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ROMÂNIA 
MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINȚIFICE 
UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 

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 Limbi şi literaturi străine 

1.4. Domeniul de studii Ştiinţe umaniste/Limbi moderne aplicate 

1.5. Ciclul de studii Studii universitare de licenţă 

1.6. Programul de studii/calificarea Traducere şi interpretare (engleză, franceză) 

1.7. Forma de învăţământ Învăţământ cu frecvenţă (IF) 

 
2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei LIMBA ENGLEZ Ă CONTEMPORANĂ (SINTAXA PROPOZI ŢIEI)  

2.2. Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Morăraşu Nadia-Nicoleta 

2.3. Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr. Morăraşu Nadia-Nicoleta 

2.4. Anul de 
studiu 

III 2.5. Semestrul 1 2.6. Tipul de evaluare EC/E 

2.7. 
Regimul 
disciplinei 

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

DF 

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: 58 ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 24 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 

Tutoriat  2 
Examinări 2 
Alte activităţi (precizaţi):  
 
3.7. Total ore studiu individual  58 
3.8. Total ore pe semestru  100 
3.9. Numărul de credite 4 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 
curriculum 

• Parcurgerea disciplinei Limba engleză contemporană din anul II 

4.2. de 
competenţe 

 

 



F 84.07/Ed. 06 
 

5. Condiţii  (acolo unde este cazul) 
5.1.  de desfăşurare a cursului • Sala de curs dotată cu computer, aparatură de proiecție și conexiune prin 

cablu la internet 
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 

• Cursul are ca obiectiv principal să descrie, explice și analizeze structura 
propoziției limbii engleze, din punct de vedere sintactic, semantic și pragmatic 
în scopul dezvoltării gândirii logice a studenților, în limba engleză, prin 
înțelegerea raporturilor dintre structura lingvistică a propoziției și cea a 
evenimentului/stării de lucruri din lumea reală (relațiile logice, de ordin 
funcțional dintre entitățile angrenate, în mod necesar sau opțional, în 
eveniment) la care propoziția face trimitere.         

7.2. Obiectivele specifice • Să descrie și să explice comparativ raporturilor dintre structura sintactică a 
propoziției simple (simple sentence) și cea a frazei (complex sentence); 

• Să descrie și să explice paralela dintre structura lingvistică a unei fraze și 
structura unui eveniment din lumea reală; 

• Să clasifice, după criterii formale și funcționale, propozițiilor simple; 
• Să descrie și să explice raporturile de coordonare și subordonare dintre 

constituenții unei propoziții; 
• Să descrie, explice și analizeze variațiile în structura standard a propoziției în 

actul real de comunicare.     
 
8. Conţinuturi 

 Curs 
Nr. 
ore 

Metode de predare Observaţii 

1. A Conceptual framework of syntax  
1.1. What is syntax? 
1.2. The grammatical hierarchy 
1.2.1. Sentence constituency 
1.3. Approaches to English syntax 

2 
 
 

Expunerea teoretică prin 
mijloce audio-vizuale, 

descrierea, exemplificarea, 
explicaţia 

 

2. Functions of clause and phrase constituents  

2.1. Clause constituents 

2.1.1. Functional categories 

2.1.2. Semantic roles  

2.2. Phrase constituents 

2.2.1. Syntactic functions in the phrase structure 

2.2.2. Syntactic roles of phrases 

4 
 

Prelegerea participativă, 
expunerea, demonstraţia, 

exemplificarea 

 

3.  The typology of sentences  

3.1. Simple vs. multiple sentences 

3.2. Sentence types and discourse functions 

3.3. Variations on the basic sentence patterns 

4 

Prelegerea participativă, 
expunerea, demonstraţia, 

exemplificarea 
 

 

 

6.1. Competenţe 
profesionale  

C1 Comunicare efectivă în cel puţin două limbi moderne de circulaţie (limba  B şi limba C), într-un 
cadru larg de contexte profesionale şi culturale, prin utilizarea registrelor şi variantelor lingvistice 
specifice în vorbire şi scriere  
C1.1. să definească, să descrie şi să explice principalele concepte, teorii, metode specifice studiului 
limbii engleze; 
C1.2. sa utilizeze aparatul conceptual specific domeniului pentru explicarea fenomenelor lingvistice 
fundamentale specific acestui domeniu 
C.1.5.  să elaboreze şi  să prezinte un proiect profesional de dificultate medie, în limba englezǎ, cu 
respectarea documentaţiei şi metodologiei specifice 

6.2. Competenţe 
transversale 

CT1. să gestioneze optim sarcinile profesionale şi să deprindă executarea lor la termen, în mod 
riguros, eficient şi responsabil 
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4. The subject and the predicate 

4.1. Definition & characteristic features  

4.2. Ways of expressing the subject 

4.3. Classification of subjects  

4.4. Semantic roles of the subject 

4.5. The concept of predicate 

4.6. Subject – verb concord 

4.7. The verb and its complementation 

4 

 
 

Prelegerea participativă, 
expunerea, demonstraţia, 

exemplificarea 

 

5. The complement  

5.1. Types: subject and object complements 

5.2. Syntactic features and semantic properties 

5.3. Semantic roles of complements 

2 
 
 
 
 Prelegerea participativă, 

expunerea, demonstraţia, 
exemplificarea 

 

6. The object  

6.1. Definition and characteristic features  

6.2. Ways of expressing objects 

6.3. Classification of direct objects 

6.4. Combinations of objects in complementation  

6.5. Semantic roles of objects 

4 

7. Syntactic and semantic functions of adverbs and 

adverbials  

7.1. Syntactic and semantic functions of adverbs 

7.2. Adverbials 

7.2.1. Characteristics and functions 

7.2.2. Types of adverbials 

4 

Prelegerea participativă, 
expunerea, demonstraţia, 

exemplificarea 
8. Complementation patterns in simple sentences  

8.1. Monotransitive complementation 

8.2. Complex transitive complementation 

8.3. Ditransitive complementation 

4 

Bibliografie 
• Biber, D., Johansson, S., Leech, G., Conrad, S., Finegan, E., Longman Grammar of Spoken and Written 

English, Longman, 1999. 
• Downing, A., & Locke, P., English Grammar. A University Course, Routledge, 2002.   
• Halliday, M. A. K., Introduction to Functional Grammar, 2nd edition, Edward Arnold, London, 1994. 
• Morăraşu, N. N., The Syntax of the Simple Sentence, Ed. Alma Mater, Bacău, 2011. 
• Quirk, R., Greenbaum, S, Leech, G, Svartvik, J., A Comprehensive Grammar of the English Language, 

Longman, London, New York, 1985. 
• Radford, A., An Introduction to English Sentence Structure, Cambridge University Press, Cambridge, 2009. 
• Young, D., J., Introducing English Grammar, Routledge, London, 2003. 

Bibliografie minimal ă 
• Chalker, Sidney, A Student's English Grammar Workbook, Longman, London, 1999. 

• Morăraşu, N. N., The Syntax of the Simple Sentence, Ed. Alma Mater, Bacău, 2011. 
 
Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii 
S 1:  Constituent analysis (ICA) 

1. Identifying formal and functional constituents of 
phrases (noun phrase, verb phrase, adjective phrase, 
adverb phrase, prepositional phrase) 

2 

 
 
 
 

explicaţia, exemplul 
practic, demonstraţia, 
rezolvarea de exerciţii 

 
 
 
 
 
 
 

 

S2: Simple sentence structure  
1. Canonical structure (SVO…) 
2. Variations on sentence structure (noncanonical 

patterning of clausal constituents) 

2 

S 3: Models of syntactic analysis 
1. Make the difference between formal categories and 

syntactic functions 
2. Identify the clause type and the syntactic functions   
3. Make the difference between obligatory and optional 

functions 

2 
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S 4: Syntactic and semantic properties of verbs in simple 
sentences.  

1. Verb complementation.  
2. Concord between subject and predicate 

2 

explicaţia, exemplul 
practic, demonstraţia, 
rezolvarea de exerciţii 

 

S 5: Semantic roles of clause elements 2 
S6: Project presentation 2 
S7: Final test paper 2 
Bibliografie 
Biber Douglas; Johansson, Stig; Leech, Geoffrey; Conrad, Susan, Longman Student Grammar of Written and Spoken 
English, Workbook, Longman (Pearson Education Ltd), London, 2002.  
Cmeciu, Camelia, Lectures on Concepts of English Syntax, Ed. EduSoft, Bacău, 2007. 
Davidson, George, Phrases, Clauses and Sentences, Learners Publishing Pte Ud, Singapore, 2003. 
Morăraşu, Nadia-Nicoleta, The Syntax of Compound and Complex Sentences, Bacău, 2014. 
Verspoor, Martin and Kim Sauter, English Sentence Analysis. An Introductory Course, Benjamins Publishing 
Company, Amsterdam, Philadelphia, 2000. 
Bibliografie minimală 
Chalker, Sidney, A Student's English Grammar Workbook, Longman, London, 1999. 

9. 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. 
 
10. Evaluare 

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

10.4. Curs 
1) participare activă la curs 
2) calitatea răspunsului la examen 

 
examen oral 

10% 
40% 

10.5. Seminar 

1) nivelul de  participare la seminar  rezolvare de sarcini de lucru  10% 
 

2)  realizarea si expunerea liberă a unui 
proiect conform graficului stabilit la 
inceputul semestrului 

prezentare proiect 20% 
 

3) calitatea cunostinţelor acumulate test final 20% 
 

10.6. Standard minim de performanţă 
1. utilizarea adecvată a conceptelor  sintactice de bază: simple / complex/ compound sentence, clause, phrase, 

subject, predicate, complement, modifier, adverbial etc.; 
2. identificarea constituenților fraxei, clasificarea lor din punct de vedere formal şi identificarea funcției lor 

sintactice în frază; 
3. realizarea proiectului semestrial conform standardelor stabilite si susţinerea acestuia la data programată; 
4. rezolvarea exercițiilor din bibliografia minimală specificată.   

 
 
Data completării  Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 
25.09.2015 Lect. univ. dr. Nadia-Nicoleta Morăraşu Lect. univ. dr. Nadia-Nicoleta Morăraşu 

 
 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 
Prof univ. dr. Adriana-Gertruda Romedea 

28.09.2015  
 
Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului 

Conf. univ. dr. Simina Mastacan 
28.09.2015  
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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 Limbi şi literaturi străine 

1.4. Domeniul de studii Ştiinţe umaniste/Limbi moderne aplicate 

1.5. Ciclul de studii Studii universitare de licenţă 

1.6. Programul de studii/calificarea Traducere şi interpretare (engleză, franceză) 

1.7. Forma de învăţământ Învăţământ cu frecvenţă (IF) 

 
2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei LIMBA FRANCEZ Ă CONTEMPORANĂ (SINTAXA PROPOZI ŢIEI ŞI 
FRAZA MODALIZAT Ă) 

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 

I 2.6. Tipul de evaluare EC/E 

2.7. 
Regimul 
disciplinei 

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

DF 

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: 58 ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14 

Tutoriat  4 
Examinări 5 
Alte activităţi (precizaţi):  
 
3.7. Total ore studiu individual  58 
3.8. Total ore pe semestru  100 
3.9. Numărul de credite 4 

 
4. 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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5. 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.  
 

6. Competenţe specifice acumulate  

 
7. 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 

 
8. 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 

2 Curs interactiv  

 

6
.1

. 
C

o
m

p
et

enţ
e 

p
ro

fe
si

o
n

al
e 

 
 

C1 Comunicare efectivă în cel puţin două limbi moderne de circulaţie, într-un cadru larg de contexte 
profesionale şi culturale, prin utilizarea registrelor şi variantelor lingvistice specifice în vorbire şi scriere  
C1.1. să definească, să descrie şi să explice principalele concepte, teorii, metode specifice studiului limbii 
franceze; 
C1.2. sa utilizeze aparatul conceptual specific domeniului pentru explicarea fenomenelor lingvistice 
fundamentale specific acestui domeniu 
C.1.5.  să elaboreze şi  să prezinte un proiect profesional de dificultate medie, în limba englezǎ, cu respectarea 
documentaţiei şi metodologiei specifice 

6
.2

. 
C

o
m

p
et

enţ
e 

tr
an

sv
er

sa
le 

 

CT1: să gestoneze în mod optim sarcinile profesionale şi deprinderea executării lor la termen (în mod riguros, 
eficient şi responsabil); să respecte normele de etică specifice domeniului (ex: confidentialitate)  
CT2: să aplice tehnicile de relaţionare în echipă; să dezvolte capacităţile empatice de comunicare 
interpersonală şi de asumare de roluri specifice în cadrul muncii în echipă având drept scop eficientizarea 
activităţii grupului  
CT3: să identifice şi să utilizeze în mod eficient unele metode şi tehnici de învăţare; să conştientizeze 
motivaţiile extrinseci şi intrinseci ale învăţării continue, economisirea resurselor, inclusiv a celor umane  
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délimitation des fonctions  
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  

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; 
 

9. 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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10. 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 

- Participare activă la curs şi seminar în 
timpul semestrului (cel puţin 50%). 
- 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 

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 
26.09.2015 Conf.univ.dr. Simina Mastacan Conf.univ.dr. Simina Mastacan 

 
             

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 
28.09.2015 Prof.univ.dr. Adriana-Gertruda Romedea 
 
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) 
11. Date despre program 

1.8. Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 

1.9. Facultatea Facultatea de Litere 

1.10. Departamentul Limbi şi literaturi străine 

1.11. Domeniul de studii Ştiinţe umaniste/Limbi moderne aplicate 

1.12. Ciclul de studii Studii universitare de licenţă 

1.13. Programul de 
studii/calificarea 

Traducere şi interpretare (engleză, franceză) 

1.14. Forma de învăţământ Învăţământ cu frecvenţă (IF) 

 
12. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Introducere în terminologie (limba engleză) 

2.2. Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Ioan-Lucian Popa 

2.3. Titularul activităţilor de seminar - 

2.4. Anul de 
studiu 

3 2.5. Semestrul 
 

1 2.6. Tipul de evaluare E/ES 

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 1 3.2. Curs 1 3.3. 
Seminar/Laborator/Proiect 

- 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 
planul de învăţământ 

14 3.5. Curs 14 3.6. 
Seminar/Laborator/Proiect 

- 

 
Distribuţia fondului de timp pe semestru: 36 ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 15 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 5 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

Tutoriat  3 
Examinări 3 
Alte activităţi (precizaţi):  
 
3.7. Total ore studiu individual  36 
3.8. Total ore pe semestru  50 
3.9. Numărul de credite 2 

 
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 • Nu se tolerează efectuarea de convorbiri telefonice în timpul cursului. 

• Nu se tolerează părăsirea de către studenți a sălii de curs fără aprobare de 

către cadrul didactic. 

• Nu se tolerează întârzierea studenților la curs. 

• Termenul predării lucrării portofoliului se stabilește de titular de comun 

acord cu studenții și se respectă întocmai fără excepții. 

• Pentru predarea cu întârziere a portofoliului, titularul va stabili o 

depunctare de 50%. 

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 

• Să aplice principii, metode de bază pentru realizarea unei terminologii de 

specialitate sau a unei traduceri sau interpretări corecte, adecvate 

domeniului din care provine textul sursă, în timp real 

 
7.2. Obiectivele specifice • Să elaboreze fişe de concordanţă şi echivalare terminologică şi frazeologică 

care să includă termenii esenţiali, obligatorii pentru domeniul respectiv şi 

care să servească traducerii sau interpretării unor secvenţe din domenii de 

interes larg şi semi-specializat. 

 
18. Conţinuturi 

 Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 
Generalităţi. Terminologia, un domeniu interdisciplinar..  2 prelegere 1 prelegere 
Cunoştinţe de bază în terminologie. 4 prelegere 2 prelegere 
Terninografia (metode şi materiale utilizate). 2 prelegere 1 prelegere 
Terminologie computerizată. 2 prelegere 1 prelegere 
Terminologie şi standardizare 2 prelegere 1 prelegere 
Profesia de terminolog. 2 prelegere 1 prelegere 

Bibliografie 
 Guidelines for Terminology Policies. Formulating and implementing terminology policy, in language ٭٭٭ •

communities, prepared by Infoterm. – Paris: UNESCO, 2005. 
• Bassey Edem,  Antia, Terminology and language planning : an alternative framework of practice and 

discourse, John Benjamins B.V., Amsterdam, 2000. 
• Cabré, M. Teresa,  Terminology : theory, methods, and applications, John Benjamins B.V., Amsterdam, 1999. 
• Felber, Helmuth,  Terminology Manual, International Information Centre for Terminology, Paris, 1984 
• Temmerman, Rita.Towards new ways of terminology description : the sociocognitive approach. John 

Benjamins B.V., Amsterdam, 2000 
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C2. să aplice în mod adecvat tehnicile de traducere şi mediere scrisă şi orală din limba B/C în limba A şi 
invers, în domenii de interes larg şi semi-specializate   
C2.1. să definească, să descrie şi să explice principalele concepte, teorii, metode care stau la baza traducerii – 
interpretării, terminologiei specifice domeniilor profesionale de aplicaţie vizate; 
C2.2. să utilizeze conceptele, teoriile, metodele respective pentru explicarea unor fenomene fundamentale 
asociate domeniului terminologiei specifice;  
C2.3. să aplice unele principii, metode de bază pentru realizarea unei terminologii de specialitate adecvate 
domeniului din care provine textul sursă, în timp real; 
C2.4. să evalueze critic corectitudinea şi relevanţa unei terminologii de dificultate medie;  
C2.5. să elaboreze fişe de concordanţă şi echivalare terminologică şi frazeologică care să includă termenii 
esenţiali, obligatorii pentru domeniul respectiv şi care să servească traducerii sau interpretării unor secvenţe 
din domenii de interes larg şi semi-specializat 
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CT1: să gestioneze în mod optim sarcinile profesionale şi deprinderea executării lor la termen, în mod riguros, 
eficient şi responsabil; să respecte normele de etică specifice domeniului (ex: confidentialitate)  
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Bibliografie minimală 
• Cabré, M. Teresa,  Terminology : theory, methods, and applications, John Benjamins B.V., Amsterdam, 1999. 
 
Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii 

Nu este cazul -   
 

19. 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. 

 
20. Evaluare 

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

10.4. Curs 

• Cunoaşterea terminologiei utilizate în 
terminologie. 

examen 50% 

• Capacitatea de utilizare adecvată a 
noţiunilor de terminologie şi aplicarea lor 
în practică 

portofoliu 50% 

10.5. 
Seminar/laborator/proiect 

- - - 

10.6. Standard minim de performanţă 
• Cunoaşterea terminologiei specifice şi a noţiunilor de bază. 
• Întocmirea portofoliului. 

 
Data completării  Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 
26.09.2015 Conf. univ. dr. Ioan-Lucian Popa 

 
- 

 
Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 
28.09.2015 Prof.univ.dr. Adriana-Gertruda ROMEDEA 

 
 
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 
1.15. Instituţia de învăţământ 

superior 
Universitatea „Vasile Alecsandri“ din Bacău 

1.16. Facultatea Facultatea de Litere 

1.17. Departamentul Limbi şi literaturi străine 

1.18. Domeniul de studii Știinte umaniste și arte/Limbi moderne aplicate 

1.19. Ciclul de studii Studii universitare de licenţă 

1.20. Programul de 
studii/calificarea 

Traducere şi interpretare (engleză, franceză) 

1.21. Forma de învăţământ Învăţământ cu frecvenţă (IF) 

 
22. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Introducere în interpretariat (limba engleză) 

2.2. Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Ioan-Lucian Popa 

2.3. Titularul activităţilor de seminar - 

2.4. Anul de 
studiu 

3 2.5. Semestrul 
 

1 2.6. Tipul de evaluare ES/E 

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 1 3.2. Curs 1 3.3. Seminar/Laborator/Proiect  
3.4. Totalul de ore pe semestru din 
planul de învăţământ 

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

 

 
Distribuţia fondului de timp pe semestru: 36 ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

Tutoriat  3 
Examinări 3 
Alte activităţi (precizaţi):  
 
3.7. Total ore studiu individual  36 
3.8. Total ore pe semestru  64 
3.9. Numărul de credite 2 

 
24. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 
curriculum 

- 

4.2. de 
competenţe 

- 

 
25. Condiţii  (acolo unde este cazul) 

5.1.  de desfăşurare a cursului • Studenții nu se vor prezenta la prelegeri, seminarii/laboratoare cu mijloace 
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de înregistrare audio-video.  
• Nu se tolerează efectuarea de convorbiri telefonice în timpul cursului. 
•  Nu se tolerează părăsirea de către studenți a sălii de curs fără aprobare de 

către cadrul didactic. 
• Nu se tolerează întârzierea studenților la curs. 
• Termenul predării lucrării portofoliului se stabilește de titular de comun 

acord cu studenții și se respectă întocmai fără excepții. 
• Pentru predarea cu întârziere a portofoliului, titularul va stabili o depunctare 

de 50%. 
5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

 

 
26. Competenţe specifice acumulate  

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

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

Aplicarea principalelor concepte, teorii, metode care stau la baza traducerii – 
interpretării, terminologiei în limbile A, B, C specifice domeniilor profesionale de 
aplicaţie vizate. 

7.2. Obiectivele specifice Aplicarea conceptelor, teoriilor, metodelor respective pentru explicarea unor 
fenomene fundamentale asociate domeniului traducerii-interpretării (analiza 
traducerii, compararea traducerilor, etc.) şi terminologiei specifice limbilor A, B  

 
28. Conţinuturi 

8. 1 Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 
Noţiuni introductive: definire şi delimitare a 
domeniului; stadiul studiilor asupra 
interpretariatului; deosebirile dintre traducere şi 
interpretare. 

2 
problematizarea 

explicaţia, exemplificarea 
 

 

Calităţile interpretului. Cerinţele activităţii de 
interpretariat. Procesul interpretativ consecutiv: 
noţiuni introductive. 

2 problematizarea 
explicaţia, exemplificarea 

 
 

Procesul interpretativ consecutiv: ascultarea, 
înţelegerea mesajului, procesarea informaţiei. 

2 problematizarea 
explicaţia, exemplificarea 

 
 

Procesul interpretativ consecutiv: luarea notiţelor, 
reformularea, factori ce influenţează procesul. 

2 explicaţia, exemplificarea 
problematizarea 

 
 

Procesul interpretativ simultan: tipuri şi 
caracteristici. 

2 explicaţia, exemplificarea 
problematizarea 
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C2: Sa aplice adecvat tehnicile de traducere și mediere scrisă şi orală din limba B/C în limba A şi invers, în 
domenii de interes larg şi semi-specializate.  
C2.1. Sa defineasca, descrie şi explice principalele concepte, teorii, metode care stau la baza traducerii – 
interpretării, terminologiei în limbile A, B, C specific domeniilor profesionale de aplicaţie vizate 
C2.2. Sa utilizeze conceptele, teoriile, metodele respective pentru explicarea unor fenomene fundamentale 
associate domeniului traducerii-interpretării (analiza traducerii, compararea traducerilor, etc.) şi terminologiei 
specific limbilor A, B şi C 
C2.3. Sa aplice principii, metode de bază pentru realizarea unei terminologii de specialitate sau a  unei 
traduceri sau interpretări corecte, adecvate domeniului din care provine textul sursă, în timp real 
C2.4. Sa evalueze critic corectitudinea şi relevanţa unei terminologii de dificultate de medie şi a corectitudinii 
și adecvarea unui segment de text tradus sau al unei secvenţe de discurs interpretat de dificultate medie 
C.2.5. Sa elaboreze fişe de concordanţă şi echivalare terminologică şi frazeologică care să includă termenii 
esenţiali, obligatorii pentru domeniul respectiv şi care să servească traducerii sau interpretării unor secvenţe 
din domenii de interes larg şi semi-specializat 
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CT2: Sa aplice tehnicile de relaţionare în echipă; sa dezvolte capacităţi 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 
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Procesul interpretativ simultan: utilizarea 
aparaturii specifice. 

2 explicaţia, exemplificarea 
problematizarea 

 
 

Etica profesiei de interpret 2 comentarii pe texte de 
specialitate 

 
 

Bibliografie 
Katan, David, Translating Cultures. An Introduction for Translators, Interpreters and Mediators, Manchester: St. 
Jerome Publishing, 1999. 
Nolan, James, Interpretation. Techniques and Exercises, Clevedon/Buffalo/ Toronto: Multilingual Matters Ltd., 2005. 

 Petrescu Camelia, Introducere  în interpretare, Editura Excelsior Art Timisoara, 2005 

Sawyer, David B., Fundamental Aspects of Interpreter Education, Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins 
Publishing Company, 2004. 

 
Bibliografie minimală 

 Iliescu-Gheorghiu, Catalina, Introducere in interpretariat, Editura Institutul European, Iasi, 2006 

Ionescu, D. Ilioara Popa, Insights into Consecutive Interpreting, Polirom, Iași, 2007  
 
 

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. 
 
30. Evaluare 

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

10.4. Curs 

- Să utilizeze corect metodele si notiunile 
parcurse. 
 

examinare oralǎ 60% 

- Sa demonstreze capacitatea de a explica si 
aplica corect conceptele si fenomenele 
studiate  

portofoliu 40 % 

10.6. Standard minim de performanţă 

• Cunoașterea terminologiei specifice și a noțiunilor de bază. 
• Intocmirea portofoliului 

 
Data completării  Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 
26.09.2015 Conf. univ. dr. Ioan-Lucian Popa 

 
- 

 
Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 
28.09.2015 Prof.univ.dr. Adriana-Gertruda Romedea 
 
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 
1.22. Instituţia de învăţământ 

superior 
UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 

1.23. Facultatea Facultatea de Litere 

1.24. Departamentul Limbi şi literaturi străine 

1.25. Domeniul de studii Ştiinţe umaniste/Limbi moderne aplicate 

1.26. Ciclul de studii Studii universitare de licenţă 

1.27. Programul de 
studii/calificarea 

Traducere şi interpretare (engleză, franceză) 

1.28. Forma de învăţământ Învăţământ cu frecvenţă (IF) 

 
32. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei INTRODUCERE ÎN TERMINOLOGIE (LIMBA FRANCEZ Ă) 

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

2.3. Titularul activităţilor de seminar - 

2.4. Anul de 
studiu 

III 2.5. Semestrul I 2.6. Tipul de evaluare EC/E 

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 1 3.2. Curs 1 3.3. 
Seminar/Laborator/Proiect 

- 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 
planul de învăţământ 

14 3.5. Curs 14 3.6. 
Seminar/Laborator/Proiect 

- 

 
Distribuţia fondului de timp pe semestru: 36 ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 13 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 7 

Tutoriat  2 
Examinări 4 
Alte activităţi (precizaţi):  
 
3.7. Total ore studiu individual  36 
3.8. Total ore pe semestru  50 
3.9. Numărul de credite 2 

 
34. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 
curriculum 

• Gramatica de bază a limbii franceze 

4.2. de 
competenţe 

• ascultare, scriere şi înţelegere în limba franceză 
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35. Condiţii  (acolo unde este cazul) 
5.1.  de desfăşurare a cursului • comportament civilizat şi atitudine participativă 
5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

  

 
36. Competenţe specifice acumulate  

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

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

• Familiarizarea studenţilor cu principalele concepte din domeniul 
terminologiei 

7.2. Obiectivele specifice • Definirea obiectului terminologiei 
• Familiarizarea cu noţiunile de bază ale analizei terminologice 
• Redactarea fişelor terminologice (noţiuni de bază) 

 
38. Conţinuturi 

 Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 
Obiectul terminologiei ; obiectivele terminologiei faţă 
de lexicologie, lexicografie şi limbaje de specialitate 

2 Curs interactiv  

Instrumentele analizei terminologice 2 Curs interactiv  
Terminografia şi terminotica 2   
Normalizare şi armonizare terminologică 2 Curs interactiv  
Terminologie şi traducere specializată 2 Curs interactiv  
Terminologie şi politici lingvistice 2 Curs interactiv  
Redactarea glosarelor terminologice şi a fişei 
terminologice 

2 Curs interactiv  

Bibliografie 
AUGER, P, BOULANGEr J.C, Terminologie et terminographie, Paris, Hiver, 1998 
BUSUIOC I. CUCU M. Introducere în terminologie, Bucuresti, Credis, 2001 
CABRE, T. La terminologie, Paris, A. Colin, 1998 
CIOBANU, G., Elemente de terminologie, Timişoara, Mirton, 1998 
DUBUC, R, Manuel pratique de terminologie, Quebec, Linguatech, 1992  
GOUADEC Daniel – Terminologie. Constitution des données, AFNOR, 1990 
GOUADEC, D, Données et informations terminologiques et informatiques, Paris, Maison du dictionnaire, 1994 
LERAT, P., Les langues spécialisées, Paris, PUF, 1995 
PAVEL, E, Rucareanu, P., Introducere în terminologie, Bucureşti, Agir, 2001 
PITAR, M. Manual de terminologie şi termografie, Timişoara,Mirton, 2009 
ISO 704:2000 – Travail terminologique. Principes et méthodes. 
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C2. să aplice în mod adecvat tehnicile de traducere şi mediere scrisă şi orală din limba B/C în limba A şi 
invers, în domenii de interes larg şi semi-specializate   
C2.1. să definească, să descrie şi să explice principalele concepte, teorii, metode care stau la baza traducerii – 
interpretării, terminologiei specifice domeniilor profesionale de aplicaţie vizate; 
C2.2. să utilizeze conceptele, teoriile, metodele respective pentru explicarea unor fenomene fundamentale 
asociate domeniului terminologiei specifice;  
C2.3. să aplice unele principii, metode de bază pentru realizarea unei terminologii de specialitate adecvate 
domeniului din care provine textul sursă, în timp real; 
C2.4. să evalueze critic corectitudinea şi relevanţa unei terminologii de dificultate medie;  
C2.5. să elaboreze fişe de concordanţă şi echivalare terminologică şi frazeologică care să includă termenii 
esenţiali, obligatorii pentru domeniul respectiv şi care să servească traducerii sau interpretării unor secvenţe 
din domenii de interes larg şi semi-specializat 

6
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CT1: să gestioneze în mod optim sarcinile profesionale şi deprinderea executării lor la termen, în mod riguros, 
eficient şi responsabil; să respecte normele de etică specifice domeniului (ex: confidentialitate)  
CT2: să aplice tehnicile 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  
CT3: să identifice utilizarea unor metode şi tehnici eficiente de învăţare; să conştientizeze motivaţiile 
extrinseci şi intrinseci ale învăţării continue 
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ISO 860 :1996 – Travaux terminologiques. Harmonisation des notions et des termes 
ISO 1087 :2000 – Travaux terminologiques – Vocabulaire – partie 1. Théorie et application 
Le grand dictionnaire terminologique (Quebec)  
Bibliografie minimală 
GOUADEC, D., Terminologie et phraséologie pour traduire, Paris, Maison du dictionnaire, 1997 
 
Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii 
Nu este cazul    
 

39. 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. 
 

 
40. 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 de 
specialitate 
-redactarea fisei terminologice  

Examen 
 
portofoliu 

100% 

10.5. 
Seminar/laborator/proiect 

- - - 

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 

26.09.2015   
                                                

Data completării  Semnătura titularului 
de curs 

Semnătura titularului de seminar 

26.09.2015 - Conf.univ.dr. Simina Mastacan 
             

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 
28.09.2015 Prof.univ.dr. Adriana-Gertruda Romedea 
 
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) 

41. Date despre program 
1.29. Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Vasile Alecsandri“ din Bacău 

1.30. Facultatea Facultatea de Litere 

1.31. Departamentul Limbi şi literaturi străine 

1.32. Domeniul de studii Știinte umaniste și arte/Limbi moderne aplicate 
1.33. Ciclul de studii Studii universitare de licenţă 

1.34. Programul de studii/calificarea Traducere şi interpretare (engleză, franceză) 
1.35. Forma de învăţământ Învăţământ cu frecvenţă (IF) 

 
42. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Introducere în interpretariat (limba franceză) 
2.2. Titularul activităţilor de curs Conf.univ.dr. Grecu Veronica 
2.3. Titularul activităţilor de seminar - 
2.4. Anul de 
studiu 

III 2.5. 
Semestrul 

1 2.6. Tipul de evaluare ES/E 

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 1 3.2. 
Curs 

1 3.3. Seminar/Laborator/Proiect - 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 
planul de învăţământ 

14 3.5. 
Curs 

14 3.6. 
Seminar/Laborator/Proiect 

- 

 
Distribuţia fondului de timp pe semestru: 36 ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 16 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 6 
Tutoriat  2 
Examinări 2 
Alte activităţi (precizaţi):  
 
3.7. Total ore studiu individual  36 
3.8. Total ore pe semestru  50 
3.9. Numărul de credite 2 

 
44. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum •  
4.2. de competenţe •  
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45. Condiţii  (acolo unde este cazul) 
5.1.  de desfăşurare a cursului Studenţii nu se vor prezenta la cursuri şi seminarii cu telefoanele 

mobile deschise. De asemenea, nu vor fi tolerate convorbirile 
telefonice în timpul cursului, nici părăsirea de către studenţi a sălii de 
curs în vederea preluării apelurilor telefonice personale; 

5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

 Termenul predării lucrării de seminar/proiectului este stabilit de 
titular de comun acord cu studenții. Nu se vor accepta cererile de 
amânare a acestuia pe motive altfel decât obiectiv întemeiate. De 
asemenea, pentru predarea cu întârziere a lucrărilor de seminar -
proiect, titularul va stabili o depunctare pentru fiecare zi de întârziere.   

 
46. Competenţe specifice acumulate  

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

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

Aplicarea adecvată a tehnicilor de interpretare din limba franceza în limba 
romana şi invers, în domenii de interes larg şi semi-specializate 
 

7.2. Obiectivele specifice asimilarea cunoştinţelor fundamentale din domeniul limbilor moderne 
aplicate 
* valorizarea cunoştinţelor lingvistice si aplicarea metodelor de baza 
pentru realizarea unei traduceri corecte  
* formarea spiritului critic, a autoexigenţei profesionale 
* dezvoltarea capacităţilor de analiză, sinteză şi comparaţie în domeniul 
limbilor moderne aplicate 

 
48. Conţinuturi 

 Curs Nr. ore 
Metode de 

predare 
Observaţii 

1. Principiile traducerii consecutive (înţelegerea, 
analiza tipului de discurs, identificarea ideilor 
principale, analiza elementelor de legǎturǎ, 
rolul memoriei, re-exprimarea)  

4 Prelegerea  

2. Rolul notiţelor in traducerea consecutivǎ 
(abrevieri, simboluri, liste, noţiuni frecvente, 
elemente de legǎturǎ, timpuri, paranteze, 
numere)  

4 Prelegerea  

3. Traducerea simultanǎ şi dificultǎţile acustice; 2 Prelegerea  

 

6.
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C2. Aplicarea adecvată a tehnicilor de traducere şi mediere scrisă şi orală din limba B în limba A şi 
invers, în domenii de interes larg şi semi-specializate   
C2.1 Definirea, descrierea şi explicarea principalelor concepte, teorii, metode care stau la baza 
traducerii – interpretării în limbile A, B, C specifice domeniilor profesionale de aplicaţie vizate 
C2.2 Utilizarea conceptelor, teoriilor, metodelor respective pentru explicarea unor fenomene 
fundamentale asociate domeniului traducerii-interpretării (analiza traducerii, compararea 
traducerilor, etc.) şi terminologiei specifice limbilor A, B şi Ce 
C2.3 Aplicarea unor principii, metode de bază pentru realizarea unei traduceri sau interpretări 
corecte, adecvate domeniului din care provine textul sursă, în timp real 
C2.4 Evaluarea critică a corectitudinii şi relevanţei unei terminologii de dificultate de medie şi a 
corectitudinii şi adecvării unui segment de text tradus sau al unei secvenţe de discurs interpretat de 
dificultate medie 

6.
2.

 
C

om
pe

te
nţe

 
tr

an
sv

er
sal

e 
 

CT1: Gestionarea optimă a sarcinilor profesionale şi deprinderea executării lor la termen, în mod 
riguros, eficient şi responsabil; Respectarea normelor de etica specifice domeniului (ex: 
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 



F 84.07/Ed. 06 
 

cultivarea atenţiei distributive  
4. Tehnica traducerii simultane (reformularea, 

simplificarea, generalizarea, explicatia, 
anticiparea, rezumarea şi recapitularea). 

4 Prelegerea  

Bibliografie 
Jones, Roderick, Conference Interpreting Explained, Manchester, St Jerome Publishing, 1998 
Gile, Daniel, Regards sur la recherché en interpretation de conference, Lille, Presses Universitaires de 
Lille, 1995 
Lederer, Marianne, La traduction simultanée, Paris, Minard, 1981 
Seleskovitch, Danica, Lederer, Marianne, Interpréter pour traduire, Paris, Didier, 1984 
Revue– The Interpreter’s newsletter (Trieste). 

 
Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii 
Nu este cazul    
 

49. 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. 
 

50. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 
10.2. Metode de 

evaluare 

10.3. 
Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs 

-capacitatea de a identifica principiile 
de baza ale traducerii consecutive si 
simultane, precum si gradul de 
asimilare al acestora 

Examen 100 % 

10.5. 
Seminar/laborator/proiect 

- - - 

10.6. Standard minim de performanţă 
• Identificarea si prezentarea succinta a principiile de bazǎ ale traducerii consecutive si simultane 

 
Data completării  Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 
26.09.2015 Conf.univ.dr. Veronica Grecu 

 
- 

             
Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 
28.09.2015 Prof.univ.dr. Adriana-Gertruda Romedea 
 
Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului 
28.09.2015 Conf.univ.dr. Simina Mastacan 
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ROMÂNIA 

MINISTERUL EDUCA ŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIIN 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) 
51. Date despre program 

1.36. Instituţia de învăţământ 
superior 

Universitatea „Vasile Alecsandri“ din Bacău 

1.37. Facultatea Facultatea de Litere 

1.38. Departamentul Limbi şi literaturi străine 

1.39. Domeniul de studii Știinte umaniste și arte/Limbi moderne aplicate 
1.40. Ciclul de studii Studii universitare de licenţă 
1.41. Programul de 

studii/calificarea 
Traducere şi interpretare (engleză, franceză) 

1.42. Forma de învăţământ Învăţământ cu frecvenţă (IF) 

 
52. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Informatic ă aplicată la limbaj  
2.2. Titularul activităţilor de curs - 
2.3. Titularul activităţilor de laborator Conf. univ. dr. Bogdan Pătruț 
2.4. Anul 
de studiu 

III 2.5. Semestrul I 2.6. Tipul de evaluare EC/C 

2.7. 
Regimul 
disciplinei 

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

DC 

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

DI 

 
53. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână - 3.2. 
Curs 

 3.3. 
Seminar/Laborator/Proiect 

1 

3.4. Totalul de ore pe semestru din planul 
de învăţământ 

- 3.5. 
Curs 

 3.6. 
Seminar/Laborator/Proiect 

14 

 
Distribuţia fondului de timp pe semestru: 36 ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 4 
Tutoriat   
Examinări 2 
Alte activităţi (precizaţi):  
 
3.7. Total ore studiu individual  36 
3.8. Total ore pe semestru  50 
3.9. Numărul de credite 2 
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54. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1. de curriculum •  
4.2. de competenţe •  

 
55. Condiţii  (acolo unde este cazul) 

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

•  

 
56. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

C3 Aplicarea adecvată a TIC (programe informatice, dicţionare electronice, baze de date, 
tehnici de arhivare a documentelor, etc) pentru documentare, identificare şi stocare a 
informaţiei, tehnoredactare şi corectură de texte 
C3.1. Definirea, descrierea şi explicarea conceptelor, metodelor şi teoriilor fundamentale, 
specifice documentării în domeniul traducere-interpretare 
C3.2. Utilizarea conceptelor, tehnicilor şi metodelor fundamentale de documentare, căutare, 
clasificare şi stocare a informaţiei, folosirii programelor informatice (dicţionare electronice, 
baze de date, traducere asistată de calculator), pentru a explica alegerea unor variante de 
traducere si pentru a interpreta diferitele variante de traducere 
C3.3Aplicarea unor principii şi instrumente de bază pentru tehnoredactare, corectura de 
texte efectuarea documentării, stocării informaţiilor relevante domeniului, utilizarea unor 
aplicaţii informatice specifice la nivel mediu (ex. Trados) pentru efectuarea activităţilor de 
traducere-interpretare, cu sau fără instalaţiile adecvate, pentru arhivarea documentelor 
C3.4 Utilizarea unor instrumente esenţiale TIC pentru evaluarea corectitudinii traducerilor 
la nivel de conţinut sau formă (corector, baze de date, TAO, etc.), unor metode specifice de 
interpretare simultană şi consecutivă şi a tehnologiilor aferente acestui proces pentru 
discursuri de dificultate medie 

Competenţe 
transversale 

CT3: Identificarea şi utilizarea unor metode şi tehnici eficiente de învăţare; conştientizarea 
motivaţiilor extrinseci şi intrinseci ale învăţării continue   

 
57. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1. Obiectivul general al disciplinei 
Iniţierea studenţilor în domeniul lingvisticii computaţionale, cu accent pe elemente de traducere 
automată a documentelor 
 
7.2. Obiectivele specifice 
• Formalizarea unor cunoştinţe de lingvistică pe care studenţii le au de la materiile conexe 
• Familiarizarea studenţilor cu limbajul inteligenţei artificiale şi al lingvisticii computaţionale 
 
58. Conţinuturi 

 Curs 
Nr. 
ore 

Metode de predare Observaţii 

Nu este cazul 
Aplicaţii (Seminar / laborator  / proiect)  Nr. ore Metode de predare Observaţii  

1. WordNet – o bază de date lexicală online 
2. Algoritmul lui Cocke, Younger şi Kasami 
3. Formalisme logice pentru semantica limbajului 

natural 
4. Teoria discursului 
5. Teoria dependenţelor conceptuale 
6. Verbele bivalente şi probleme de pragmatică 
7. Verificarea studenţilor 

2 
2 
2 
 
2 
2 
2 
2 

Problematizarea, 
exerciţiul 
 

 

Bibliografie 
Pătru ţ Bogdan, Aplicaţii în Delphi, Bucharest: Teora, 2003, 144 pag., ISBN 973-20-0219-0 
B. Pătru ţ, I. Boghian, A Delphi Application for the Syntactic and Lexical Analysis of a Phrase Using 
Cocke, Younger, and Kasami Algorithm, BRAIN: Broad Research in Artificial Intelligence and 
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Neuroscience, Volume 1, Issue 2 , April 2010, ”Happy Spring 2010!”, ISSN 2067-3957 
Pătru ţ Bogdan, Furdu Iulian Marius, Pătruţ Monica, Bivalent Verbs and their Pragmatic 
Particularities, 13th International Conference on Applications of Natural Language to Information 
Systems (NLDB 08), 24-27 iunie 2008, University of Westminster, Lonon, UK, Lecture Notes in 
Computer Science, vol. 24-25, 2008, Springer-Verlag 
Bogdan Pătru ţ, Minoo Alemi (eds.), Advances in Cognitive Science, Tehran, Iran: Farhang Alem, 2011, 
148 pag, ISBN 978-600-90727-4-3 
Bogdan Pătru ţ, Jeux Et Autres Applications En Delphi: Jeux d'adresse, de perspicacité et de logique, 
test à choix multiple et représentation graphique des surfaces, Éditions universitaires européenes, ISBN 
978-613-1-55580-0 (translated by Geta Marinescu), 2011 
Bibliografie minimală 
Bogdan Pătru ţ, Ioana Boghian, Natural Language Processing: Syntactic Analysis, Lexical 
Disambiguatiom, Logical Formalisms, Discourse Theory, Bivalent Verbs, AVM - Akademische 
Verlagsgemeinschaft München, 2012, 110 pag., ISBN 978-3869242071 

 
59. 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. 
 
60. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 
10.2. Metode de 

evaluare 

10.3. 
Pondere din 
nota finală 

10.5. Laborator 
Capacitatea de a opera cu cunoştinţele  
asimilate 

referat 100% 

10.6. Standard minim de performanţă 
Cel puţin 2 intervenţii la orele de laborator, participare activă la ore. 
Realizarea referatului respectând cerinţele de originalitate. 

 
 
Data completării  Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de laborator 
25.09.2015 - Conf. univ. dr. Bogdan Pătruț 

 
Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 
28.09.2015 Prof.univ.dr. Adriana-Gertruda ROMEDEA 
 
Data aprobării în Consiliul 
Facultăţii 

Semnătura decanului 

28.09.2015 Conf.univ.dr. Simina MASTACAN 
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ROMÂNIA 
MINISTERUL EDUCA ŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIIN 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) 

61. Date despre program 
1.43. Instituţia de învăţământ 

superior 
UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI“ DIN BACĂU 

1.44. Facultatea FACULTATEA DE LITERE 

1.45. Departamentul Limbi şi literaturi străine 

1.46. Domeniul de studii Știinte umaniste și arte/Limbi moderne aplicate 

1.47. Ciclul de studii Studii universitare de licenţă 

1.48. Programul de 
studii/calificarea 

Traducere şi interpretare (engleză, franceză) 

1.49. Forma de învăţământ Învăţământ cu frecvenţă (IF) 

 
2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Curs practic limba englezǎ - traduceri consecutive 

2.2. Titularul activităţilor de curs - 

2.3. Titularul activităţilor de seminar Lect.univ. dr. Mihaela Culea 

2.4. Anul de 
studiu 

3 2.5. Semestrul 
 

1 2.6. Tipul de evaluare EC/E 

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 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 10 

Tutoriat  - 
Examinări 2 
Alte activităţi (precizaţi):  
 
3.7. Total ore studiu individual  22 
3.8. Total ore pe semestru  50 
3.9. Numărul de credite 2 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1. de curriculum - 
4.2. de competenţe - 

 
5. Condiţii  (acolo unde este cazul) 
5.1.  de desfăşurare a cursului  
5.2. de desfăşurare a Se va pune accent pe punctualitatea studenților și pe participarea lor activă la 
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seminarului/laboratorului/proiectului discuții.  
 
6. Competenţe specifice acumulate 

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

Sa aplice si să se familiarizeze cu principalele concepte, teorii, metode care stau la 
baza traducerii – interpretării, terminologiei în limbile A si B specifice domeniilor 
profesionale de aplicaţie vizate. 
Să înţeleagă şi săexplice corect fenomenele fundamentale asociate domeniului de 
studiu. 

7.2. Obiectivele specifice Să opereze corect cu conceptele, teoriile, metodele respective pentru explicarea 
unor fenomene fundamentale asociate domeniului traducerii-interpretării (analiza 
traducerii, compararea traducerilor, etc.) şi terminologiei specifice limbilor A, B. 

 
8. Conţinuturi 
 
8.2 Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. 

ore 
Metode de predare Obs. 

1. Diet and nutrition tips 
http://www.youtube.com/watch?v=MQ23AJmqmkw 

2 problematizarea 
explicaţia, exemplificarea 

traducerea de texte de specialitate 
 

2. History of South America 
https://www.youtube.com/watch?v=G8UduLvoZK4 
Native Americans- history and culture 
https://www.youtube.com/watch?v=XS8DEjd2QBg  

2 
problematizarea 

explicaţia, exemplificarea 
traducerea de texte de specialitate 

 

3. Neagu Djuvara - Istoria romanilor povestita celor tineri -  
http://www.youtube.com/watch?v=dH9EkvZj3dQ 

2 problematizarea 
explicaţia, exemplificarea 

traducerea de texte de specialitate 
 

4. Keynote speech of Androulla Vassiliou, (former) European 
Commissioner responsible for Education, Culture, Multilingualism 
and Youth, at the Microsoft Europe event Youth, the key to 
Europe's future held in Brussels in January 2013.  
https://www.youtube.com/watch?v=OvAtmoqS9bE 

2 
explicaţia, exemplificarea 

problematizarea 
traducerea de texte de specialitate 

 

5. European Commissioner for Climate Action Connie Hedegaard's 
Earth Hour message 2013 
https://www.youtube.com/watch?v=RQPM-P344ls 
 EURONEWS FOCUS - 
http://www.euronews.com/2015/03/23/europes-ageing-population-
how-will-healthcare-systems-cope/ 
Graham Watson, MEP, 2013 
https://www.youtube.com/watch?v=0dN8Qe6UpwY 

2 

explicaţia, exemplificarea 
problematizarea 

traducerea de texte de specialitate 
 

6. We Need to Act NOW and We Need To Act TOGETHER - 
Christine Lagarde, President of the IMF 

2 explicaţia, exemplificarea 
problematizarea 
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C2. să aplice în mod adecvat tehnicile de traducere şi mediere scrisă şi orală din limba B/C în limba A şi 
invers, în domenii de interes larg şi semi-specializate   
C2.1. să definească, să descrie şi să explice principalele concepte, teorii, metode care stau la baza 
traducerii – interpretării, terminologiei specifice domeniilor profesionale de aplicaţie vizate; 
C2.2. să utilizeze conceptele, teoriile, metodele respective pentru explicarea unor fenomene fundamentale 
asociate domeniului terminologiei specifice;  
C2.3. să aplice unele principii, metode de bază pentru realizarea unei terminologii de specialitate adecvate 
domeniului din care provine textul sursă, în timp real; 
C2.4. să evalueze critic corectitudinea şi relevanţa unei terminologii de dificultate de medie;  
C2.5. să elaboreze fişe de concordanţă şi echivalare terminologică şi frazeologică care să includă termenii 
esenţiali, obligatorii pentru domeniul respectiv şi care să servească traducerii sau interpretării unor 
secvenţe din domenii de interes larg şi semi-specializat 

6
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CT2: Sa utilizeze componentele domeniului limbi si literaturi în deplină concordanţă cu etica profesională 
CT2 Sa relationeze în echipă; comunicarea interpersonală şi asumarea de roluri specifice. 
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https://www.youtube.com/watch?v=I9kLD5ZBVks 
Conferinta de presa a BNR – Mugur Isarescu, febr.2012 (ONLY 
THE FIRST TEN MINUTES) 
https://www.youtube.com/watch?v=Y1HpTBh6-cI 

traducerea de texte de specialitate 

7. A World View Interview with Jose Manuel Barroso – 2011 (the 
entire interview)http://www.youtube.com/watch?v=xifPWIhaviI 

2 exemplificarea 
comentarii pe texte de specialitate 
traducerea de texte de specialitate 

 

8. Daniel Hannan, British MEP - The European Parliament_ 
unusual, uncomfortable and distant, 2013 
http://www.youtube.com/watch?v=iUWCJ9zhlrQ 
 'Who the Hell You Think You Are?’ - The European Parliament, 
Nigel Farage, leader of UKIP, 2010 
https://www.youtube.com/watch?v=2gm9q8uabTs 
CorinaCretu – Interventieplenara in ParlamentulEuropean, Politica 
de dezvoltare, 2008 
https://www.youtube.com/watch?v=wliZLN4FZ8c 

2 

problematizarea 
explicaţia, exemplificarea 

traducerea de texte de specialitate 
 

9. Obama Acceptance Speech HQ (Parts 1-3) - Barack Obama 
Victory Speech November 4th 2008 
https://www.youtube.com/watch?v=3K8GWCl7P7U 
https://www.youtube.com/watch?v=qpM7VbOTOJc 

2 
problematizarea 

explicaţia, exemplificarea 
traducerea de texte de specialitate 

 

10. HD Queen Elizabeth II Christmas Message 2011  
https://www.youtube.com/watch?v=1zEtX0vdm2chttps://www.you
tube.com/watch?v=1zEtX0vdm2c 
& 2014 - https://www.youtube.com/watch?v=zMEOrszol4U 

2 
problematizarea 

explicaţia, exemplificarea 
traducerea de texte de specialitate 

 

11. Princess Diana, Panorama interview (part 1) 
https://www.youtube.com/watch?v=5ILdDo1WNt4 

2 problematizarea 
explicaţia, exemplificarea 

traducerea de texte de specialitate 
 

12. British PM Margaret Thatcher - No! No! No! Speech, 1990 
https://www.youtube.com/watch?v=U2f8nYMCO2I 

2 problematizarea 
explicaţia, exemplificarea 

traducerea de texte de specialitate 
 

13. British PM David Cameron Immigration speech 2014 
http://blogs.spectator.co.uk/coffeehouse/2014/11/david-camerons-
immigration-speech-full-text/ 

2 problematizarea 
explicaţia, exemplificarea 

traducerea de texte de specialitate 
 

14. colocviu 2 traducerea de texte de specialitate  
Bibliografie  
• Baker, Mona, (General Editor and Contributor) The Routledge Encyclopedia of Translation Studies, London & New 

York: Routledge. 1998. Paperback edition (2001).  
• Croitoru, Elena, English through Translations. Interpretation and Translation-oriented Text Analysis, Editura 

Fundaţiei Universitare “Dunarea de Jos”, Galaţi, 2004. 
• Iliescu-Gheorghiu, Catalina, Introducere in interpretariat, Editura Institutul European, Iasi, 200 
• Leviţchi, Leon, Manualul traducătorului de limba engleză, Editura “Teora”, Bucureşti, 2001. 
• Petrescu Camelia, Introducere  în interpretare, Editura Excelsior Art Timisoara, 2005 
• Popa I. L , AnIntroduction to Translation Studies, Editura „EduSoft”, Bacău, 200 
• Popa I. L , Translation Theories of the 20th Century (1900 – 1990), Editura „EduSoft”, Bacău, 2008 
http://www.bbc.co.uk/archive/writers/ 
http://www.guardian.co.uk/theguardian/series/greatinterviews 
Bibliografie minimală 
• Petrescu Camelia, Introducere  în interpretare, Editura Excelsior Art Timisoara, 2005 
• Popa I. L , An Introduction to Translation Studies, Editura „EduSoft”, Bacău, 2009 
 
9. 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 

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 

10.3. 
Pondere 
din nota 
finală 

10.5. 
Seminar/laborator/proiect 

Sa demonstreze capacitatea de a explica 
si aplica corect conceptele si fenomenele 

exerciții de interpretare 25% 
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studiate pentru efectuarea de traduceri 
consecutive de dificultate medie. 

consecutivǎ 
 
teme de casǎ (portofoliu) 
(Euronews  

http://www.euronews.com/news/) 
colocviu 

 
 
25% 
 
 
50% 

Sa demonstreze capacitatea de a face 
interpretări consecutive 

10.6. Standard minim de performanţă 

• cunoașterea terminologiei specifice și a noțiunilor de bază. 
• activitate minimă în timpul semestrului (mimimum 3 interventii la cursul practic) 
• realizarea porofoliului 
• prezenta la colocviu 
• raspunsuri minime la colocviu 

 
 
Data completării  Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 
25. 09. 2015 - Lect. univ. dr. Mihaela Culea 

 
Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 
28.09.2015 Prof.univ.dr. Adriana-Gertruda Romedea 
 
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) 

62. Date despre program 
10.1. Instituţia de învăţământ 

superior 
UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI“ DIN BACĂU 

10.2. Facultatea FACULTATEA DE LITERE 

10.3. Departamentul Limbi şi literaturi străine 

10.4. Domeniul de studii Știinte umaniste și arte/Limbi moderne aplicate 
10.5. Ciclul de studii Studii universitare de licenţă 

10.6. Programul de 
studii/calificarea 

Traducere şi interpretare (engleză, franceză) 

10.7. Forma de învăţământ Învăţământ cu frecvenţă (IF) 

 
63. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Tehnici de redactare în limba engleză I 
2.2. Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Elena Ciobanu 
2.3. Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr. Elena Ciobanu 
2.4. Anul 
de studiu 

III 2.5. 
Semestrul 

1 2.6. Tipul de evaluare EC/E 

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 

 
64. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 2 3.2. 
Curs 

1 3.3. 
Seminar/Laborator/Proiect 

1 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 
planul de învăţământ 

28 3.5. 
Curs 

14 3.6. 
Seminar/Laborator/Proiect 

14 

 
Distribuţia fondului de timp pe semestru: 72 ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 
Tutoriat  10 
Examinări 2 
Alte activităţi (precizaţi):  
 
3.7. Total ore studiu individual  72 
3.8. Total ore pe semestru  100 
3.9. Numărul de credite 4 

 
65. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum  
4.2. de competenţe • Să folosească adecvat şi corect vocabularul specializat, cât şi structurile 
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lingvistice vizate 
 
66. Condiţii  (acolo unde este cazul) 

5.1.  de desfăşurare a cursului • Studenţii nu se vor prezenta la cursuri şi seminarii cu telefoanele 
mobile deschise. De asemenea, nu vor fi tolerate convorbirile 
telefonice în timpul cursului, nici părăsirea de către studenţi a 
sălii de curs în vederea preluării apelurilor telefonice personale; 

•  Nu va fi tolerată întârzierea studenţilor la curs şi seminar întrucât 
aceasta se dovedeşte disruptivă la adresa procesului educaţional. 

5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

•  Termenul predării lucrării de seminar este stabilit de titular de 
comun acord cu studenţii. Nu se vor accepta cererile de amânare a 
acestuia pe motive altfel decât obiectiv întemeiate. De asemenea, 
pentru predarea cu întârziere a lucrărilor de seminar/laborator-
proiect, titularul va stabili o depunctare pentru fiecare zi de 
întârziere. 

• Având în vedere tipul de evaluare (EC) titularul de seminar acordă 
note studenţilor în funcţie de răspunsurile lor din timpul 
semestrului, în plus faţă de lucrarea de control finală.  

 
67. Competenţe specifice acumulate  

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

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

• Formarea şi dezvoltarea deprinderilor de folosire a limbii engleze ca 
mijloc de comunicare scrisă şi orală 

7.2. Obiectivele specifice • Să folosească adecvat şi corect vocabularul specializat, cât şi 
structurile lingvistice vizate; 

• Să utilizeze sistemul lexical şi gramatical al limbii engleze pentru 
producerea de texte scrise şi orale; 

• Să producă fluent şi spontan texte orale şi scrise, adaptând vocabularul 
şi stilul în funcţie de destinatar, de tipul de text şi de subiectul tratat; 

• Să folosească cunoştinţele de limba engleză şi competenţele de 
comunicare dobândite pentru o mai bună integrare socio-profesională. 

 
69. Conţinuturi 

Curs 
Nr. 
ore 

Metode de predare Observaţii 

Stating reasons and using examples 2 Prelegerea, explicaţia, 
conversaţia 

 

Sentence structure: complex sentences 2 Prelegerea, explicaţia, 
conversaţia 

 

 

6.
1.

 
C

om
pe

te
nţe

 
pr

of
es

io
na

le
  

 

C.2.1. Definirea trăsăturilor esenţiale ale comunicării orale şi scrise, ale receptării şi 
producerii de texte (inclusiv a textelor ştiinţifice din domeniul umanist) în limba modernă 
C.2.2. Interpretarea relaţiei dintre mesajul oral sau scris şi contextul său, identificarea 
tehnicilor argumentative şi de construcţie a mesajului în limba modernă 
C.2.3. Receptarea critică şi producerea de mesaje orale sau scrise specifice comunicării 
ştiinţifice la nivel universitar (prezentări de proiecte, referate, recenzii, comunicări, lucrări 
de licenţă etc.) în limba modernă 
C.2.5. Organizarea unor dezbateri, construirea un studiu de caz şi argumentarea structurii 
acestuia. 

6.
2.
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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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Capitalization and punctuation 2 Prelegerea, explicaţia, 
conversaţia 

 

Expressing opinions 2 Prelegerea, explicaţia, 
conversaţia 

 

Journal writing 2 Prelegerea, explicaţia, 
conversaţia 

 

Using sources: paraphrase and summary 2 Prelegerea, explicaţia, 
conversaţia 

 

Modes of citation. Footnotes and endnotes 2 Prelegerea, explicaţia, 
conversaţia 

 

Bibliografie 
Chilărescu, M., Paidos, C. (2006): Practical Course of English, Iasi, Ed. Polirom. 
Hogue, Anne, First Steps in Academic Writing, Pearson Longman, New York, 2008. 
Mc Carthy, Michael, O’Dell, Felicity: English Vocabulary in Use, Cambridge University Press, 2002. 
Plett, Heinrich F., Ştiinţa textului şi analiza de text, Editura Univers, Bucuresti, 1983. 
Warner, Alan, A Short Guide to English Style, Oxford University Press, London, 1975. 
 
 Seminar Nr. ore Metode de predare Observaţii 
Avoiding plagiarism 2 Explicaţia, munca individuală  

 

Note-taking and planning 2 Explicaţia, munca individuală  
Using thesis statements 2 Explicaţia, munca individuală  
Using topic sentences 2 Explicaţia, munca individuală  
Introductions and conclusions 2 Explicaţia, munca individuală  
Developing coherent paragraphs 2 Explicaţia, munca individuală  
Revision  2   
Bibliografie 
Chilărescu, M., Paidos, C. (2006): Practical Course of English, Iasi, Ed. Polirom. 
Hogue, Anne, First Steps in Academic Writing, Pearson Longman, New York, 2008. 
Mc Carthy, Michael, O’Dell, Felicity: English Vocabulary in Use, Cambridge University Press, 2002. 
Plett, Heinrich F., Ştiinţa textului şi analiza de text, Editura Univers, Bucuresti, 1983. 
Warner, Alan, A Short Guide to English Style, Oxford University Press, London, 1975. 
 

70. 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 
 
71. 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 

 Să folosească adecvat şi corect vocabularul 
specializat, cât şi structurile lingvistice vizate; 
Să utilizeze sistemul lexical şi gramatical al 
limbii engleze pentru producerea de texte scrise 
în limba engleză; 
Să recepteze corect discursuri scrise în limba 
engleză; 
Să producă fluent şi spontan texte scrise, 
adaptând vocabularul şi stilul în funcţie de 
destinatar, de tipul de text şi de subiectul tratat. 

Test scris  100% 

10.6. Standard minim de performanţă 
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•   Să utilizeze corect cuvinte şi structuri ale limbii engleze, la nivel mediu, pentru a realiza un eseu pe o 
temǎ data.  

 
Data completării  Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 
25.09.2015 Lect. univ. dr. Elena Ciobanu 

 
Lect. univ. dr. Elena Ciobanu 
 

                                                
Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 
28.09.2015 Prof. univ. dr. Adriana-Gertruda Romedea  

 
 
Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului 
28.09.2015 Conf. univ. dr. Simina Mastacan 
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ROMÂNIA 
MINISTERUL EDUCA ŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIIN 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) 

72. Date despre program 
10.8. Instituţia de învăţământ 

superior 
UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 

10.9. Facultatea Facultatea de Litere 

10.10. Departamentul Limbi şi literaturi străine 

10.11. Domeniul de studii Ştiinţe umaniste/Limbi moderne aplicate 

10.12. Ciclul de studii Studii universitare de licenţă 

10.13. Programul de 
studii/calificarea 

Traducere şi interpretare (engleză, franceză) 

10.14. Forma de învăţământ Învăţământ cu frecvenţă (IF) 

 
73. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Curs practic limba francezǎ - traduceri consecutive 

2.2. Titularul activităţilor de curs  

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

2.4. Anul de 
studiu 

III 2.5. 
Semestrul 

I 2.6. Tipul de evaluare E/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 

 
74. 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 8 

Tutoriat  2 
Examinări 2 
Alte activităţi (precizaţi):  
 
3.7. Total ore studiu individual  22 
3.8. Total ore pe semestru  50 
3.9. Numărul de credite 5 

 
75. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

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

 
76. Condiţii  (acolo unde este cazul) 
5.1.  de desfăşurare a cursului • cunoașterea limbii franceze la nivel suficient pentru a audia și înțelege 

mesajul, a lua notițe 
5.2. de desfăşurare a • cunoașterea limbii franceze la nivel suficient pentru a întelege consemnele 
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seminarului/laboratorului/proiectului exercițiilor, a răspunde la întrebări, a lua parte la discuții pentru a traduce 
simultan 

77. Competenţe specifice acumulate  

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

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

• Să recepteze corect a discursurile orale şi scrise pentru a fi traduse simultan  

7.2. Obiectivele specifice • Să producă texte orale şi scrise (inclusiv traduceri) la nivel B2, adaptând 
vocabularul şi stilul în funcţie de tipul de text  

• Să evalueze corectitudinea şi coerența unui text oral sau scris de dificultate 
medie şi să corecteze abaterile de la normele limbii moderne, cu utilizarea de 
instrumente auxiliare.  Evaluarea corectitudinii gramaticale a unui text 
francez, de dificultate medie, prin recunoaşterea şi motivarea abaterilor de la 
sistemul normativ al limbii literare 

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

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

• L’écoute. Le type de discours, sa longueur, son style 
• Traductions  du domaine économique  

4 exerciţiul, traduceri 
consecutive 

 

• Visualiser, repérer les étapes chronologique, écouter l’ordre 
de grandeur des chiffres 

• Traduction d’une présentation de texte du domaine politique 
(discours électoral)   

4 exerciţiul, traduceri 
consecutive 

 

• Activer les souvenirs passifs, réagir à l’information 
• Traduction d’un court débat centré sur le domaine social 

(intégration des groupes défavorisés)  

4 exerciţiul, traduceri 
consecutive 

 

• La prise de notes,  la nature des notes, la place de la prise de 
notes en interprétation consécutive 

• Domaine scientifique : présentation d’un colloque – 
traduction consécutive  

4 exerciţiul, traduceri 
consecutive 

 

• L’authenticité de la formulation orale, prise de notes et 
restitution sans notes 

• Projet d’un séminaire technique – traduction simultanée   

4 exerciţiul, traduceri 
consecutive 

 

• Noter le minimum indispensable, la note des dernières 
phrases 

• Texte administratif – traduction simultanée   

4 exerciţiul, traduceri 
consecutive 

 

• Analyser le discours tout en le notant. La progression 
pédagogique en consécutive 

• Culture et art – modalités de traduction simultanée  

4 exerciţiul, traduceri 
consecutive 

 

Bibliografie 
• Chuquet, Hélène (1994) : Linguistique contrastive et traduction, Paris, Ophrys  
• Delisle, Jean (1993) : La traduction raisonnée, Ottawa, Presses de l’Université d’Ottawa  

 

6.1. 
Competenţe 
profesionale  
 

C1.2. Să utilizeze aparatul conceptual specific domeniului pentru explicarea fenomenelor lingvistice 
fundamentale specifice domeniului  
C1.3. Să aplice unele principii, reguli de bază pentru a înţelege un text scris/oral, respectiv pentru a se 
exprima în scris/oral într-o manieră adecvată, ţinând cont de totalitatea elementelor implicate 
(lingvistice, socio-lingvistice, pragmatice, semantice, stilistice) 
C14. Să evalueze critic corectitudinea unui mesaj scris sau oral de dificultate medie (domenii diferite, 
culturi diferite, registre de limbă diferite etc.) 

6.2. 
Competenţe 
transversale 

CT1. Să utilizeze componentele domeniului limbi și literaturi în deplină concordanţă cu etica 
profesională  
CT2. Să relaționeze în echipă; comunicarea interpersonală şi asumarea de roluri specifice 
CT3. Să organizeze un 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 

 



F 84.07/Ed. 06 
 

• Durieux, Christine (1988) : Fondement didactique de la traduction technique, Paris, Didier Erudition  
• Lederer, Marianne (1981) : La traduction simultanée, expérience et théorie, Paris, Lettres Modernes Minard  
• Seleskovitch, Danica & Lederer, Marianne (2001) : Interpréter pour traduire, Paris, Didier Erudition 
• Seleskovitch, Danica & Lederer, Marianne (2002) : Pédagogie raisonnée de l’interprétation, Paris,  Didier Erudition  
 

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

• Conținutul disciplinei a fost stabilit conform standardelor RNCIS 
 

81. 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 

Activitate la seminar evaluare pe parcurs 
evaluare finală 

50% 
50% 

10.6. Standard minim de performanţă 
• 50 % răspunsuri corecte 
 
Data completării  Semnătura titularului 

de curs 
Semnătura titularului de seminar 

25.09.2015  Prof. univ. dr. ROMEDEA ADRIANA-GERTRUDA 
 

                                                
Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 
28.09.2015 Prof. univ. dr. ROMEDEA ADRIANA-GERTRUDA 

 
 
Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului 
28.09.2015 Conf.univ.dr. Simina MASTACAN 
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ROMÂNIA 
MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINȚIFICE 
UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 

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) 

82. Date despre program 
10.15. Instituţia de învăţământ 

superior 
UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI“ DIN BACĂU 

10.16. Facultatea FACULTATEA DE LITERE 

10.17. Departamentul Limbi şi literaturi străine 

10.18. Domeniul de studii Știinte umaniste și arte/Limbi moderne aplicate 

10.19. Ciclul de studii Studii universitare de licenţă 

10.20. Programul de 
studii/calificarea 

Traducere şi interpretare (engleză, franceză) 

10.21. Forma de învăţământ Învăţământ cu frecvenţă (IF) 

 
83. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei CP franceza – tehnici de redactare în limba franceză I 

2.2. Titularul activităţilor de curs  

2.3. Titularul activităţilor de seminar Lector univ. dr. Raluca Bălăiță 

2.4. Anul de 
studiu 

III 2.5. Semestrul I 2.6. Tipul de evaluare EC/C 

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 

 
84. 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 8 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 8 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 4 

Tutoriat   
Examinări 2 
Alte activităţi (precizaţi):  
 
3.7. Total ore studiu individual  22 
3.8. Total ore pe semestru  50 
3.9. Numărul de credite 2 

 
85. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 
curriculum 

•  

4.2. de •  



F 84.07/Ed. 06 
 

competenţe 
 
 
86. Condiţii  (acolo unde este cazul) 

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

•  

 
87. Competenţe specifice acumulate  

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

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

Prin diferitele sale aspecte, cursul practic urmăreşte achiziţionarea complexă a 
limbii în scopul folosirii ei în contexte diferite. Cursul vizează însuşirea 
structurilor gramaticale şi lexicale, îmbogăţirea vocabularului, exprimarea corectă, 
expresivă şi spontană în diversele registre ale limbii, abilitatea transpunerii unui 
mesaj cu maximum de coerenţă şi acurateţe în şi din limba franceză, stăpânirea 
tehnicilor de interpretare de text şi argumentarea unor puncte de vedere. 

7.2. Obiectivele specifice -descrierea sistemului fonetic, lexical şi gramatical al limbii franceze în varianta sa 
standard şi utilizarea lui în producerea şi înţelegerea de texte scrise şi orale şi în 
interacţiunea verbală; 
-evaluarea corectitudinii gramaticale a unui text oral sau scris de dificultate medie, 
identificarea abaterilor grave de la sistemul de norme gramaticale şi lexicale ale 
limbii franceze şi corectarea lor, inclusiv prin implicarea de instrumente auxiliare; 
-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), adaptând vocabularul şi stilul în funcţie de destinatar, de tipul de text şi de 
subiectul tratat; 
-redactarea unui document scris la nivel B2 pentru argumentarea unui punct de 
vedere pe o anumită temă, curent şi corect din punct de vedere lingvistic, adaptat 
contextului şi domeniului de interes, argumentarea orală fluentă, corect articulată 
la nivel minim (B2). 
-utilizarea componentelor domeniului în deplină concordanţă cu etica 
profesională: aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale ale 
filologului. 

 
 
 

 

6
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Studenții vor fi capabili să: 
C2. să aplice în mod adecvat tehnicile de traducere şi mediere scrisă şi orală din limba B/C în limba A şi 
invers, în domenii de interes larg şi semi-specializate   
C2.1. să definească, să descrie şi să explice principalele concepte, teorii, metode care stau la baza traducerii – 
interpretării, terminologiei specifice domeniilor profesionale de aplicaţie vizate; 
C2.2. să utilizeze conceptele, teoriile, metodele respective pentru explicarea unor fenomene fundamentale 
asociate domeniului terminologiei specifice;  
C2.3. să aplice unele principii, metode de bază pentru realizarea unei terminologii de specialitate adecvate 
domeniului din care provine textul sursă, în timp real; 
C2.4. să evalueze critic corectitudinea şi relevanţa unei terminologii de dificultate de medie;  
C2.5. să elaboreze fişe de concordanţă şi echivalare terminologică şi frazeologică care să includă termenii 
esenţiali, obligatorii pentru domeniul respectiv şi care să servească traducerii sau interpretării unor secvenţe 
din domenii de interes larg şi semi-specializat 

6
.2

. 
C

o
m
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le 

 

Studenții vor fi capabili să: 
CT1. gestioneze optim sarcinile profesionale şi să deprindă executarea lor la termen, în mod riguros, eficient şi 
responsabil; respecte normele de etică specifice domeniului (ex: confidenţialitate); 
CT2. aplice tehnicile de relaţionare în echipă; să dezvolte capacităţile 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; 
CT3. identifice şi să utilizeze unele metode şi tehnici eficiente de învăţare; să conştientizeze motivaţiile 
extrinseci şi intrinseci ale învăţării continue. 
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89. Conţinuturi 

 Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 
Nu este cazul 
Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect)  Nr. ore Metode de predare Observaţii 

Lire juste: la lecture active – la lecture guidée par des 
questions 

4 

Lecturǎ, conversaţie, exerciţii 
lexicale și gramaticale, 
activitate individualã şi în grup, 
lucrări scrise, dictări 

 

La description: décrire une chose, décrire un moment du 
jour/une saison, décrire un paysage: la maison/la ville/le 
village, décrire des lumières/des couleurs, décrire des 
bruits/des odeurs/des sensations/des attitudes/des 
sentiments, décrire des actions/, décrire un animal 

6 

Lecturǎ, conversaţie, exerciţii 
lexicale și gramaticale, 
activitate individualã şi în grup, 
lucrări scrise, dictări 

 

Décrire une photo 
Faire la présentation d’une oeuvre d’art 

4 

Lecturǎ, conversaţie, exerciţii 
lexicale și gramaticale, 
activitate individualã şi în grup, 
lucrări scrise, dictări 

 

Le portrait 
Décrire une personne en action 
Faire le portrait d’une personnalité historique 

4 

Lecturǎ, conversaţie, exerciţii 
lexicale și gramaticale, 
activitate individualã şi în grup, 
lucrări scrise, dictări 

 

Le récit: raconter un événement 
Rédiger la suite d’un journal intime 
Créer un texte à partir de mots donnés 
Ecrire un article sur un fait divers 
Raconter une expérience de vacances 
La cohésion textuelle : cohérence thématique, système 
anaphorique, les temps du passé 

6 

Lecturǎ, conversaţie, exerciţii 
lexicale și gramaticale, 
activitate individualã şi în grup, 
lucrări scrise, dictări 

 

Le dialogue : la conversation 
Langue parlée et langue écrite. Les niveaux de langue 
Improviser un dialogue à partir d’expressions familières 

4 

Lecturǎ, conversaţie, exerciţii 
lexicale și gramaticale, 
activitate individualã şi în grup, 
lucrări scrise, dictări 

 

Bibliografie 
Michel Beaud et alii, L’art de la thèse. Comment préparer et rédiger un mémoire de master, une thèse de doctorat ou 
tout autre travail universitaire à l’ère du Net, La Découverte, Paris, 2006 
Hélène Cajolet-Laganière, Pierre Collinge, Gérard Laganière, Rédaction technique, administrative et scientifique, 
Editions Laganière, Québec, Canada, 1999 
Oswald Ducrot et alii, Les mots du discours, Minuit, Paris, 1980 
André Goose, Le Bon Usage, Duculot, Paris, 1993 
Cécile Grabner, Michèle Hague, Ecrire pour quoi faire ? Lettres. Comptes rendus. Résumés de textes, Didier, Paris, 
1981 
Tuţescu, M., Du mot au texte, Ed. Cavallioti, Bucureşti, 1996 
Cécile Van Den Avenne, Savoir rédiger, Studyrama Principes, 2009 
Jacques Verdol, Correspondance facile. Modèles de lettres, Hachette, Paris, 1997 
Bibliografie minimală 
André Goose, Le Bon Usage, Duculot, Paris, 1993 
Tuţescu, M., Du mot au texte, Ed. Cavallioti, Bucureşti, 1996. 
Cécile Van Den Avenne, Savoir rédiger, Studyrama Principes, 2009 
 

90. 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. 
 
91. Evaluare 

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

10.4. Curs    
10.5. Corectitudinea si temeinicia cunoştinţelor Evaluare la sfârşitul 40% 
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Seminar/laborator/proiect asimilate 
Capacitatea de a opera cu cunoştinţele  
asimilate 
Participare activă la seminar 

semestrului a 
cunoştinţelor şi 
competenţelor acumulate 
Teme de casă, răspunsuri 
la seminar 
Lucrare semestrială 

 
 
 
30% 
 
30% 

10.6. Standard minim de performanţă 
Studentul va fi capabil sa identifice şi sa aplice în mod corect diferite echivalenţe, în special lexicale şi gramaticale. Este 
necesară o minimă acurateţe în folosirea limbii franceze, demonstrată de corectitudinea structurilor folosite, 
valorificarea dicţionarului, reflecţia asupra textului. De asemenea, sunt necesare participarea moderată la discuţii, 
rezolvarea temelor de casă în proporţie de cel puţin 75% şi note de trecere la lucrarea semestrială. 
 
Data completării  Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 
25.09.2015 - Lector univ. dr. Raluca Bălăiţă 

 
Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 
28.09.2015 Prof.univ.dr. Adriana-Gertruda ROMEDEA 
 
Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului 
28.09.2015 Conf.univ.dr. Simina MASTACAN 
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ROMÂNIA 
MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINȚIFICE 
UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 

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) 

92. Date despre program 
10.22. Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Vasile Alecsandri“ din Bacău 

10.23. Facultatea Facultatea de Litere 

10.24. Departamentul Limbi şi literaturi str ăine 

10.25. Domeniul de studii Știinte umaniste și arte/Limbi moderne aplicate 

10.26. Ciclul de studii Studii universitare de licenţă 

10.27. Programul de studii/calificarea Traducere şi interpretare (engleză, franceză) 

10.28. Forma de învăţământ Învăţământ cu frecvenţă (IF) 

 
93. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Limba străină (Limba germană) 
2.2. Titularul activităţilor de curs  
2.3. Titularul activităţilor de seminar asist. univ. dr. Bălinişteanu Cătălina 
2.4. Anul de 
studiu 

III 2.5. 
Semestrul 

1 2.6. Tipul de evaluare Ec/C 

2.7. 
Regimul 
disciplinei 

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

DC 

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

DO 

 
94. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 2 3.2. 
Curs 

0 3.3. 
Seminar/Laborator/Proiect 

2 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 
planul de învăţământ 

28 3.5. 
Curs 

0 3.6. 
Seminar/Laborator/Proiect 

28 

 
Distribuţia fondului de timp pe semestru: 22 ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 12 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 3 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 3 
Tutoriat  2 
Examinări 2 
Alte activităţi (precizaţi):  
 
3.7. Total ore studiu individual  22 
3.8. Total ore pe semestru  50 
3.9. Numărul de credite 2 

 
95. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum •  
4.2. de competenţe •  
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96. Condiţii  (acolo unde este cazul) 

5.1.  de desfăşurare a cursului • Studenţii nu se vor prezenta la cursuri şi seminarii cu telefoanele 
mobile deschise. De asemenea, nu vor fi tolerate convorbirile 
telefonice în timpul cursului, nici părăsirea de către studenţi a 
sălii de curs în vederea preluării apelurilor telefonice personale; 

•  Nu va fi tolerată întârzierea studenţilor la curs şi seminar întrucât 
aceasta se dovedeşte disruptivă la adresa procesului educaţional; 

5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

•  Termenul predării lucrării de seminar este stabilit de titular de 
comun acord cu studenţii. Nu se vor accepta cererile de amânare 
a acestuia pe motive altfel decât obiectiv întemeiate. De 
asemenea, pentru predarea cu întârziere a lucrărilor de 
seminar/laborator-proiect, titularul va stabili o depunctare pentru 
fiecare zi de întârziere. 

• Având în vedere tipul de evaluare (EC) titularul de seminar 
acordă note studenţilor în funcţie de răspunsurile lor din timpul 
semestrului, în plus faţă de lucrarea de control finală.  

 
97. Competenţe specifice acumulate  

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

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

• Formarea şi dezvoltarea deprinderilor de folosire a limbii germane ca 
mijloc de comunicare scrisă şi orală 

7.2. Obiectivele specifice • Să folosească adecvat şi corect vocabularul specializat, cât şi 
structurile lingvistice vizate; 

• Să utilizeze sistemul lexical şi gramatical al limbii germane pentru 
producerea şi înţelegerea de texte scrise şi orale şi în interacţiunea 
verbală; 

• Să recepteze corect discursuri orale şi scrise în limba germană; 
• Să producă fluent şi spontan texte orale şi scrise (inclusiv traduceri), 

adaptând vocabularul şi stilul în funcţie de destinatar, de tipul de text 
şi de subiectul tratat; 

• Să folosească cunoştinţele de limba germană şi competenţele de 
comunicare dobândite pentru o mai bună integrare socio-profesională. 

 
 
 
 
 

 

6.1. 
Competenţe 
profesionale  
 

C1 Comunicare efectivă în cel puţin două limbi moderne de circulaţie, într-un cadru larg de 
contexte profesionale şi culturale, prin utilizarea registrelor şi variantelor lingvistice specifice 
în vorbire şi scriere  
Studentii vor fi capabili:  
C1.4. sǎ evalueze critic corectitudinea unui mesaj scris sau oral de dificultate medie (domenii 
diferite, culturi diferite, registre de limbă diferite, etc. 
C5 Comunicare profesională şi instituţională şi analiză şi evaluare a comunicării eficiente în 
limba germană. 
Studentii vor fi capabili:  
C5.4. sǎ evalueze eficienţa corectitudinii lingvistice şi adecvării la situaţia de comunicare a 
unui discurs de dificultate medie 

6.2. 
Competenţe 
transversale 
 

CT1. Să utilizeze componentele domeniului limbi moderne aplicate în deplină concordanţă cu 
etica profesională 
CT2. Să relaţioneze în echipă; să comunice cu alte persoane şi să-şi asume roluri specifice. 
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99. Conţinuturi 

 Seminar 
Nr. 
ore 

Metode de predare Observaţii 

1. Curs introductiv: reguli de pronunţie, articolul 
hotărât (der, die, das), formarea femininului, adverbe 
de loc şi de timp, formule de salut 

2h Explicaţia, munca 
individuală 

 
 
 
 

2. Prezentul verbelor, auxiliarele (sein, haben, 
werden), verbele care schimbă vocala în rădăcină, 
verbele a căror rădăcină se termina în consoane sau 
grupuri de consoane; 

2h Explicaţia, munca 
individuală 

 

3. Timpul:  întrebări cu adverbe interogative (W-
Fragen), Ja/Nein-Fragen, prepoziţiile temporale (um, 
am, im); 

2h Explicaţia, munca 
individuală 

 

4.Vremea: anotimpurile, condiţiile meteorologice, 
verbe impersonale, pronumele reflexiv, imperativul 

 
 
2h 

Explicaţia, munca 
individuală 

 

5. Viaţa şi familia:  articolul hotărât şi nehotărât, 
declinarea substantivelor, declinarea pronumelui 
personal; 

 
 
2h 

Explicaţia, munca 
individuală 

 

6. Omul:  prepoziţii care cer acuzativul, dativul, 
genitivul, prepoziţiile bicazuale, verbe de mişcare  şi 
verbe statice, particule neseparabile, conjuncţiile 
coordonatoare; 

2h Explicaţia, munca 
individuală 

 

7. Test 2h   
8. Mâncarea şi băutura:  timpurile trecute şi timpurile 
compuse, topica în propoziţie cu un predicat nominal; 

 
2h 

Explicaţia, munca 
individuală 

 

9. La restaurant (un meniu: aperitive, supe, felul 
principal de mâncare, garnituri, desert), la piaţă 
(diferite legume şi fructe), feluri preferate de mâncare; 

2h Explicaţia, munca 
individuală 

 

10. Îmbr ăcămintea: trecutul verbelor neregulate care 
au în rădăcină vocalele a şi e; 

2h Explicaţia, munca 
individuală 

 

11. În magazinul universal: diferite piese de 
îmbrăcăminte pentru bărbaţi, femei, copii; dialoguri cu 
vânzători; 

2h Explicaţia, munca 
individuală 

 

12. Casa: tipuri de camere, mutatul într-o casă nouă, 
trecutul verbelor care au în rădăcină i, ie, ei; 

2h Explicaţia, munca 
individuală 

 

13. La şcoala: rechizite, procesul de învăţământ, 
operaţiile matematice, verbele modale şi funcţiile lor;     

2h Explicaţia, munca 
individuală 

 

 14.  Test final 2h   
Bibliografie 

1. Deutsch, ein Lehrbuch für Ausländer, Herder Institut aus Leipzig, VEB Verlag Enzyklopädie, 
Leipzig, 1995. 

2. Kaufmann, Stephanie und Gerhard, Schüler- Duden, Übungsbücher, Dudenverlag, Bibliographisches 
Intitut&F.A. Brockhau AG, Mannheim, 1996. 

3. Savin, Emilia& Lăzărescu, Ioan, Limba germana (curs practic), Editura Miron, Bucureşti, 1992. 
100. 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. 
 
101. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 
10.2. Metode de 

evaluare 

10.3. 
Pondere din 
nota finală 



F 84.07/Ed. 06 
 

10.4. Curs Nu este cazul   
10.5. 
Seminar/laborator/proiect 

•  Să folosească adecvat şi corect 
vocabularul specializat, cât şi 
structurile lingvistice vizate; 

• Să utilizeze sistemul lexical şi 
gramatical al limbii germane 
pentru producerea şi înţelegerea 
de texte scrise în limba 
germană; 

• Să recepteze corect discursuri 
scrise în limba germană; 

• Să producă fluent şi spontan 
texte scrise, adaptând 
vocabularul şi stilul în funcţie 
de destinatar, de tipul de text şi 
de subiectul tratat. 

Test  
 
 
 
Teme de casǎ  

75% 
 
 
 
25% 

10.6. Standard minim de performanţă 
•   Să utilizeze corect, coerent şi fluent cuvinte şi structuri ale limbii germane, la nivel mediu, pentru a 

produce un text scris pe o temă dată sau pentru a produce o traducere pentru un text din diverse 
domenii.  

 
Data completării  Semnătura titularului 

de curs 
Semnătura titularului de seminar 

25.09.2015  Asist. univ. dr. Cătălina Bălinişteanu 
 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 
28.09.2015 Prof.univ.dr. Adriana-Gertruda ROMEDEA 
 
Data aprobării în Consiliul 
Facultăţii 

Semnătura decanului 

28.09.2015 Conf.univ.dr. Simina MASTACAN 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


