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 FIŞA DISCIPLINEI 
 

DINAMICA LIMBII: SINCRONIE ȘI DIACRONIE, anul universitar 2021-2022 
 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 
1.2 Școala doactorală Școala doctorală Filologie 
1.3 Domeniul de doctorat Științe umaniste, Filologie 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei  

2.2 Titularul activităţilor de curs 
conf.univ.dr. habil. Liliana Soare 
 

2.3 Titularul activităţilor de seminar / laborator  
2.4 Anul de studii II 2.5 Semestrul  II 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei O 
  

3. Timpul total estimat 
3.1 Număr de ore pe saptămână 2 3.2 din care curs 2 3.3 S / L / P  
3.4 Total ore din planul de înv. 28 3.5 din care curs 28 3.6 S / L / P  
Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual ore 
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 20 
Tutorat 20 
Examinări 7 
Alte activităţi ..... - 
3.7 Total ore studiu individual 97 
3.8 Total ore pe semestru 125 
3.9 Număr de credite 5 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum 
Disciplinele studiate la masteratul Tendințe actuale ale limbii și literaturii române 
sau la alte masterate din domeniu 

4.2 De competenţe 

Capacități de abordare teoretică şi aplicativă a faptelor de limbă; aptitudini de 
cercetare lingvistică (proiectare, documentare, concepere, redactare şi 
diseminare). 
 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului dotare a sălii de curs cu videoproiector 
5.2 De desfăşurare a laboratorului  
 

6. Competenţe specifice vizate 
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 CPD1. Capacitatea de identificare, formulare şi soluţionare a problemelor de cercetare în domeniu;  
CPD2. Stăpânirea metodelor şi tehnicilor de cercetare avansată generale şi specifice; 
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CT1. Gestionarea optimă a sarcinilor profesionale şi deprinderea executării lor la termen, în mod riguros, eficient 
şi responsabil; identificarea problemelor şi găsirea rapidă de soluţii; Însuşirea codului deontologic şi respectarea 
normelor de etică specifice domeniului (ex: corectitudine, confidentialitate)  
CT2. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în echipă; dezvoltarea capacităţilor empatice de comunicare 
interpersonală şi de asumare de roluri specifice în cadrul muncii în echipă având drept scop eficientizarea 
activităţii grupului şi economisirea resurselor, inclusiv a celor umane 

 
7. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Să ofere cursanţilor instrumentele cercetării prin care: să identifice tendințele actuale de 
evoluție ale limbii române prin corelarea studiului diacronic cu aspectele sincronice ale limbii 
și raportul dintre norma epocii şi norma dominantă; să descrie configuraţia actuală şi de 
perspectivă a limbii române. 
 

7.2 Obiectivele specifice 

A. Obiective cognitive 
1. Cunoașterea și înțelegerea diferitelor concepte de bază, a principalelor teorii și 

orientări în studiul limbii române actuale; 
2. Asimilarea şi utilizarea principalelor metode de cercetare utilizate în studiul 

fenomenelor din sfera lingvisticii româneşti; 
3. Caracterizarea şi analiza faptelor de limbă; 
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B. Obiective procedurale 
1. Identificarea de noi modalităţi specifice de interpretare şi analiză a structurii morfo-

sintactice a limbii române în diacronie și în sincronie; 
2. Aplicarea şi interpretarea corectă a metodelor de investigare ştiinţifică;  
3. Adaptarea metodelor la diversitatea nivelurilor limbii;  
4. Aplicarea modalităţilor de corelare şi sistematizare a faptelor de limbă. 
C. Obiective atitudinale 

        1.Conştientizarea importanței studiului lingvisticii textuale în formarea filologică;  
        2.Implicarea proactivă în activitățile de curs;  
        3.Dezvoltarea la doctoranzi a unor atitudini realiste şi optimiste privind rolul lor în 
cercetarea filologică actuală 

 
8. Conţinuturi 

8.1. Curs  
Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1 Ortografia și ortoepia (secolele al XIX-lea – al XX-lea) 2 

Prelegerea 
Dezbaterea 

Problematizarea 
Conversația 

Exercițiul de 
reflecție 

Laptop – prezentare 
power-point 

2 

Grupul nominal (Mutaţii în structura tipurilor flexionare ale 
substantivului; evoluţia categoriilor gramaticale; sistemul 
substitutelor – dinamica pronumelor posesive, deictice, 
nehotărâte și negative; cuantificatorii numerici) 

6 

3 
Grupul verbal (dinamica subcategorizării verbului; sintaxa 
modurilor și a timpurilor) 

6 

4 
Grupul adjectival (Influenţa neologismelor asupra raportului dintre 
gradele de intensitate şi comparaţie; extinderea instrumentelor 
graduării în etapa contemporană la adjectiv şi adverb) 

2 

5 
Sintaxa discursului (deixisul, anafora, modalizarea, afirmaţia, 
negaţia, tipuri de conectori) 

4 

6 

Dinamica lexicului în diacronie și sincronie (Influenţa latinei 
savante şi a limbilor romanice asupra vocabularului românesc -
influenţa franceză şi italiană; Influența limbii engleze; Aspecte ale 
adaptării fonetice și morfologice a neologismelor) 

6 

7 
Dinamica îmbogățirii vocabularului și a sensului în limba română 
de după 1990 

2 

8   
9   

Bibliografie 
M. Avram, Cuvintele limbii române între corect şi incorect, Chişinău,  Editura Cartier, 2001; 
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Frâncu, Constantin, Gramatica limbii române vechi (1521-1780), Demiurg, Iași, 2009; 
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M. Gheorghe, Propoziția relativă, Editura Paralela 45, Pitești, 2004; 
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Al. Graur, Tendinţele actuale ale limbii române, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1968; 
Al. Graur, Puţină gramatică, I (1987), II (1988), Bucureşti, Editura Academiei; 
Gl. Gruiţă, Gramatica normativă, Cluj-Napoca, Editura Dacia,1998; 
Gl. Gruiţă, Moda lingvistică 2007. Norma, uzul şi abuzul, Piteşti, Paralela 45; 
V. Guţu Romalo, Corectitudine şi greşeală. Limba română de azi, Bucureşti, Editura Humanitas, 2000; 
V. Guţu Romalo (Coordonator), Gramatica limbii române, I (Cuvântul), II (Enunţul), Bucureşti, Editura Academiei 
Române, 2008; 
Ivănescu, Gh.,  Curs de sintaxa limbii române moderne, Iaşi, Junimea, 2004.  
C. Lupu, Lexicografia românească în procesul de occidentalizare latino-romanică, Bucureşti, Editura Logos, 1999; 
Merlan, A.,   Sintaxa limbii române. Relaţii sintactice şi conectori, Iaşi, Editura Universităţii, 2001. 
A. Merlan, Sintaxa şi semantica-pragmatica limbii române vorbite. Discontinuitatea, Iaşi, Editura Universităţii Al.I. Cuza, 

1998; 
Mocanu, Marin, Z., Influenţa italiană asupra limbii române, Piteşti, Editura Paralela 45, 2006; 
Nagy, R.,  Sintaxa limbii române actuale, Iaşi, Institutul European, 2005. 
Al. Niculescu, Individualitatea limbii române între limbile romanice. 3. Noi contribuţii, Cluj-Napoca, Editura Clusium, 
1999; 
G. Pană Dindelegan, Sintaxă şi semantică, Bucureşti, Editura Universităţii, 1992; 
G. Pană Dindelegan, Elemente de gramatică. Dificultăţi, controverse, noi interpretări, Bucureşti, Editura Humanitas, 
2003; 
Pană Dindelegan, G., (Coordonator), Gramatica de bază a limbii române (GBLR), Bucureşti, Editura Univers 
Enciclopedic Gold, 2016. 
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Pană Dindelegan, G., (ed.), Sintaxa limbii române vechi, Univers enciclopedic gold, București, 2019; 
Pană Dindelegan, G., (Coord.), Dicționar de interpretări gramaticale. Cuvinte mici, dificultăți mari, Univers enciclopedic 
gold, București, 2020; 
Rîpeanu, Reinheimer, Sanda, Dictionnaire des emprunts latins dans les langues romanes, Bucureşti, Editura Academiei, 
2004; 
Al. Rosetti, I. Coteanu (coordonatori), Istoria limbii române, vol. I, II, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1965, 1969; 
M. Sala, L. Ionescu-Ruxăndoiu (coord.), Istoria limbii române, vol. I, Univers enciclopedic gold, București, 2018;  
Stan, Camelia, O sintaxă diacronică a limbii române vechi, Editura Universității din București, 2013; 
I. Vintilă-Rădulescu (Coordonator), Dicţionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române (DOOM2),  Bucureşti, 
Editura Univers Enciclopedic, 2005.  
N. A. Ursu, D. Ursu, Împrumutul lexical în procesul modernizării limbii române literare. Vol. I: Studiu lingvistic și de istorie 
culturală, vol. II: Repertoriu de cuvinte și forme, Iași, Editura Cronica, 2004, 2006; 
Zamfir, Dana-Mihaela, Morfologia verbului în dacoromâna veche (secolele al XVI-lea – al XVII-lea), 2 vol., EAR, 
București, 2005, 2007 
 

 
9.  Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului 
 Competenţele formate în cadrul disciplinei sunt în deplină concordanță cu cerințele reprezentanților pieței muncii, cu 
care se stabilește o relație de interdependență. 
 

10.  Evaluare 

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

10.4 Curs 
Calitatea şi coerenţa tratării celor 2 
subiecte în manieră explicativ-
argumentativă (60%) 

Examen oral  
60% 

10. 5 
Prezentare referat 

 Prezentare orală 40% 

10.6 Standard minim 
de performanţă 

Achiziționarea cel puțin a competențelor: dobândirea elementelor fundamentale ale dinamicii 
limbii române; deprinderea de a identifica raportul dintre norma epocii şi norma dominantă și de 
a descrie configuraţia actuală a acesteia din urmă; operaţionalizarea modalităţilor de abordare 
analitică. 

 
 
Data completării   Titular de curs,    Titular de seminar / laborator, 

01 ocombrie 2021  conf. dr. Liliana Soare     
 
 
Data aprobării în Consiliul Școlii doctorale,  Director Școală doctorală,   Director Școală doctorală, 
___septembrie_____     (prestator)   (beneficiar), 
     Prof. univ. dr. habil. Diana Lefter                   Prof. univ. dr. habil. Diana Lefter 
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