţe 
transversale 
 

•  Utilizarea componentelor domeniului limbă şi literatură, în deplină concordanţă cu etica 
profesională 
• Relaţionarea în echipă; comunicare interpersonală şi asumarea de roluri specifice  
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exil); Lucian Blaga (Luntrea lui Caron); Ion D. Sîrbu 
(Adio, Europa!) 

caz, Conversaţia 
problematizatoare, 
Demonstraţia, Jocul 
de rol, Exerciţiul, 
Tehnici de gândire 
critică 

•  Liberalizarea culturală din 1964. Momentul 1968. 
Revoluţia culturală din 1971. Limba de lemn. Despre 
cenzură. Fonduri secrete şi fonduri interzise. Autohtonism 
şi protocronism. Şcoala de la Păltiniş. Meditaţia 
transcendentală. Miturile comunismului românesc. 
Psihanaliza comunismului. Compromis şi rezistenţă. 

2 Expunerea, 
Explicaţia, Studiul de 
caz, Conversaţia 
problematizatoare, 
Demonstraţia, Jocul 
de rol, Exerciţiul, 
Tehnici de gândire 
critică 

 

•  Direcţii ale prozei. Proza poetică. Proza analitică. Eseul 
romanesc. Romanul pitoresc şi baroc. Realismul artistic, 
comedia de limbaj şi proza fantastică. 
(Auto)referenţialitatea. Metaromanul. Jurnalul de creaţie 
(„Şcoala de la Târgovişte”). Reprezentanţi: George 
Bălăiţă (Lumea în două zile), Ştefan Bănulescu (Iarna 
bărbaţilor ), Sorin Titel (Femeie, iată fiul tău), Augustin 
Buzura (Absenţii ), Nicolae Breban (Bunavestire), Radu 
Petrescu (Ocheanul întors); Dumitru Ţepeneag, 
experimentator al romanului. Zadarnică e arta fugii. 

6 Expunerea, 
Explicaţia, Studiul de 
caz, Conversaţia 
problematizatoare, 
Demonstraţia, Jocul 
de rol, Exerciţiul, 
Tehnici de gândire 
critică 

 

• Eugen Barbu. Groapa – universul Cuţaridei. Princepele 
– structura mozaicată a romanului şi despre Putere. Marin 
Preda. Redescoperirea universului rural. Rădăcinile 
romanelor în nuvele. Schimbarea statutului personajului. 
Odiseea Moromeţilor . Drama conştiinţei patriarhale şi 
solitudinea morală. Triumful istoriei şi al eroului. Spre o 
nouă retorică a romanului. Teatrul spaţiului interior. Cel 
mai iubit dintre pământeni: roman total al unei conştiinţe. 
Lecţia inadaptabilităţii  

6 Expunerea, 
Explicaţia, Studiul de 
caz, Conversaţia 
problematizatoare, 
Demonstraţia, Jocul 
de rol, Exerciţiul, 
Tehnici de gândire 
critică 

 

•  Proza anilor 80: Mircea Cărtărescu (Nostalgia); Mircea 
Nedelciu (Aventuri într-o curte interioară) 

2 Expunerea, 
Explicaţia, Studiul de 
caz, Conversaţia 
problematizatoare, 
Demonstraţia, Jocul 
de rol, Exerciţiul, 
Tehnici de gândire 
critică 

 

Bibliografie 
• Bodiu, Andrei, Mircea Cărtărescu. Monografie, Ed. Aula, Braşov, 2001 
• Cărtărescu, Mircea, Postmodernismul românesc, Bucureşti, Ed. Humanitas, 1999 
• Glodeanu, Gheorghe, Mircea Eliade. Poetica fantasticului şi morfologia romanului existenţial, Bucureşti, Editura 

Didactică şi Pedagogică R.A., 1997   
• Ionescu, Al. Th., Mircea Nedelciu. Monografie, Ed. Aula, Braşov, 2001 

• Negrici, Eugen, Iluziile literaturii române, Bucureşti, Ed. Cartea românească, 2008 
• Manolescu, Nicolae, Istoria critică a literaturii române. 5 secole de literatură, Pitești, Ed. Paralela 45, 2008  
•  Simion, Eugen, Scriitori români de azi, vol. I – IV, Bucureşti, Editura Cartea românească, 1976, 1978, 1984, 1989 
• Zane Rodica, Marin Preda. Monografie, Ed. Aula, Braşov, 2001 
• Dicţionarul general al literaturii române (coord. general Eugen Simion), Bucureşti, Ed. Univers Enciclopedic, vol. I 

– VII, 2004 – 2009 
Bibliografie minimală 
•  Manolescu, Nicolae, Istoria critică a literaturii române. 5 secole de literatură, Pitești, Ed. Paralela 45, 2008  
• Dicţionarul general al literaturii române (coord. general Eugen Simion), Bucureşti, Ed. Univers Enciclopedic, vol. I 

– VII, 2004 – 2009 
 
Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii 
•  Mircea Eliade, Noaptea de Sânziene 2 Studiul de caz, 

Conversaţia 
problematizatoare, 
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Demonstraţia, 
Exerciţiul, Tehnici de 
gândire critică 

•  N. Steinhardt, Jurnalul fericirii; Eugen Barbu, 
Princepele; 

2 Studiul de caz, 
Conversaţia 
problematizatoare, 
Demonstraţia, 
Exerciţiul, Tehnici de 
gândire critică 

 

•  Vintil ă Horia, Dumnezeu s-a născut în exil; I.D. Sîrbu, 
Adio, Europa!; 

2 Studiul de caz, 
Conversaţia 
problematizatoare, 
Demonstraţia, 
Exerciţiul, Tehnici de 
gândire critică 

 

•  Marin Preda, Cel mai iubit dintre pământeni; George 
Bălăiță, Lumea în două zile;  

2 Studiul de caz, 
Conversaţia 
problematizatoare, 
Demonstraţia, 
Exerciţiul, Tehnici de 
gândire critică 

 

•  Nicolae Breban, Bunavestire; Augustin Buzura, Absenții ; 2 Studiul de caz, 
Conversaţia 
problematizatoare, 
Demonstraţia, 
Exerciţiul, Tehnici de 
gândire critică 

 

•  Ștefan Bănulescu, Iarna bărbaților ; Mircea Nedelciu, 
Aventuri într-o curte interioară; 

2 Studiul de caz, 
Conversaţia 
problematizatoare, 
Demonstraţia, 
Exerciţiul, Tehnici de 
gândire critică 

 

Bibliografie 
•  Bodiu, Andrei, Mircea Cărtărescu. Monografie, Ed. Aula, Braşov, 2001 
• Cărtărescu, Mircea, Postmodernismul românesc, Bucureşti, Ed. Humanitas, 1999 
• Glodeanu, Gheorghe, Mircea Eliade. Poetica fantasticului şi morfologia romanului existenţial, Bucureşti, Editura 

Didactică şi Pedagogică R.A., 1997   
• Ionescu, Al. Th., Mircea Nedelciu. Monografie, Ed. Aula, Braşov, 2001 

• Negrici, Eugen, Iluziile literaturii române, Bucureşti, Ed. Cartea românească, 2008 
• Manolescu, Nicolae, Istoria critică a literaturii române. 5 secole de literatură, Pitești, Ed. Paralela 45, 2008  
•  Simion, Eugen, Scriitori români de azi, vol. I – IV, Bucureşti, Editura Cartea românească, 1976, 1978, 1984, 1989 
• Zane Rodica, Marin Preda. Monografie, Ed. Aula, Braşov, 2001 
• Dicţionarul general al literaturii române (coord. general Eugen Simion), Bucureşti, Ed. Univers Enciclopedic, vol. I 

– VII, 2004 – 2009  
Bibliografie minimală 
•  Manolescu, Nicolae, Istoria critică a literaturii române. 5 secole de literatură, Pitești, Ed. Paralela 45, 2008  
• Dicţionarul general al literaturii române (coord. general Eugen Simion), Bucureşti, Ed. Univers Enciclopedic, vol. I 

– VII, 2004 – 2009 
 

19. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu a şteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

• Conţinutul disciplinei a fost stabilit conform standardelor RNCIS 
 
20. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. Pondere 
din nota finală 

10.4. Curs 
– demonstrarea stăpânirii preceptelor 
teoretice ale cursului, a concepţiilor şi 
orientărilor din spaţiul literaturii române prin 

Probă orală – 67%/ 
demonstrarea 
stăpânirii a cel 
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lectura bibliografiei puţin o treime 
din preceptele 
teoretice ale 
cursului, a 
concepţiilor şi 
orientărilor din 
spaţiul 
literaturii 
române, prin 
lectura 
bibliografiei. 
 

10.5. 
Seminar/laborator/proiect 

– cel puţin trei intervenţii la seminar Probă orală – 33% cel 
puţin trei 
intervenţii la 
seminar; 
 

10.6. Standard minim de performanţă 
• demonstrarea stăpânirii a cel puţin o treime din preceptele teoretice ale cursului, a concepţiilor şi orientărilor din 

spaţiul literaturii, prin lectura bibliografiei. 

 
Data completării  Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 
25.09.2015 Prof. univ. dr. Vasile Spiridon  Lector. univ. dr. Adrian Jicu  

                                                
Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 
28.09.2015 Lect. univ. dr. Luminiţa Drugă  
 
Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului 
28.09.2015 Conf. univ. dr. Simina Mastacan  
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ROMÂNIA 
MINISTERUL EDUCA ŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIIN ȚIFICE 
UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BAC ĂU 

FACULTATEA DE LITERE 
Str. Spiru Haret, nr. 8, Bacău, 600114 

Tel./ fax ++40-234-588884 
www.ub.ro; e-mail: litere @ub.ro 

 

 
 

 
FIŞA DISCIPLINEI  

(licenţă) 
21. Date despre program 
 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 
1.2. Facultatea Facultatea de Litere 
1.3. Departamentul Departamentul de limba şi literatura română şi ştiinţe ale comunicării  
1.4. Domeniul de studii Ştiinţe umaniste şi arte/ Limbă şi literatură 
1.5. Ciclul de studii Studii universitare de licenţă 
1.6. Programul de studii/calificarea Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (franceză) 
1.7. Forma de învăţământ Învăţământ cu frecvenţă 

 
22. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Limba franceză contemporană (sintaxa propoziţiei şi fraza 
modalizată) 

2.2. Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Simina Mastacan 

2.3. Titularul activităţilor de seminar Conf. univ. dr. Simina Mastacan 

2.4. Anul de 
studiu 

III 2.5. Semestrul V 2.6. Tipul de evaluare EC 

2.7. 
Regimul 
disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DS 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  
DI - obligatorie (impusă), DO - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 

DI 

 
23. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 3 3.2. Curs 2 3.3. 
Seminar/Laborator/Proiect 

1 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 
planul de învăţământ 

42 3.5. Curs 28 3.6. 
Seminar/Laborator/Proiect 

14 

 
Distribuţia fondului de timp pe semestru: 83 ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 24 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 

Tutoriat  4 
Examinări 5 
Alte activităţi (precizaţi):  
 
3.7. Total ore studiu individual  83 
3.8. Total ore pe semestru  42 
3.9. Numărul de credite 5 

 
24. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 
curriculum 

• Fonetica şi morfologia limbii franceze 

4.2. de 
competenţe 

• ascultare, scriere şi înţelegere în limba franceză 
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25. Condiţii  (acolo unde este cazul) 

5.1.  de desfăşurare a cursului • comportament civilizat şi atitudine participativă 
5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

• - prezenţa la cel puţin jumătate din orele de seminar 
• prezenţa la testul semestrial 
• - prezentarea unei teme de seminar conform programării   
• - rezolvarea temelor propuse (acasă sau în clasă) 
• - recuperarea seminariilor se va face, acolo unde este cazul, printr-un program 

stabilit împreuna cu profesorul titular.  
 

26. Competenţe specifice acumulate  

 
 
27. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

• Descrierea şi consolidarea sistemului sintactic al limbii franceze (sintaxa 
propoziţiei) în varianta sa standard; familiarizarea cu aspectele sintactice şi 
semantice ale frazei modalizate. 

7.2. Obiectivele specifice • Definirea conceptelor, identificarea şi exemplificarea limbajului specific 
lingvisticii 

• Explicarea clasificărilor sintactice şi analiza discursurilor orale şi scrise 
în limba franceză utilizând aparatul conceptual al lingvisticii 

• Receptarea corectă a discursurilor orale şi scrise la nivel de licenţă (C1), 
producerea fluentă şi spontană de texte orale şi scrise (inclusiv traduceri) 
la nivel B2 

• Evaluarea corectitudinii gramaticale a unui text oral sau scris de 
dificultate medie 

• Identificarea abaterilor grave de la sistemul de norme gramaticale ale 
limbii franceze şi corectarea lor, inclusiv prin implicarea de instrumente 
auxiliare. 

• Redactarea de eseuri, texte informative şi apelative pe diverse teme, la 
nivel minim B2 şi traduceri de dificultate redusă  în domeniul ştiinţelor 
umaniste folosind mijloacele auxiliare specific 

• Redactarea unui document scris la nivel B2 pentru argumentarea unui 
punct de vedere pe o anumită temă, coerent şi corect din punct de vedere 
lingvistic, argumentarea orală fluentă, corect articulată la nivel minim B2 

 
28. Conţinuturi 

 Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 
Le domaine de la syntaxe. Définitions, délimitations 2 Curs interactiv  
Morphologie / vs / syntaxe. Analyse du discours. 
Eléments de la phrase. La phrase simple. Critères de 
délimitation des fonctions  

2 Curs interactiv  

Les types de phrases, 2 Curs interactiv  
La fonction sujet. Définitions; les réalisateurs du sujet; 
l'ellipse du sujet; l'inversion du sujet. 

2 Curs interactiv  

Phrase binaire et phrase ternaire. L'accord du prédicat 
avec le sujet 

2 Curs interactiv  

 

6.1. 
Competenţe 
profesionale  
 

 
 
C 5 Descrierea sistemului fonetic, gramatical si lexical al limbii B si utilizarea acestuia in  producerea si 
traducerea de texte si in interactiunea verbala 
 

6.2. 
Competenţe 
transversale 
 

CT 1 Utilizarea componentelor domeniului limbi si literaturi în deplină concordanţă cu etica 
profesională  
 
CT2 Relaţionarea în echipă; comunicarea interpersonală şi asumarea de roluri specifice. 
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Le groupe prédicatif. Compléments 
d'objet/compléments circonstanciel. Le prédicat 
nominal.  

2 Curs interactiv  

Constructions transitives, intransitives et attributives. 
L'objet interne. 

2 Curs interactiv  

Le complément d'objet direct 4 Curs interactiv  
Le complément d'objet indirect. Les verbes à deux et à 
trois compléments 

2 Curs interactiv  

La fonction attribut. Les attributs du sujet. Les attributs 
du complément d'objet.  

2 Curs interactiv  

Les circonstants; la détermination quantitative et 
qualitative 

2 Curs interactiv  

La détermination spatiale, temporelle du procès 2 Curs interactiv  
De la proposition à la phrase ; la coordination et la 
subordination 

2 Curs interactiv  

•     
Bibliografie 
• Cristea, Teodora - 1979 - Grammaire structurale du français contemporain, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti; 
• Denis, D., Sancier-Chateau, A. - 1994 - Grammaire du français, Paris, Librairie générale française; 
• Gardes-Tamine, Joëlle - 1998 - Syntaxe, Armand Colin, Paris; 
• Le Goffic, Pierre, Grammaire de la phrase française, Hachette livre, 1993 
• Riegel, Martin, Pellat, Jean-Cristophe - 1997 - Grammaire méthodique du français, 3e édition corrigée, PUF, Paris 
Bibliografie minimală 
• Cristea, Teodora - 1979 - Grammaire structurale du français contemporain, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti; 
 
Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii 
• Classes de modalités et instruments de modalisation. 2 Dezbatere, exerciţii  
• L’interrogation. Formes, fonctions, valeurs 2 Dezbatere, 

prezentarea şi 
exemplificarea temei 
pe grupe de lucru 

 

• L’exclamation. Formes, fonctions, valeurs 2 Dezbatere, 
prezentarea şi 
exemplificarea temei 
pe grupe de lucru 

 

• L’injonction, l’emphase, le passif, l’impersonnel 2 Dezbatere, 
prezentarea şi 
exemplificarea temei 
pe grupe de lucru 

 

• La négation. De la forme au sens. 2 Dezbatere, 
prezentarea şi 
exemplificarea temei 
pe grupe de lucru 

 

• Travail de contrôle 2 Test scris  
• Au-delà de la phrase. Syntaxe et énonciation.. La 

macrosyntaxe.  
2 Dezbatere, exerciţii 

recapitulative 
 

Bibliografie 
• Mastacan, Simina, La phrase et son au-delà, Bacau, Alma Mater, 2008 
• Monneret, Ph., Rioul, R.- 1990 - Questions de syntaxe française, PUF, Paris 
• *** - 1988 - Abrégé de grammaire française, coord. Cuniţă Alexandra şi Vi şan Viorel, Universitatea din Bucureşti, 

Facultatea de Filologie; 
• *** - 1988 - Le Bon Usage, Editions Duculot, Paris. 
Bibliografie minimală 
• Cristea, Teodora - 1979 - Grammaire structurale du français contemporain, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti; 
 

29. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu a şteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinuturile disciplinei sunt în concordanţă cu standardele RNCIS. 
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30. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. Pondere 
din nota finală 

10.4. Curs 

- Cunoaşterea şi folosirea terminologiei 
sintaxei limbii franceze-  
- Înţelegerea mecanismelor lingvistice 
specifice 

Examen 60% 

10.5. 
Seminar/laborator/proiect 

- Capacitate de exemplificare şi integrare în 
enunţuri mai ample 
- Identificarea şi explicarea funcţiei 
lingvistice şi comunicaţionale a structurilor 
sintactice 
- Capacitate de argumentare şi ilustrare a 
procedeelor lingvistice 

- Prezentarea unui referat 
din tematica propusă, cu 
referinţe bibliografice 
diferite şi cu aplicaţii şi 
interpretări personale 
- Lucrare de control 
- Participare activă la curs 
şi seminar în timpul 
semestrului (cel puţin 
50%). 
 

40% 

10.6. Standard minim de performanţă 
Rezolvarea a 50% din punctajul total din subiectul de examen 
Prezentarea unui referat din tematica propusă 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 
25.09.2015 Conf. univ. dr. Simina Mastacan Conf. univ. dr. Simina Mastacan 

                                                
Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

28.09.2015 Lect. univ. dr. Luminiţa Drugă 
 

Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului 
28.09.2015 Conf. univ. dr. Simina Mastacan 
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ROMÂNIA 
MINISTERUL EDUCA ŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIIN ȚIFICE 
UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BAC ĂU 

FACULTATEA DE LITERE 
Str. Spiru Haret, nr. 8, Bacău, 600114 

Tel./ fax ++40-234-588884 
www.ub.ro; e-mail: litere@ub.ro 

 

 

 
 
 
 

FIŞA DISCIPLINEI  
(licenţă) 

31. Date despre program 
 
1.8. Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 
1.9. Facultatea Facultatea de Litere 
1.10. Departamentul Departamentul de limba şi literatura română şi ştiinţe ale comunicării  
1.11. Domeniul de studii Ştiinţe umaniste şi arte/ Limbă şi literatură 
1.12. Ciclul de studii Studii universitare de licenţă 
1.13. Programul de 

studii/calificarea 
Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (franceză) 

1.14. Forma de învăţământ Învăţământ cu frecvenţă 
 

32. Date despre disciplină 
2.1. Denumirea disciplinei Literatura franceză (1900-1950) 

2.2. Titularul activităţilor de curs Lector univ. dr. Maricela Strungariu 

2.3. Titularul activităţilor de seminar Lector univ. dr. Maricela Strungariu 

2.4. Anul de 
studiu 

III 2.5. Semestrul V 2.6. Tipul de evaluare EC 

2.7. 
Regimul 
disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DS 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  
DI - obligatorie (impusă), DO - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 

DI 

 
33. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 3 3.2. Curs 2 3.3. Seminar 1 
3.4. Totalul de ore pe semestru din 
planul de învăţământ 

42 3.5. Curs 28 3.6. Seminar 14 

 
Distribuţia fondului de timp pe semestru: 58 ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 22 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 22 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

Tutoriat  2 
Examinări 2 
Alte activităţi (precizaţi):  
 
3.7. Total ore studiu individual  58 
3.8. Total ore pe semestru  42 
3.9. Numărul de credite 4 

 
34. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 
curriculum 

• Literatura franceză Evul Mediu - Secolul XIX 



F 84.07/Ed. 06 
 

4.2. de 
competenţe 

 

 
35. Condiţii  (acolo unde este cazul) 

5.1.  de desfăşurare a cursului Studenții nu se vor prezenta la prelegeri şi la seminare cu telefoanele mobile deschise. 
De asemenea, nu vor fi tolerate convorbirile telefonice în timpul cursului. 

5.2. de desfăşurare a 
seminarului 

Termenul predării si prezentării lucrării de seminar se va stabili de comun acord cu 
studenții. Nu se vor accepta cererile de amânare a acestuia pe motive altfel decât 
obiectiv întemeiate. Pentru predarea cu întârziere a lucrărilor de seminar, studentul va 
fi depunctat cu un punct. Dacă lucrarea este predata, dar nu şi prezentată, studentul va 
fi depunctat cu 3 puncte. 

 
36. Competenţe specifice acumulate  

 
37. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

Cursul de literaturǎ francezǎ urmǎreşte formarea studenţilor ca cititori şi critici 
avizaţi, capabili să descopere sensuri virtuale şi să ofere puncte de vedere 
personale asupra textelor si problemelor studiate. Fenomenele literare se vor 
prezenta în strânsă legătură cu contextul lor socio-cultural. 

7.2. Obiectivele specifice - să precizeze specificul epocilor şi curentelor literare din spaţiul lingvistic francez 
şi să le descrie pe fundalul evoluţiei culturii şi civilizaţiei franceze şi francofone; 
- să evalueze, să compare şi să selecteze literatura franceză în baza unor criterii 
valorice explicite; 
- să realizeze analiza unui text literar de complexitate medie în limba franceză 
utilizând adecvat concepte şi termeni de bază din teoria literară ; 
- să cultive interesul şi gustul studenţilor pentru lecturǎ, respectul şi încrederea în 
actul intelectual, în exerciţiul continuu de perfecţionare umanǎ, intelectualǎ şi 
profesionalǎ;   
- să evidenţieze şi să dezvolte potenţialul studenţilor de a lucra individual, dar să 
cultive şi relaţionarea umană prin lucrul în echipǎ; 
- să formeze spiritul critic şi să cultive reflecţia şi exprimarea opiniilor personale; 
- să cultive respectul pentru proprietatea intelectualǎ, însuşirea probitǎţii ştiinţifice 
ca instrument obligatoriu al oricărui demers intelectual; 
- să formeze capacitatea de evaluare şi autoevaluare constantǎ şi corectǎ. 

 
38. Conţinuturi 

 Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 
• Aperçu historique et littéraire du XXe siècle  2 Prelegere  
• Une révolution romanesque: A la recherche du temps 

perdu de Marcel Proust  
4 Prelegerea, 

conversaţia euristică, 
problematizarea,  
studiul de text 

 

• André Gide ou la remise en question du roman 
traditionnel (Les Faux-Monnayeurs, Les Caves du 
Vatican, Si le grain ne meurt)  

4 Prelegerea, 
conversaţia euristică, 
problematizarea,  
studiul de text 

 

• Une réflexion sur le statut de la littérature: Paul Valéry 4 Prelegerea,  

 

6.1. 
Competenţe 
profesionale  
 

 
C 6 Analiza şi prezentarea fenomenelor literare în contextul culturii române Prezentarea sintetică şi 
analitică, estetică şi culturală a fenomenului literar şi a culturii populare româneşti 
 
 

6.2. 
Competenţe 
transversale 
 

CT1 Utilizarea componentelor domeniului limbi si literaturi în deplină concordanţă cu etica profesională 
CT2 Relaţionarea în echipă; comunicarea interpersonală şi asumarea de roluri specifice. 
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conversaţia euristică, 
problematizarea,  
studiul de text 

• Guillaume Apollinaire – une poétique de la modernité 4 Prelegerea, 
conversaţia euristică, 
problematizarea,  
studiul de text 

 

• L’avant-garde littéraire : le Surréalisme et le Dada 4 Prelegerea, 
conversaţia euristică, 
problematizarea,  
studiul de text 

 

• Louis-Ferdinand Céline - l’art de la contestation (Voyage 
au bout de la nuit) 

2 Prelegerea, 
conversaţia euristică, 
problematizarea,  
studiul de text 

 

• La génération éthique : André Malraux et Antoine de 
Saint-Exupéry 

4 Prelegerea, 
conversaţia euristică, 
problematizarea,  
studiul de text 

 

Bibliografie 
Albérès, R.-M., Métamorphoses du roman, Paris, Albin Michel, 1972 
Albérès, R.-M., L’aventure intellectuelle du XXe siècle, Albin Michel, 1969 
Bakhtine, Mikhaïl, Esthétique et théorie du roman, Gallimard, 1978 
Balotă, Nicolae, Conceptul modern de poezie (de la Romantism la avangardă), Univers, 1970  
Balotă, Nicolae, Arte poetice ale secolului XX, Univers, 1976 
Beaujour, Michel, Terreur et rhétorique (Autour du Surréalisme), Jean-Michel Place, 1999 
Brochier, Jean-Jacques., L’Aventure du Surréalisme, Stock, 1977 
Calinescu, Matei, Cinci feţe ale modernităţii , Univers, 1995 
Citati, Pietro, La Colombe poignardée, Gallimard, 1997 
Dällenbach, Lucien, Le récit spéculaire (Essai sur la mise en abyme), Seuil, 1977 
Friedrich, Hugo, Structura liricii moderne, Univers, 1998 
Gaillard, Pol, André Malraux, Bordas, 1970 
Genette, Gérard, Figures III, Seuil, 1972 
Genette, Gérard, Palimpsestes. La littérature au second degré, Seuil, 1982 
Godard, Henri, Le roman modes d’emploi, Gallimard, 2006 
Grigoriu, Maria, Exercices de style, Fides, 2004 
Lejeune, Philippe, Le Pacte autobiographique, Seuil, 1975 
Lejeune, Philippe, Je est un autre, Seuil, 1980 
Mounier, Emmanuel, Malraux, Camus, Sartre, Bernanos. L’Espoir des désespérés, Seuil, 1970 
Picon, Gaëtan, Panorama de la nouvelle littérature française, Gallimard, 1976 
Poulet, Georges, Etudes sur le temps humain, Ed. du Rocher, Paris, 1976 
Michel Raimond, Le roman contemporain. Le Signe des temps, t. I (Proust, Gide, Bernanos, Céline, Malraux, Aragon), 
Société d'édition d'enseignement supérieur, Paris, 1976 
Raymond, Marcel, De la Baudelaire la suprarealism, Univers, 1970 
Richard, Jean-Pierre, Onze études sur la poésie moderne, Seuil, 1964 
Simion, Eugen, Intoarcerea autorului, Cartea Româneascǎ, 1981 
Van Tieghem, Philippe, Les grandes doctrines littéraires en France, PUF, 1968 
Nathalie des Vallières, Saint-Exupéry. L’archange et l’écrivain, Gallimard, 2006 
Bibliografie minimală 
Albérès, R.-M., Métamorphoses du roman, Paris, Albin Michel, 1972 
Balotă, Nicolae, Conceptul modern de poezie (de la Romantism la avangardă), Univers, 1970  
Balotă, Nicolae, Arte poetice ale secolului XX, Univers, 1976 
Lejeune, Philippe, Le Pacte autobiographique, Seuil, 1975 
Picon, Gaëtan, Panorama de la nouvelle littérature française, Gallimard, 1976 
Raymond, Marcel, De la Baudelaire la suprarealism, Univers, 1970 
 
Aplicaţii (Seminar) Nr. ore Metode de predare Observaţii 

• Marcel Proust, A la recherche du temps perdu  2 Studiu de text  
• Guillaume Apollinaire, Alcools, Calligrammes  2 Studiu de text  
• André Gide, Les Caves du Vatican 2 Studiu de text  
• André Gide, Les Faux-monnayeurs  2 Studiu de text  
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• André Gide, Si le grain ne meurt  2 Studiu de text  
• Paul Éluard, Capitale de la douleur, L'amour, la 

poésie 
2 Studiu de text  

• Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince  2 Studiu de text  
Bibliografie 
Guillaume Apollinaire, Alcools, Gallimard, 1944 
Guillaume Apollinaire, Calligrammes, Gallimard, 1925 
Citati, Pietro, La Colombe poignardée, Gallimard, 1997 
Dällenbach, Lucien, Le récit spéculaire (Essai sur la mise en abyme), Seuil, 1977 
Paul Éluard, Capitale de la douleur, L'amour, la poésie, Paris, Gallimard, 1976  
André Gide, Les Faux-monnayeurs, Paris, Gallimard, 1925 
André Gide, Les Caves du Vatican, NRF, 1914 
André Gide, Si le grain ne meurt, Paris, Gallimard, 1955 
Grigoriu, Maria, Exercices de style, Fides, 2004 
Marcel Proust, Un amour de Swann (din vol, Du côté de chez Swann, Paris, Gallimard, 1988 (1913) 
Michel Raimond, Le roman contemporain. Le Signe des temps, t. I (Proust, Gide, Bernanos, Céline, Malraux, Aragon), 
Société d'édition d'enseignement supérieur, Paris, 1976 
Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince, Gallimard, 2006 
Nathalie des Vallières, Saint-Exupéry. L’archange et l’écrivain, Gallimard, 2006 
Bibliografie minimală 
André Gide, Les Faux-monnayeurs, Paris, Gallimard, 1925 
André Gide, Les Caves du Vatican, NRF, 1914 
Marcel Proust, Un amour de Swann (din vol, Du côté de chez Swann, Paris, Gallimard, 1988 (1913) 
Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince, Gallimard, 2006 

39. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu a şteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

• Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu standardele RNCIS. 
 
40. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. Pondere 
din nota finală 

10.4. Curs 

Corectitudinea si temeinicia cunoştinţelor 
asimilate  
Gradul de asimilare a limbajului de 
specialitate 
Înţelegerea importanţei studiului literaturii în 
raport cu contextul socio-cultural.  
Capacitatea de a emite puncte de vedere 
personale asupra textelor si problemelor 
studiate. 
 

Examen scris 70% 

10.5. Seminar 

Însuşirea problematicii tratate la curs şi 
seminar 
Capacitatea de a opera cu cunoştinţele  
asimilate  

Prezentare referat 30% 

10.6. Standard minim de performanţă 
• Cunoaşterea în linii mari a trăsăturilor identificatorii ale operelor şi curentelor studiate.  
• Predarea şi prezentarea referatului. 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 
25.09.2015 Lect. univ. dr. Maricela Strungariu Lect. univ. dr. Maricela Strungariu 

                                                
Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

28.09.2015 Lect. univ. dr. Luminiţa Drugă 
 

Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului 
28.09.2015 Conf. univ. dr. Simina Mastacan 
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ROMÂNIA 

MINISTERUL EDUCA ŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIIN ȚIFICE  
UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 

Calea Mărăşeşti, Nr. 157, Bacău 600115 
Tel. +40-234-542411, tel./fax +40-234-545753 

www.ub.ro;  e-mail: rector@ub.ro 

 

 

 
FIŞA DISCIPLINEI  

(licenţă) 
41. Date despre program 
 

1.15. Instituţia de învăţământ 
superior 

Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău 

1.16. Facultatea Litere 

1.17. Departamentul Limba și literatura română și științe ale comunicării 

1.18. Domeniul de studii Științe umaniste şi arte/Limbă și literatură 

1.19. Ciclul de studii Studii universitare de licenţă 

1.20. Programul de 
studii/calificarea 

Limba și literatura română- O limbă și și literatură modernă (franceză)  

1.21. Forma de învăţământ Învăţământ cu frecvenţă 

 
42. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Curs practic limba franceză - traduceri I 

2.2. Titularul activităţilor de curs - 

2.3. Titularul activităţilor de seminar Prof. univ. dr. ADRIANA-GERTRUDA ROMEDEA 

2.4. Anul de 
studiu 

III 2.5. Semestrul V 2.6. Tipul de evaluare EC 

2.7. 
Regimul 
disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DS 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  
DI - obligatorie (impusă), DO - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 

DI 

 
43. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 2 3.2. Curs  3.3. 
Seminar/Laborator/Proiect 

2 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 
planul de învăţământ 

28 3.5. Curs  3.6. 
Seminar/Laborator/Proiect 

28 

 
Distribuţia fondului de timp pe semestru: 22 ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 5 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 5 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 5 

Tutoriat  5 
Examinări 2 
Alte activităţi (precizaţi):  
 
3.7. Total ore studiu individual  22 
3.8. Total ore pe semestru  28 
3.9. Numărul de credite 2 

 
44. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum • Nu este cazul 
4.2. de competenţe • Cunoaşterea noţiunilor de bază a gramaticii  şi a vocabularului  limbii franceze 

 
45. Condiţii  (acolo unde este cazul) 
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5.1.  de desfăşurare a cursului • Nu va fi tolerată întârzierea studenţilor la curs. 
5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

• Studenţii, care nu au niciun absent la seminarii, vor avea 1 punct în plus la 
examen 

 
6. Competenţe specifice acumulate  

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

• Receptarea corectă a discursurilor orale şi scrise  

7.2. Obiectivele specifice • Producerea de texte orale şi scrise (inclusiv traduceri) la nivel B2, adaptând 
vocabularul şi stilul în funcţie de tipul de text  
Analiza sub aspect lingvistic a oricărui act de comunicare orală sau scrisă; 
utilizarea informaţiei teoretice în aplicaţii practice (predarea limbii române, 
monitorizarea şi optimizarea comunicării verbale etc.) 

• Evaluarea corectitudinii şi coerenţei unui text oral sau scris de dificultate 
medie şi corectarea abaterilor de la normele limbii moderne, cu utilizarea de 
instrumente auxiliare.  Evaluarea corectitudinii gramaticale a unui text latin, 
de dificultate medie, prin recunoaşterea şi motivarea abaterilor de la sistemul 
normativ al limbii literare.  Interpretarea şi evaluarea critică a fenomenului 
literar românesc si a culturii populare româneşti în contexte diferite 

• Redactarea a diferite tipuri de texte, la nivel minim B2 şi traduceri de 
dificultate medie, folosind mijloacele auxiliare specifice.  

 
8. Conţinuturi 

Aplicaţii  (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii 
1. Analiză, în paralel, a textului sursă şi a textului ţintă 

(tradus) – traduceri atestate, ilustrând diverse tipuri de 
discurs (descriptiv, explicativ şi prescriptiv);  

4 exerciţiul, tehnici 
interactive  

 

2. 2. Definirea şi caracterizarea actului de traducere ca act 
de comunicare specific. Traducere ghidată de text 
specializat şi evidenţierea nivelelor la care intervin 
dificultăţile; tipurile de dificultăți / tipuri de greşeli;  

4 exerciţiul, tehnici 
interactive 

 

3. Definirea şi caracterizarea limbajului Prezentare 
interactiva; activități aplicative de grup și individuale, 
studiu de caz. Expunerea materialului teoretic în 
vederea fixării − Cursul sistematizează cunoştinţele 
despre structurile de bază ale limbii franceze şi se 
raportează la puncte relevante de divergenţă faţă de 
limba română care au urmări în practica, la nivel 
terminologic, morfo-sintactic, semantic, grafic şi 
discursiv, în cele două limbi (franceza şi româna); 
termeni specifici (particularităţi de formă şi de 
conţinut); elemente de structurare morfo-sintactică şi 
sintactică; elemente pragmatice specifice comunicării în 
domeniile limbă și literatură, economic, juridic, tehnic 
etc.; raportul între text şi elemente figurative (formule, 
grafice, desene etc.); elemente specifice de înscriere în 
discurs a mesajului specializat.  

4 exerciţiul, tehnici 
interactive 

 

4. Definirea şi caracterizarea textului specializat şi a 4 exerciţiul, tehnici  

 

6.1. 
Competenţe 
profesionale  
 

 
C6 Analiza şi prezentarea fenomenelor literare în contextul culturii române Prezentarea sintetică şi  
 
analitică, estetică şi culturală a fenomenului literar şi a culturii populare româneşti 
 
 

6.2. 
Competenţe 
transversale 
 

 
CT1 Utilizarea componentelor domeniului limbi si literaturi în deplină concordanţă cu etica profesională 
 
CT2 Relaţionarea în echipă; comunicarea interpersonală şi asumarea de roluri specifice. 
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traducerii specializate;  interactive 
5. Prezentarea şi ilustrarea procedeelor de traducere, a 

libertății şi a constrângerilor care marchează actul de 
traducere specializată.  

4 exerciţiul, tehnici 
interactive 

 

6. Definirea, caracterizarea şi ilustrarea unității de 
traducere la nivelul textului specializat.  

4 exerciţiul, tehnici 
interactive 

 

7. Analiză de text specializat ilustrând domeniile limbă și 
literatură, economic, juridic, tehnic. Analiză de 
traduceri făcute acasă.  

4 exerciţiul, tehnici 
interactive 

 

Bibliografie 
Bibliografie obligatorie/ minimală:  
• Cristea, Teodora, Stratégies de la traduction, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 1998  
• Durieux, C., Fondement et didactique de la traduction technique, in Traductologie 3, Paris, Didier –Erudition, 1988.  
 Bibliografie facultativă:  
• Ballard, Michel, La traduction à l’Université, Presses Universitaires de Lille, 1966  
• Lerat, P., Les langues spécialisées, Paris, PUF, 1995  
• Seleskovich, D., et Lederer, M., Interpréter pour traduire, Paris, Didier, 1984  
Bibliografie suplimentară:  
• Chareaudeau, Patrick, Grammaire du sens et de l’expression, Hachette, Paris, 1983 
• Gorunescu, Elena, Gramatica limbii franceze, Corint, Bucureşti, 2005 
• Riegel, M. J.-C. Pellat et R. Rioul, Grammaire méthodique du français, P.U.F., Paris, 2009 
• Romedea, Adriana-Gertruda, Lecţii de ortografie franceză, Editura Bistriţa, Bacău, 2001 
• Romedea, Adriana-Gertruda,.…la science des mots… Cours pratique de Lexicologie, Editura Junimea, Iaşi, 2002 
• Romedea, Adriana-Gertruda, Parler français en hommes d’affaires, Editura Moldavia, Bacău, 2005 
• Romedea, Adriana-Gertruda, Cours pratique de prononciation  du français, Editura Alma Mater, Bacău, 2006 
 

1. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu a şteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

• Conținuturile diciplinei sunt în deplin ă concordanță cu prevederile RNCIS. 
 
2. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. Pondere 
din nota finală 

10.4. Curs    
10.5. 
Seminar/laborator/proiect 

Prezenţă activă la seminare Evaluare continuă 
Colocviu 

70% 
30% 

10.6. Standard minim de performanţă 

• Cunoaşterea şi aplicarea  vocabularului limbii franceze în diferite tipuri de texte; 
• Nota minimă de promovare se obţine ca medie aritmetică a notei obţinute la evaluarea continuă şi a notei obţinute la 

colocviu, cu condiţia ca fiecare să fie minimum 5 (cinci). 
 
 

Data completării  Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 
25 septembrie 2015 - Prof. univ. dr. Adriana-Gertruda 

Romedea 
                                                

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 
28 septembrie 2015 Lect. univ. dr. Luminiţa Drugă 
 

Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului 
28 septembrie 2015 Conf. univ. dr. Simina Mastacan 
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ROMÂNIA 
MINISTERUL EDUCA ŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIIN ȚIFICE 
UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BAC ĂU 

FACULTATEA DE LITERE 
Str. Spiru Haret, nr. 8, Bacău, 600114 

Tel./ fax ++40-234-588884 
www.ub.ro; e-mail: litere@ub.ro 

 

 

 
 
 

 
FIŞA DISCIPLINEI  

(licenţă) 
46. Date despre program 

 
1.15. Instituţia de învăţământ 

superior 
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 

1.16. Facultatea Facultatea de Litere 
1.17. Departamentul Departamentul de limba şi literatura română şi ştiinţe ale comunicării  
1.18. Domeniul de studii Ştiinţe umaniste şi arte/ Limbă şi literatură 
1.19. Ciclul de studii Studii universitare de licenţă 
1.20. Programul de 

studii/calificarea 
Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (franceză) 

1.21. Forma de învăţământ Învăţământ cu frecvenţă 
 
 

47. Date despre disciplină 
2.1. Denumirea disciplinei Curs practic limba franceză – analiză de text I 

2.2. Titularul activităţilor de curs  

2.3. Titularul activităţilor de seminar Lector univ. dr. Maricela Strungariu 

2.4. Anul de 
studiu 

III 2.5. Semestrul V 2.6. Tipul de evaluare EC 

2.7. 
Regimul 
disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DS 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  
DI - obligatorie (impusă), DO - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 

DI 

48. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 
3.1.  Număr de ore pe săptămână 2 3.2. Curs  3.3. Seminar 2 
3.4. Totalul de ore pe semestru din 
planul de învăţământ 

28 3.5. Curs  3.6. Seminar 28 

 
Distribuţia fondului de timp pe semestru: 22 ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 5 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 5 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 5 

Tutoriat  5 
Examinări 2 
Alte activităţi (precizaţi):  
 
3.7. Total ore studiu individual  22 
3.8. Total ore pe semestru  28 
3.9. Numărul de credite 2 

49. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1. de 
curriculum 

•  
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4.2. de 
competenţe 

•  

50. Condiţii  (acolo unde este cazul) 
5.1.  de desfăşurare a cursului Studenții nu se vor prezenta la seminare cu telefoanele mobile deschise. De 

asemenea, nu vor fi tolerate convorbirile telefonice în timpul orelor. 
5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

Termenul predării si prezentării lucrării de seminar se va stabili de comun acord 
cu studenții. Nu se vor accepta cererile de amânare a acestuia pe motive altfel 
decât obiectiv întemeiate. Pentru predarea cu întârziere a lucrărilor de seminar, 
studentul va fi depunctat cu un punct.  

51. Competenţe specifice acumulate  

 
52. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

Cursul practic de franceză analiză de text vizează însuşirea tehnicilor de 
interpretare de text şi formarea studenţilor ca cititori şi critici avizaţi, capabili să 
descopere sensuri virtuale şi să ofere puncte de vedere personale asupra textelor 
studiate. 

7.2. Obiectivele specifice - să evalueze, să compare şi să selecteze literatura franceză în baza unor criterii 
valorice explicite; 
- să realizeze analiza unui text literar de complexitate medie în limba franceză 
utilizând adecvat concepte şi termeni de bază din teoria literară ; 
- să cultive interesul şi gustul studenţilor pentru lecturǎ, respectul şi încrederea în 
actul intelectual, în exerciţiul continuu de perfecţionare umanǎ, intelectualǎ şi 
profesionalǎ;   
- să formeze spiritul critic şi să cultive reflecţia şi exprimarea opiniilor personale. 

 
53. Conţinuturi  

Aplicaţii (Seminar)  Nr. ore Metode de predare Observaţii 
Jean Racine, Phèdre 4 Lecturǎ, conversaţie, 

exerciţii lexicale, 
analiză de text, 
activitate individualã 

 

Honoré de Balzac, Le Père Goriot 4 Lecturǎ, conversaţie, 
exerciţii lexicale, 
analiză de text, 
activitate individualã 

 

Gustave Flaubert, Madame Bovary 6 Lecturǎ, conversaţie, 
exerciţii lexicale, 
analiză de text, 
activitate individualã 

 

Lucrare semestrială 2 Analiză de text  
Charles Baudelaire – Les Fleurs du Mal (Elévation, 
Correspondances, L’Albatros, Les Aveugles); Le Spleen de 
Paris (Les foules, Les fenêtres) 

6 Lecturǎ, conversaţie, 
exerciţii lexicale, 
analiză de text, 
activitate individualã 

 

Gérard de Nerval, Poésies 2 Lecturǎ, conversaţie, 
exerciţii lexicale, 
analiză de text, 
activitate individualã 

 

Stéphane Mallarmé, Poésies 2 Lecturǎ, conversaţie,  

 

6.1. 
Competenţe 
profesionale  
 

 
C6 Analiza şi prezentarea fenomenelor literare în contextul culturii române Prezentarea sintetică şi 
analitică, estetică şi culturală a fenomenului literar şi a culturii populare româneşti 
 
 

6.2. 
Competenţe 
transversale 
 

CT 1 Să utilizeze componentele domeniului în deplină concordanţă cu etica profesională. 
CT 2 Să relaţioneze în echipă; să practice comunicarea interpersonală şi să-şi asume roluri specifice. 
CT 3 Să organizeze un proiect individual de formare continuă; să îndeplinească obiectivele de formare 
prin activităţi de informare, prin proiecte în echipă şi prin participarea la programe instituţionale de 
dezvoltare personală şi profesională. 
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exerciţii lexicale, 
analiză de text, 
activitate individualã 

Emile Zola, L'œuvre 2 Lecturǎ, conversaţie, 
exerciţii lexicale, 
analiză de text, 
activitate individualã 

 

Bibliografie 
Honoré de Balzac, Le Père Goriot, Garnier, 1968 
Baudelaire, Ch., Les Fleurs du Mal, Librairie générale française, 1997  
Baudelaire, Ch., Le Spleen de Paris, Librairie Générale française, 1972 
Eluerd, R., Langue et littérature. Grammaire, communication, techniques littéraires, Nathan, Paris, 1992 
Gustave Flaubert, Madame Bovary, Larousse, 1971  
Maingueneau, D., Pragmatique pour le discours littéraire, Bordas, 1990 
Mallarmé, S., Poésies, Paris, Gallimard, 1970 
Nerval, G. de, Œuvres, Paris, Gallimard, 1974  
Racine, J., Phèdre, Paris, Petits Classiques Larousse, 2006 
Zola, E., L'œuvre, Paris, Gallimard, 1982 
Bibliografie minimală 
Eluerd, R., Langue et littérature. Grammaire, communication, techniques littéraires, Nathan, Paris, 1992 
Maingueneau, D., Pragmatique pour le discours littéraire, Bordas, 1990 

 
54. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu a şteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
• Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu standardele RNCIS. 

 
55. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. Pondere 
din nota finală 

10.5. Seminar 

Corectitudinea si temeinicia cunoştinţelor 
asimilate 
  
Capacitatea de a opera cu cunoştinţele  
asimilate 
 
Participare activă la seminar 

Evaluare la sfârşitul 
semestrului a 
cunoştinţelor şi 
competenţelor acumulate 
(lucrare scrisă) 
 
Teme de casă, răspunsuri 
la seminar 
 
Lucrare semestrială 

50% 
 
 
 
 
 
10% 
 
 
40% 

10.6. Standard minim de performanţă 
-însuşirea a cel puţin 50% din informaţiile prezentate pe parcursul semestrului; 
-aplicarea, la un nivel minim, a deprinderilor formate şi consolidate în timpul semestrului; 
-prezenţa la lucrarea semestrială și obținerea mediei 5; 
-participarea moderată la discuţii, rezolvarea temelor de casă în proporţie de cel puţin 75%; 
- prezenţa la colocviu.  
 
Data completării  Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 
25 septembrie 2015 - Lect. univ. dr. Maricela Strungariu 

                                                
Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 
28 septembrie 2015 Lect. univ. dr. Luminiţa Drugă 
 
Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului 
28 septembrie 2015 Conf. univ. dr. Simina Mastacan  
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ROMÂNIA 

MINISTERUL EDUCA ŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIIN ȚIFICE  
UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 

Calea Mărăşeşti, Nr. 157, Bacău 600115 
Tel. +40-234-542411, tel./fax +40-234-545753 

www.ub.ro;  e-mail: rector@ub.ro 

 

 

 
FIŞA DISCIPLINEI  

(licenţă) 
56. Date despre program 
 

1.22. Instituţia de învăţământ 
superior 

Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău 

1.23. Facultatea Litere 

1.24. Departamentul Limba și literatura română și științe ale comunicării 

1.25. Domeniul de studii Științe umaniste şi arte/Limbă și literatură 

1.26. Ciclul de studii Studii universitare de licenţă 

1.27. Programul de 
studii/calificarea 

Limba și literatura română- O limbă și și literatură modernă (engleză/franceză) 

1.28. Forma de învăţământ Învăţământ cu frecvenţă 

 
57. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Limba română literară  

2.2. Titularul activităţilor de curs Lector dr. DRUGĂ LUMINI ȚA 

2.3. Titularul activităţilor de seminar Lector dr. DRUGĂ LUMINI ȚA 

2.4. Anul de 
studiu 

III 2.5. Semestrul V 2.6. Tipul de evaluare EC 

2.7. 
Regimul 
disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DS 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  
DI - obligatorie (impusă), DO - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 

DI 

 
58. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 3 3.2. Curs 2 3.3. 
Seminar/Laborator/Proiect 

1 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 
planul de învăţământ 

42 3.5. Curs 28 3.6. 
Seminar/Laborator/Proiect 

14 

 
Distribuţia fondului de timp pe semestru: 58ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 18 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 4 

Tutoriat  4 
Examinări 2 
Alte activităţi (precizaţi): - 
 
3.7. Total ore studiu individual  58 
3.8. Total ore pe semestru  42 
3.9. Numărul de credite 4 

 
59. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 
curriculum 

•  

4.2. de 
competenţe 

•  
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60. Condiţii  (acolo unde este cazul) 

5.1.  de desfăşurare a cursului •  
5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

•  

 
61. Competenţe specifice acumulate  

 
 
62. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

• Abilitarea studentului în metodologia de receptare și analiză 
a textelor românești din diverse perioade de dezvoltare 
 

7.2. Obiectivele specifice • Să definească, folosească și exemplifice corect conceptele 
din domeniul lingvistic 

• Să cunoască principalele direcții de evoluție a limbii române 
literare în epoci diferite 

• Să cunoască diferențele dintre norma lingvistică și norma 
literară 

• Să cunoască variantele limbii române literare 
 
63. Conţinuturi 

 Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 
• Conceptul de limbă literară. Scurt istoric. Raportul dintre 

istoria limbii şi istoria limbii literare 
2 Prelegere academică   

• Periodizarea istoriei limbii române literare 2 Prelegere academică   
• Baza dialectală a românei literare. Teoriile referitoare la 

baza dialectală a românei literare. Bazele dialectale ale 
vechilor variante literare române 

4 Prelegere academică   

• Începuturile scrisului în limba română. Mărturii despre 
vechimea  scrisului în limba română. Cauzele introducerii 
limbii române în scris  

4 Prelegere academică   

• Momentul diaconul Coresi în cultura românească 2 Prelegere academică   
• Preocupări teoretice pentru problemele  limbii literare la 

cărturarii epocii. Simeon Ştefan, Teodosie, Radu 
Greceanu 

4 Prelegere academică   

• Mitropolitul Varlaam al Moldovei.Cazania de la 1643, 
Răspuns împotriva catehismusului calvinesc 

4 Prelegere academică   

• Mitropolitul Dosoftei. Psaltirea în versuri (1673), Vieţile 
sfinţilor(1682-1686); 

4 Prelegere academică   

• Consacrarea limbii române ca limbă a cultului religios. 
Biblia de la Bucureşti(1688), 

4 Prelegere academică   

Bibliografie 
• Arvinte, Vasile, Normele limbii literare în opera lui Ion Creangă, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 

2002 
• Cazacu, Boris, Rosetti, Al., Onu, Liviu, Istoria limbii române literare, Bucureşti, Editura Minerva, 1971 
• Costinescu, Mariana, Frâncu Constantin, Gheţie, Ion, Teodorescu, Mirela, Istoria limbii române literare. 

Epoca veche (1532-1780), Bucureşti, Editura Academiei, 1997 

 
6.1. 
Competenţe 
profesionale  
 

Descrierea sincronica si diacronica a fenomenului lingvistic al limbii române 
 
 

 
6.2. 
Competenţe 
transversale 
 

Utilizarea componentelor domeniului limbă şi literatură, în deplină concordanţă cu 
etica profesională 
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• Drugă, Luminiţa, Carte românească de învăţătură a mitropolitului Varlaam al Moldovei, 1643, Studiu 
lingvistic, vol. I, Bacău, 2006 
Munteanu, Ştefan, Ţâra, Vasile, Istoria limbii române literare, Bucureşti, 1983 

Bibliografie minimală 
• Drugă, Luminiţa, Carte românească de învăţătură a mitropolitului Varlaam al Moldovei, 1643, Studiu lingvistic, vol. 

I, Bacău, 2006 
• Drugă, Luminiţa, Carte românească de învăţătură a mitropolitului Varlaam al Moldovei, 1643, Studiu lingvistic, vol. 

II, Bacău, 2007 
 
Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii 
• Alfabetul chirilic 4 Prelegere academică  
• Variantele limbii literare 2 Prelegere academică  
• Stilul epistolar (Scrisoarea lui neacșu-1521, Scrisoarea lui 

Cocrișel-1600) 
4 Analiză de text  

• Stilul religios. Husitismul. Textele rotacizante 2 Prelegere academică  
• Codicele Voronețean 2 Analiză de text  
    
Bibliografie 
• Arvinte, Vasile, Normele limbii literare în opera lui Ion Creangă, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 2002 
• Drugă, Luminiţa, Carte românească de învăţătură a mitropolitului Varlaam al Moldovei, 1643, Studiu lingvistic, vol. 

I, Bacău, 2006 
Bibliografie minimală 
• Drugă, Luminiţa, Carte românească de învăţătură a mitropolitului Varlaam al Moldovei, 1643, Studiu lingvistic, vol. 

I, Bacău, 2006 
 

64. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu a şteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

• Conținuturile diciplinei sunt în deplin ă concordanță cu prevederile RNCIS. 
 
65. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. Pondere 
din nota finală 

10.4. Curs 
Probarea însuşirii unui miniumum de 
cunoştinţe predate la curs 

Examen oral 75% 

10.5. 
Seminar/laborator/proiect 

Probarea însuşirii alabetului chirilic Probă orală  25% 

10.6. Standard minim de performanţă 
• Cunoașterea alfabetulului chirilic 

 
Data completării  Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

25 septembrie 2015 Lect. univ. dr. Luminiţa Drugă Lect. univ. dr. Luminiţa Drugă 
                                                

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 
28 septembrie 2015 Lect. univ. dr. Luminiţa Drugă 
 

Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului 
28 septembrie 2015 Conf. univ. dr. Simina Mastacan  
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ROMÂNIA 
MINISTERUL EDUCA ŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIIN ȚIFICE 
UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BAC ĂU 

FACULTATEA DE LITERE 
Str. Spiru Haret, nr. 8, Bacău, 600114 

Tel./ fax ++40-234-588884 
www.ub.ro; e-mail: litere @ub.ro 

 

 
 

FIŞA DISCIPLINEI  
(licenţă) 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 
1.2. Facultatea Facultatea de Litere 
1.3. Departamentul Limba şi literatura română şi ştiinţe ale comunicării  
1.4. Domeniul de studii Ştiinţe umaniste şi arte/ Limbă şi literatură 
1.5. Ciclul de studii Studii universitare de licenţă 
1.6. Programul de studii/calificarea Limba şi literatura română/ O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză)/ 
1.7. Forma de învăţământ Învăţământ cu frecvenţă 

 
2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei ELEMENTE DE ANALIZA A DISCURSULUI  
2.2. Titularul activităţilor de curs  

2.3. Titularul activităţilor de seminar Lector univ. dr. Nicoleta Popa 
2.4. Anul de 
studiu 

III 2.5. Semestrul V 2.6. Tipul de evaluare EC 

2.7. 
Regimul 
disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  
 

DC 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  
 

DO 

 
3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 2 3.2. Curs 1 3.3. Seminar 1 
3.4. Totalul de ore pe semestru din 
planul de învăţământ 

28 3.5. Curs 14 3.6. 
Seminar 

14 

 
Distribuţia fondului de timp pe semestru:  47 ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 18 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 7 
Tutoriat  1 
Examinări 1 
Alte activităţi (precizaţi): 0 
 
3.7. Total ore studiu individual  47 
3.8. Total ore pe semestru  28 
3.9. Numărul de credite 3 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 
curriculum 

 

4.2. de 
competenţe 
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5. Condiţii  (acolo unde este cazul) 
5.1.  de desfăşurare a cursului  
5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

 

 
6. Competenţe specifice acumulate  

 
 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

La sfârşitul cursului, studenţii vor fi în măsură  să utilizeze creativ informaţia dobandită, 
într-un demers de cercetare interdisciplinară a unor fenomene literare şi lingvistice. 

7.2. Obiectivele specifice La sfârşitul cursului, studenţii vor fi capabili   
-   să explice şi să aplice corect conceptele fundamentale ale disciplinei; 
- să sesizeze relaţia performativă care există între enunţ/ discurs şi realitatea 
extralingvistică; 
-  să sesizeze şi analizeze pertinent mecanismele discursului argumentativ, polifonic 
(ironie, negatie, stil indirect liber) si ale discursului repetat. 
 

 
8. Conţinuturi  
 Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii  

• Sintactic, semantic, pragmatic. Limba/ discurs, 
langue/ parole (Gardiner, Benveniste) – 
Formatiune discursiva (Foucault) 

• Discurs vs. text. Intentionalitate/ intensionalitate 
(Searle). Context. „Mod de semnificare”/ „mod de 
utilizare”. Argumentare, persuadare, manipulare. 

• Discurs vs. enunt. Lingvistica discursului. 
Specificul discursivitatii: caracter transfrastic, 
orientat, valenta actionala, interactivitatea, 
contextualizarea, asumarea subiectiva, 
reglementarea prin norme, subsumarea/ 
participarea la un interdiscurs 

• Modelul morrisian al discursivitatii. Tipuri de 
discurs (Morris, Bronckart, Bouchard) vs. genuri 
discursive. Tipologia discursului in functie de uzaj 
si de mod (Morris). Limbaj si comportament/ 
actiune. Discursivitate performativa – eficienta 
retorica – act de limbaj (Austin, Searle)  

• Discurs „raportat” – Dialogism – Polifonie (ironie, 
negatie polemica si metalingvistica, stil indirect 
liber) – Intertext – Interdiscurs. Discurs repetat. 

 
 
 

2 
 
 
2 
 
 
 
4 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 

conversaţia euristică, 
prelegerea, analiza de 
text, explicaţia, 
problematizarea, 
demonstraţia, 
brainstormingul etc. 

 

Bibliografie 
• Armengaud, F., La pragmatique, Paris, PUF, 1990. 
• Austin, J.L., Quand dire, c' est faire, trad. fr. de Gilles Lane, Paris, Seuil, 1970. 

   

6.1. Competenţe 
profesionale  
 

C1Utilizarea adecvata a conceptelor in studiul lingvisticii generale, al teoriei literaturii si al 
literaturii universale şi comparate 
C3 Descrierea sincronică și diacronică a fenomenului lingvistic al limbii române 
 

6.2. Competenţe 
transversale 
 

CT1 Vor fi utilizate componentele domeniului limbi moderne aplicate în deplină concordanţă cu 
etica profesională. 
CT2 Se vor realiza in conditii optime relaţionarea în grup, comunicarea interpersonală şi 
asumarea de roluri specifice. 
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• Benveniste, Em., Probleme de lingvistica generala, trad. de L.M. Dumitru, Bucuresti, Teora, 2000. 
• Coseriu, E., Introducere in lingvistica, trad. de E. Ardeleanu si E. Bojoga, Cluj, Echinox, 1999. 
• Foucault, M., Ordinea discursului.  Un discurs despre discurs, trad. de C. Tudor, Bucuresti, Eurosong & Book, 

1998. 
• Maingueneau, D., Nouvelles tendances en analyse du discours, Paris, Hachette, 1987. 
• Searle, J.R., Les Actes de langage, Paris, Hermann, 1972. 

Bibliografie minimală 
• Benveniste, Em., Probleme de lingvistica generala, trad. de L.M. Dumitru, Bucuresti, Teora, 2000. 
• Coseriu, E., Introducere in lingvistica, trad. de E. Ardeleanu si E. Bojoga, Cluj, Echinox, 1999. 
• Foucault, M., Ordinea discursului.  Un discurs despre discurs, trad. de C. Tudor, Bucuresti, Eurosong & Book, 

1998. 
 
 
Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii  

• Marci discursive (1): discurs mitic, discurs poetic 
(studii de caz)  

• Marci discursive (2): discurs politic (studii de caz)  
• Discurs publicitar. Argumentare publicitara (studii 

de caz)  

8 
 
3 
3 

  

Bibliografie 
• Armengaud, F., La pragmatique, Paris, PUF, 1990. 
• Austin, J.L., Quand dire, c' est faire, trad. fr. de Gilles Lane, Paris, Seuil, 1970. 
• Benveniste, Em., Probleme de lingvistica generala, trad. de L.M. Dumitru, Bucuresti, Teora, 2000. 
• Coseriu, E., Introducere in lingvistica, trad. de E. Ardeleanu si E. Bojoga, Cluj, Echinox, 1999. 
• Foucault, M., Ordinea discursului.  Un discurs despre discurs, trad. de C. Tudor, Bucuresti, Eurosong & Book, 

1998. 
• Maingueneau, D., Nouvelles tendances en analyse du discours, Paris, Hachette, 1987. 
• Searle, J.R., Les Actes de langage, Paris, Hermann, 1972. 

Bibliografie minimală 
• Benveniste, Em., Probleme de lingvistica generala, trad. de L.M. Dumitru, Bucuresti, Teora, 2000. 
• Coseriu, E., Introducere in lingvistica, trad. de E. Ardeleanu si E. Bojoga, Cluj, Echinox, 1999. 
• Foucault, M., Ordinea discursului.  Un discurs despre discurs, trad. de C. Tudor, Bucuresti, Eurosong & Book, 

1998. 
 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu a şteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
CONŢINUTURILE DISCIPLINEI SUNT STABILITE CONFORM  STAND ARDELOR RNCIS.  

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. Pondere 
din nota finală 

1.22. Curs  
 
 

Participarea activă la cursuri. Frecvenţa şi 
calitatea intervenţiilor. 
 
Gradul de asimilare a noţiunilor teoretice 
predate. Folosirea corectă şi nuanţată a 
acestora în analiza fenomenelor literare şi 
lingvistice. 
Parcurgerea bibliografiei  corespunzatoare. 
O bună utilizare  a limbii române, în scris şi 
oral. 

Evaluare orală 
 
 
 
 
Lucrare scrisă. 
 
 
 
 

10% 
 
 
 
 
70% 
 
 
 

1.23. Seminar 
 

Participarea activă la seminarii. Frecvenţa şi 
calitatea intervenţiilor. 
 
 

Evaluare orală 
 

20% 

10.6. Standard minim de performanţă: 
- minimum 2 intervenţii în cadrul seminariilor; 

- asimilarea conceptelor fundamentale studiate (definire, exemplificare, identificare). 
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Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

25.09.2015 Lect. univ. dr. Nicoleta Popa  Lect. univ. dr. Nicoleta Popa 
                                                

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 
28.09.2015 Lect. univ. dr. Luminiţa Drugă 
 

Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului 
28.09.2015 Conf. univ. dr. Simina Mastacan 

 

 
 


