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FIŞA DISCIPLINEI  
(licenţă) 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 

 
1.2. Facultatea Facultatea de Litere  

1.3. Departamentul LIMBI SI LITERATURI STRAINE 

1.4. Domeniul de studii Ştiinţe umaniste şi arte/ Limbi moderne aplicate 

1.5. Ciclul de studii Studii universitare de licență 

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

1.7. Forma de învăţământ Învățământ cu frecvență (IF) 

 
2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei LIMBA ENGLEZ Ă CONTEMPORANĂ (SINTAXA FRAZEI)  

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

2.3. Titularul activităţilor de seminar Asist. dr. Horubeţ Mircea 

2.4. Anul de 
studiu 

III 2.5. Semestrul 2 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: 65 ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 24 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 18 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 

Tutoriat  4 
Examinări 4 
Alte activităţi (precizaţi):  
 
3.7. Total ore studiu individual  65 
3.8. Total ore pe semestru  107 
3.9. Numărul de credite 4 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum • Parcurgerea disciplinei Limba engleză contemporană (Sintaxa propoziției) 
4.2. de competenţe  
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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 eminarului/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 frazei (multiple sentence) 
limbii engleze, din punct de vedere sintactic, semantic și pragmatic în scopul dezvoltării gândirii 
logice a studenților, prin înțelegerea raporturilor dintre structura lingistică a frazei (relațiile 
sintactice/ierarhice/de dependență dintre constituenții propoziționali din structura acesteia) 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 fraza face trimitere.         

7.2. Obiectivele 
specifice 

• să descrie și să explice comparativ raporturile 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, propozițiile din structura unei fraze; 
• să descrie și să explice raporturile de coordonare și subordonare dintre constituenții 

propoziționali ai unei fraze; 
• să descrie, explice și analizeze propozițiile subordonate; 
• să descrie, explice și analizeze variațiile în structura standard a frazei în actul real de 

comunicare.     
 
8. Conţinuturi 

 Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 
1. Syntactic relations in/between sentences 
1.1. Coordination and types of subordinators. The typology of 
compound sentences. 
1.2. Subordination and types of subordinators. The typology of 
subordinate clauses. 

2 
 
2 

Expunerea teoretică 
prin mijloce audio-
vizuale, descrierea, 
exemplificarea, 
explicaţia 

 

2.  The semantics of clause combining 
2.1. Elaboration 
2.2. Extension 
2.3. Enhancement 

2 
 
 
 

Prelegerea 
participativă, 
expunerea, 

demonstraţia, 
exemplificarea 

 
 
 
 

 

3. Nominal clauses 
3.1. Nominal finite clauses 
3.2. Nominal nonfinite clauses 

4 
 

4. Adverbial clauses  
4.1.Syntactic functions 
4.2. Semantic roles of adverbial clauses 
4.2.1. Clauses of time 
4.2.2. Clauses of condition, concession, and contrast 
4.2.3. Clauses of exception. Clauses of reason. Clauses of 
purpose 
4.2.4. Comparative clauses 
4.2.5. Other adverbial clauses: clauses of result, clauses of 

6 

 

 

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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similarity and comparison, clauses of proportion, clauses of 
preference, comment clauses 
5. Subordinate clauses as (post)modifiers 
5.1. Relative clauses 
5.2. Appositive clauses 

4 Expunerea, 
demonstraţia, 
exemplificarea 

Prelegerea 
participativă, 
expunerea, 

demonstraţia, 
exemplificarea 

 

 

6. Clausal complementation 
6.1. Verb complementation 
6.2. Adjectival complementation 

4 
 

7. Beyond sentences and clauses 
7.1. Sentence expansion and reduction 
7.2. From sentence to paragraph development 
7.3. Text-internal and text-external relations 

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. 
• Miller, J., An Introduction to English Syntax, Edimburgh University Press, 2002. 
• Morăraşu, N. N., The Syntax of the Simple Sentence, Ed. Alma Mater, Bacău, 2011. 

• Morăraşu, N. N., The Syntax of Compound and Complex Sentences, Bacău, 2015. 
• 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 minimală 
• Greenbaum, S. and Quirk, R., A Student's Grammar of the English Language, Longman, London, 1990. 
• Morăraşu, N. N., The Syntax of Compound and Complex Sentences, Bacău, 2014. 
 
Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii 
S 1:      Simple sentence structure – recycling: applications on 
different types of texts 

1) Make the difference between formal categories and syntactic 
functions 

2) Identify the clause type (SVO…) and the syntactic functions   
3) Make the difference between obligatory and optional 

functions, between modification and complementation  

2 

explicaţia, exemplul 
practic, demonstraţia, 
rezolvarea de exerciţii 

 

S 2:      Multiple sentence analysis: 
1) Type of sentence (simple, compound, complex) 
2) Complex sentence analysis: from a structural and a 

functional point of view 

2 

S 3: Uses of coordinators and types of coordination 2 
S 4: Subordination and types of subordinators (types of clauses, 
syntactic functions) 

2 

S 5: Adverbial clauses  2 
S 6: Complementation by nonfinite clauses  2 
S 7: The sequence of tenses in the complex sentence 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.  
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. 
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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 
1) participare activă la curs 
2) calitatea răspunsului la examen 

 
examen oral 

10% 
40% 

10.5. Seminar 
1) nivelul de  participare la seminar  
 
2) calitatea cunostinţelor acumulate 

rezolvare de sarcini de 
lucru  
test final  

20% 
 
30% 

10.6. Standard minim de performanţă 
1) utilizarea adecvată a conceptelor  sintactice de bază: simple /compound/ complex sentence, clause, phrase, subject, 
predicate, complement, modifier, adverbial etc.; 
2) identificarea constituenților propoziționali, clasificarea lor din punct de vedere formal şi identificarea funcției lor 
sintactice în frază; 
3) înțelegerea diferenței dintre funcțiile sintactice la nivelul grupului nominal şi cele de la nivelul propoziției; 
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 Asist. univ. dr. Mircea Horubeţ 

 
          

Data avizării în departament 
28.09.2015 

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

 
Data aprobării în Consiliul Facultăţii 
28.09.2015 

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

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

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

 

 

 
 

FIŞA DISCIPLINEI  
(licenţă) 

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

1.2. Facultatea Facultatea de Litere 

1.3. Departamentul Limbi şi literaturi str ăine 

1.4. Domeniul de studii Limbi moderne aplicate 

1.5. Ciclul de studii Studii universitare de licență 

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

1.7. Forma de învăţământ Învăţământ cu frecvenţă 

 
2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei LIMBA FRANCEZ Ă CONTEMPORANĂ (SINTAXA  FRAZEI)  
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 II 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 

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: 65 ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 16 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

Tutoriat  4 
Examinări 5 
Alte activităţi (precizaţi):  
 
3.7. Total ore studiu individual  65 
3.8. Total ore pe semestru  107 
3.9. Numărul de credite 4 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 
curriculum 

• Fonetica şi morfologia limbii franceze; sintaxa propoziţiei 

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 frazei) 
în varianta sa standard 

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 

 
 
 
 
 

 

6
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C1 Comunicare efectivă în 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.  să utilizeze aparatul conceptual specific domeniului pentru explicarea fenomenelor lingvistice 
fundamentale specific acestui domeniu 
C1.4.  să evalueze critic corectitudinea unui mesaj scris sau oral de dificultate medie  
C.1.5.  să elaboreze şi  să prezinte un proiect profesional de dificultate medie, în limba francezǎ, cu 
respectarea documentaţiei şi metodologiei specifice 

6
.2

. 
C
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m
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e 
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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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8. Conţinuturi 
 Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 

De la phrase simple à la phrase complexe. 2 Curs interactiv  
Continuité et rupture dans l'analyse grammaticale. La 
grammaire structurale et la grammaire générative-
transformationnelle.  

2 Curs interactiv  

L'étude des mécanismes syntaxiques de la phrase. La 
contribution de Noam Chomsky. Les constituants 
immédiats. Substitution et expansion 

2   

Les constructions conjonctives.  2 Curs interactiv  
Les complétives 4 Curs interactiv  
Fonctionnement des propositions relatives. Le 
processus de relativisation: le choix du relatif. 
L'antécédent. Les instruments de la relativisation. Les 
relatifs simples et les relatifs composés. Les traits 
syntaxiques du DONT. 

4 Curs interactiv  

Les relatives restrictives et les relatives déterminatives. 
Traits grammaticaux 

2 Curs interactiv  

Les relatives adjectives. La relativisation du groupe 
nominal sujet: QUI. La relativisation du groupe 
nominal complément direct: QUE. La relativisation d 
un groupe prépositionnel 

2 Curs interactiv  

Les relatives de second degré ("imbriquées"). Les 
relatives substantives. Les relatives indéfinies. Les 
relatives périphrastiques. Les relatives comme 
expressions circonstancielles. La sémantique et la 
pragmatique des relatives 

2 Curs interactiv  

L’expression de la cause.  La conséquence. 2 Curs interactiv  
La phrase conditionnelle et de but. 2 Curs interactiv  
La phrase d’opposition, exceptive, concessive. 2 Curs interactiv  

Bibliografie 
• Cristea, Teodora, Grammaire structurale du français contemporain, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1979 
• Denis, D., Sancier-Chateau, A., Grammaire du français, Paris, Librairie générale française, 1994 
• Gardes-Tamine, Joëlle, Syntaxe, Armand Colin, Paris, 1998 
• Le Goffic, Pierre, Grammaire de la phrase française, Hachette livre, 1993 
• Riegel, Martin, Pellat, Jean-Cristophe, Grammaire méthodique du français, 3e édition corrigée, PUF, Paris, 1997 
Bibliografie minimală 
• Mastacan, Simina, La phrase et son au-delà, Bacau, Alma Mater, 2008  
 
Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii 
• La coordination et la subordination  2 Dezbatere, exerciţii  
• Les complétives ; les subordonnées attribut, en 

apposition, sujet 
2 Dezbatere, exerciţii  

• Les différents types de relatives : identification, 
relativisation, fonctions. 

4 Dezbatere, exerciţii  

• Les subordonnées de cause, de conséquence et de but.  2 Dezbatere, exerciţii  
• Travail de contrôle 2 Test scris  
• Les subordonnées de cause, concessives, d’opposition.  2 Dezbatere, exerciţii 

recapitulative 
 

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

de Filologie, 1988 
• *** Le Bon Usage, Editions Duculot, Paris, 1988. 
Bibliografie minimală 
• Mastacan, Simina, La phrase et son au-delà, Bacau, Alma Mater, 2008 
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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 - Cunoaşterea şi folosirea terminologiei 
sintaxei limbii franceze-  
- Înţelegerea mecanismelor lingvistice 
specifice 

Examen 60% 

10.5. 
Seminar/laborator/proiect 

- Capacitate de exemplificare şi integrare în 
discurs a construcţiilor sintactice 
 - Identificarea şi explicarea funcţiei 
lingvistice şi comunicaţionale a structurilor 
sintactice 
- Capacitate de argumentare şi ilustrare a 
procedeelor lingvistice 

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

40% 

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

 
Data completării  Semnătura titularului 

de curs 
Semnătura titularului de seminar 

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 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) 

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 şi arte/ Limbi moderne aplicate 

1.12. Ciclul de studii Studii universitare de licență 

1.13. Programul de 
studii/calificarea 

Traducere şi interpretare (engleză, franceză) 

1.14. Forma de învăţământ Învățământ cu frecvență (IF) 

 
12. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei CORESPONDENŢĂ OFICIAL Ă (LIMBA ENGLEZ Ă) 

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

2.3. Titularul activităţilor de seminar Asist. univ. dr. Telibaşa Gabriela 

2.4. Anul de 
studiu 

III 2.5. Semestrul 2 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 

 
13. 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: 52 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 18 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 14 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14 

Tutoriat  4 
Examinări 2 
Alte activităţi (precizaţi):  
 
3.7. Total ore studiu individual  52 
3.8. Total ore pe semestru  80 
3.9. Numărul de credite 3 

 
14. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum  
4.2. de competenţe  

 
15. 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  
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seminarului/laboratorului/proiectului 
16. Competenţe specifice acumulate  

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

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

• să îşi însuşească şi să respecte principiile care stau la baza corespondenţei oficiale în 
limba engleză 

7.2. Obiectivele specifice • să îşi însuşească regulile, metodele şi formele pe baza cărora se redactează, se 
prezintă, şi se folosesc scrisorile şi actele oficiale; 

• să utilizeze stilulul  şi particularităţile lexicale şi gramaticale specifice corespondenţei 
oficiale; 

• să utilizeze elementele caracteristice structurii scrisorilor oficiale; 
• să redacteze principalele  tipuri de scrisori oficiale.  

 
18. Conţinuturi 

Curs Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
 

1. Corespondenţa oficială: elemente introductive  
1.1. Definiţie şi clasificare 
1.2. Documentele oficiale  

1.2.1. Tipuri şi elemente componente  
1.2.2. Etapele redactării 
1.2.3. Importanţa tonului şi a formulelor de adresare 

2 

Expunerea 
teoretică, 

exemplificarea, 
explicaţia, 

retroversiunea 

 

2. Formă şi stil în corespondenţa oficială  
2.1. Particularităţi lexicale, gramaticale şi stilistice  
2.2. Forma grafică şi estetică  

2 
Prelegerea 

participativă, 
exemplificarea 

 

3. Tipuri de corespondenţă oficială  
3.1. Corespondenţa comercială  

3.1.1. Rolul corespondenţei de oficiu în comunicarea 
intraorganizaţională (nota internă, raportul) şi între organizaţii/societăţi 
comerciale (cererea de ofertă, oferta, comanda, avizul de însoţire a 
mărfii, scrisoarea de garanţie, etc.) 

2 

Prelegerea 
participativă, 
expunerea, 

demonstraţia, 
exemplificarea 
retroversiunea 

 

3.2.Specificul corespondenţei administrative (referatul, raportul, 
procesul-verbal, decizia, ordinul, dispoziţia) 2 

3.3. Corespondenţa protocolară (invitaţii, scrisori de felicitare, felicitări, 
etc.) 1 

3.4. Corespondenţa diplomatică (nota diplomatică, scrisorile de 
acreditare, etc.) 1 

3.5. Corespondenţa juridică (contestaţia, întâmpinarea, notificarea, 
plângerea, etc.) 2 

4. Corespondenta clasică şi corespondenţa electronică  
4.1. Particularităţi, avantaje şi dezavantaje  2 

Explicaţia, 
exemplul practic 

 

Bibliografie 
*** Business Letters for Busy People, National Press Publications, Inc., 2002 
Bibliografie minimală 

 

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  
C1.3 Aplicarea unor 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) 
C5 Comunicare profesională şi instituţională şi analiză şi evaluare a comunicării eficiente în limbile 
A, B, C 
C5.2. să utilizeze noţiunile, conceptele pentru identificarea şi interpretarea unor chestiuni care pot 
afecta comunicarea profesională şi instituţională, atât în scris, cât şi la nivel oral 

6.2. Competenţe 
transversale 

CT1. să gestioneze optim sarcinile profesionale şi să deprindă executarea lor la termen, în mod 
riguros, eficient şi responsabil; să respecte normelor de etică specifice domeniului (ex: 
confidentialitate) 
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Ashley, A., A Handbook of Business Correspondence, Oxford University Press, 1992 
 
Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de 

predare 
Observaţii 

Redactarea si traducerea unor modele de documente oficiale 
Scrisori oficiale (Business and social letters) 

6 

 
 

Scrisoare de intenţie  
Scrisoare de recomandare 
Scrisoare de reclamaţie 
Scrisoare de răspuns 

Scrisoare de felicitare 
Scrisoare de mulţumire 
Scrisoare de acreditare 
Scrisoare de atenţionare 

explicaţia, 
exemplul 
practic, 

redactarea, 
retroversiunea 

 

Cereri oficiale si personale (Personal and official enquiries, 
complaints) 

4 

 

Cerere personală  
Cerere oficială 
Cerere de sponsorizare 

Cerere de colaborare 
Cerere de despăgubire 

 

Oferte comerciale (Commercial orders) 
Ofertă de prestări servicii 
Ofertă publică 

4 
 

Bibliografie 
Vargolici, Nina, Redactare şi corespondenţă, Universitatea din Bucureşti 2003,  ebook, 
http://ebooks.unibuc.ro/StiinteCOM/comunicare/index.htm. 
*** Business Letters for Busy People, National Press Publications, Inc., 2002 
Bibliografie minimală 
Evans, Virginia, Successful Writing: Upper Intermediate, Student’s Book, Express Publishing UK Ltd, 2000 
 

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

- Conţinuturile disciplinei sunt in concordanta 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 

1) înţelegerea importanţei disciplinei studiate 
şi a legăturii cu celalalte discipline de 
specialitate 
2) calitatea răspunsului la examen 

Evaluare scrisă (finală) 50% 

10.5. Seminar 
gradul de asimilare a limbajului de specialitate  Evaluare pe parcursul 

semestrului 
50% 

 
10.6. Standard minim de performanţă 

- activitate minimă în timpul semestrului (minim 2 intervenţii în cadrul activităţilor practice); 
- să dovedească însuşirea minimă a materiei (noţiuni de bază) la examinarea finală. 

 
Data completării  Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

25.09.2015 Lect. univ. dr. Nadia-Nicoleta Morăraşu Asist. univ. dr. Gabriela Telibaşa 
   

                                                
Data avizării în departament 
28.09.2015 

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

 
Data aprobării în Consiliul Facultăţii 
28.09.2015 

Semnătura decanului 
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  

21. Date despre program 
1.15. Instituţia de învăţământ 

superior 
UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BAC ĂU 

1.16. Facultatea FACULTATEA DE LITERE 

1.17. Departamentul LIMBI ŞI LITERATURI STR ĂINE 

1.18. Domeniul de studii ŞTIINTE UMANISTE SI ARTE/ LIMBI MODERNE APLICATE 

1.19. Ciclul de studii STUDII UNIVERSITARE DE LICEN ȚĂ 

1.20. Programul de 
studii/calificarea 

TRADUCERE ŞI INTERPRETARE (ENGLEZ Ă, FRANCEZĂ) 

1.21. Forma de învăţământ ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVEN ŢĂ 

 
22. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei CORESPONDENŢĂ OFICIAL Ă (LIMBA FRANCEZ Ă) 

2.2. Titularul activităţilor de curs Prof. univ. dr. ROMEDEA ADRIANA-GERTRUDA 

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

2.4. Anul de 
studiu 

III 2.5. Semestrul II 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 

 
23. 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: 52 ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 15 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 

Tutoriat  - 
Examinări 2 
Alte activităţi (precizaţi):  
 
 
3.7. Total ore studiu individual  52 
3.8. Total ore pe semestru  80 
3.9. Numărul de credite 3 

 
24. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

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

5.1.  de desfăşurare a cursului • cunoașterea limbii franceze la nivel suficient pentru a audia și întelege cursul, 
a lua notițe 

5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

• cunoașterea limbii franceze la nivel suficient pentru a întelege consemnele 
exercițiilor, a răspunde la întrebări, a lua parte la discuții 

 
26. Competenţe specifice acumulate  

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

7.1. Obiectivul 
general al disciplinei 

• Să recepteze corect discursurile orale şi scrise  

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 analizeze sub aspect lingvistic a orice act de comunicare orală sau scrisă; 
• Să utilizeze informațiile teoretice în aplicaţii practice (predarea limbii franceze, 

monitorizarea şi optimizarea comunicării verbale etc.); 
• Să evalueze corectitudinea şi coerenţa unui text oral sau scris de dificultate medie; 
• Să corecteze abaterile de la normele limbii moderne, cu utilizarea de instrumente auxiliare.   
• Să interpreteze și să evalueze, în mod critic, corespondența oficială în limba română și 

limba franceză;  

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

 
Conţinuturi Curs  Nr. 

ore 
Metode de predare Observaţii 

1. Les  relations  avec  les  assurances   
Actes de langage : comment exprimer l’hypothèse 

2 tehnici interactive   

2. La  fiscalité  et  les  impôts   
Actes de langage : exprimer le regret, la déception 

2 tehnici interactive  

3. L’informatique  et  la  bureautique  
Actes de langage : comment exprimer l’espoir 

2 tehnici interactive  

 

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 (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 (Nivel de competenţă B2/C1 în ambele limbi - vezi Cadrul European Comun de Referinţă 
pentru Limbi) 
C5 Comunicare profesională şi instituţională şi analiză şi evaluare a comunicării eficiente în limbile A, B, 
C C5.2. Utilizarea noţiunilor, conceptelor respective pentru identificarea şi interpretarea unor chestiuni 
care pot afecta comunicarea profesională şi instituţională, atât în scris, cât şi la nivel oral  
C5.3 Aplicarea unor principii de bază sau strategii de comunicare pentru rezolvarea unor neînţelegeri, 
ţinându-se cont de totalitatea factorilor implicaţi (tipul de discurs, domeniul, relaţiile interpersonale, 
profesionale, instituţionale, etc.) 
C5.4 Evaluarea eficientei corectitudinii lingvistice şi adecvării la situaţia de comunicare a unui discurs de 
dificultate medie 
C5.5 Sintetizarea adecvată din punctul de vedere al comunicării, a unor date disparate care se raportează la 
o temă de dificultate medie şi de a le transmite unui alt departament sau unei alte instituţii  

 

6
.2

. 
C

o
m

p
et

enţ
e 

tr
an

sv
er

sa
le 

 

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 
CT3 Identificarea şi utilizarea unor metode şi tehnici eficiente de învăţare; conştientizarea motivaţiilor 
extrinseci şi intrinseci ale învăţării continue   
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4. La  rémunération  

Actes de langage : demander une chose 

2 tehnici interactive  

5. L’économie  de  marché  

Actes de langage : exprimer vos idées 

2 tehnici interactive  

6. La  correspondance  commerciale  et administrative 2 tehnici interactive  
7. Actes de langage : demander, donner un conseil, 

informer, se justifier dans les lettres commerciales 
2 tehnici interactive  

Bibliografie 
• Cilianu-Lascu, C., Limba Franceză apentru afaceri, Ed. Teora, Bucureşti, 2000.  

• Danilo, M. et al., Le français  commercial, Presses Poket, Paris, 1985.  

• Dany, M. et  al., Le français  des hommes  d’affaires, Hachette, Paris, 1975.  

• Messonnet, O. et Lévêque, M., Economie générale. Economie d’entreprise. Droit, Les  Editions Foucher, Paris, 1989.  

• Romedea, Adriana-Gertruda, Parler français en hommes d’affaires, Moldavia, Bacău, 2005. 

• Vivien, G. et Arné, V., Le parfait secrétaire. Guide de correspondance commerciale  et administrative, Editura 

Larousse, Paris, 1989.  

• Williams, S. şi McAndrew-Cazorla, N.,  Franceza  pentru  oamenii de afaceri, Ed. Teora, Bucureşti, 1998.   
 
Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii 
1. Les activités commerciales  
- Le commerce (et la vente) 
- Comment poser des questions ? 

2 exerciţiul, tehnici 
interactive 

 

2. La création de l’entreprise  
- Les formalités d’installation 
- Les différentes formes de sociétés  

2 exerciţiul, tehnici 
interactive 

 

3. Une embauche  
- Lettre de candidature 
- Comment s’informer… 

2 exerciţiul, tehnici 
interactive 

 

4. Le lancement d’un produit  
- L’entreprise et son marché 
- Comment exprimer la cause 

2 exerciţiul, tehnici 
interactive 

 

5. Publicité 
- Différentes sortes de publicité 
- Comment conseiller, recommander 

2 exerciţiul, tehnici 
interactive 

 

6. La vente : offre et commande  
- Les différentes phases de la vente 
- Comment exprimer la conséquence 

2 exerciţiul, tehnici 
interactive 

 

7. Moyens de paiement  
- La lettre de change (ou la traite) 
- Comment exprimer la manière 

2 exerciţiul, tehnici 
interactive 

 

Bibliografie 
• Cilianu-Lascu, C., Limba Franceză apentru afaceri , Ed. Teora , Bucureşti, 2000.  

• Danilo, M,,  et al. Le français  commercial, Presses Poket, Paris, 1985.  

• Dany, M. et  al. Le français  des hommes  d’affaires, Hachette, Paris, 1975.  

• Messonnet, O., et Lévêque, M. Economie générale. Economie d’entreprise. Droit, Les  Editions Foucher, Paris, 1989.  

• Romedea, Adriana-Gertruda, Parler français en hommes d’affaires, Moldavia, Bacău, 2005. 

• Vivien, G., et Arné, V., Le parfait secrétaire. Guide de correspondance commerciale  et administrative, Editura 

Larousse, Paris, 1989.  

• Williams, S. şi McAndrew-Cazorla, N.,  Franceza  pentru  oamenii de afaceri, Ed. Teora, Bucureşti, 1998.   
 

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

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

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

10.4. Curs 
Dovada însușirii la nivel de baza a 
informațiilor teoretice transmise la curs  

lucrare scrisă mixtă 
(descriptivă + răspunsuri 
la întrebări punctuale + 

75% 
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rezolvarea unor exerciţii) 
10.5. 
Seminar/laborator/proiect 

Activitate la seminar evaluare pe parcurs 25% 

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. Adriana-Gertruda Romedea Prof univ. dr. Adriana-Gertruda Romedea 
   

                                                
Data avizării în departament 
28.09.2015 

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

 
Data aprobării în Consiliul Facultăţii 
28.09.2015 

Semnătura decanului 
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) 

30. 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 Știinte umaniste și arte/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) 

 
2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Curs practic limba engleză - traduceri simultane 

2.2. Titularul activităţilor de curs - 

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

2.4. Anul de 
studiu 

III 2.5. Semestrul 
 

2 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: 26 ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 9 
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  26 
3.8. Total ore pe semestru  54 
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  
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5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

Se va pune accent pe punctualitatea studenților și pe participarea lor activă la 
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 să explice 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 
Obse
rvaţii 

1. Speech by Ramon Tremosa i Balcells [MEP / Alliance of Liberals and 
Democrats for Europe / European Parliament] on the Catalan language 
https://www.youtube.com/watch?v=NFqcJ8UxXoU 
Ex-President of INDIA Abdul Kalam 
https://www.youtube.com/watch?v=e23Evyrzdic 
 H.H. the Dalai Lama, speech to the European Parliament, 2008 
https://www.youtube.com/watch?v=hivvMA5gefI 
President of Croatia, http://www.euronews.com/2015/06/29/croatian-
president-kolinda-grabar-kitarovic-from-peace-recession-to-feminism/ 

2 

problematizarea 
explicaţia, 

exemplificarea 
traducerea de texte de 

specialitate 

 

2. Andrei Pleșu - Lansare - Parabolele lui Iisus. Adevarul ca o poveste 
https://www.youtube.com/watch?v=Tm-_1d4TYWM 
Andrei Pleșu - Parabolele lui Iisus - O analitică a receptivității. 
https://www.youtube.com/watch?v=ya2rQ_hGGVg 

4 problematizarea 
explicaţia, 

exemplificarea 
traducerea de texte de 

specialitate 

 

3. science in focus 

 http://www.euronews.com/2014/10/27/exploring-future-energy-efficiency-
and-supplies/ 
President Obama’s speech at the White House Science Fair 2014 
https://www.youtube.com/watch?v=gh7FqxKjlDI 
 

4 
problematizarea 

explicaţia, 
exemplificarea 

traducerea de texte de 
specialitate 

 

4. Mathew McConaughey, Best Actor - Oscars 2014 
http://www.youtube.com/watch?v=ZpKAIE1fAm4 

2 explicaţia, 
exemplificarea 
problematizarea 

traducerea de texte de 
specialitate 

 

 

6
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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
.2

. 
C

o
m

p
et

en
ţe

 
tr

an
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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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5. Martin Luther King's Speech I have a Dream, Washington, 1963 
https://www.youtube.com/watch?v=smEqnnklfYs 
 
 

2 explicaţia, 
exemplificarea 
problematizarea 

traducerea de texte de 
specialitate 

 

6. British PM Winston Churchill speech at the University of Zurich 1946, 
parts 1 and 2 
https://www.youtube.com/watch?v=DWjrhCewhCg 
https://www.youtube.com/watch?v=NfkX_aE_5h4 

2 explicaţia, 
exemplificarea 
problematizarea 

traducerea de texte de 
specialitate 

 

7-13. Translations of excerpts from Worldmark  Encyclopedia of the States, 
Seventh Edition, vol. I, Timothy L. Gall, Editor in Chief, 2007 Thomson 
Gale, a part of The Thomson Corporation, Farmington Hills, MI. 

10 exemplificarea 
comentarii pe texte de 

specialitate 
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. 
• Gall, Timothy L., Editor in Chief, WorldmarkEncyclopedia of the States, Seventh Edition, vol. I, Thomson Gale, a 

part of The Thomson Corporation, Farmington Hills, MI, 2007 
• 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 
• Gall, Timothy L., Editor in Chief, WorldmarkEncyclopedia of the States, Seventh Edition, vol. I, Thomson Gale, a 

part of The Thomson Corporation, Farmington Hills, MI, 2007 
• 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 
studiate pentru efectuarea de traduceri 
simultane de dificultate medie. 

Evaluare orala (interpretare 
simultanǎ) 
 
teme de casǎ (portofoliu) 
(Euronews  
http://www.euronews.com/news/) 
colocviu 

25% 
 
 
25% 
 
50% 

Sa demonstreze capacitatea de a face 
traduceri simultane. 

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) 
• intocmirea portofoliului 
• prezenta la colocviu 
• raspunsuri minime la colocviu 
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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) 

31. 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 Ştiinţe umaniste/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) 

 
32. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei TEHNICI DE REDACTARE IN LIMBA ENGLEZ Ă II 

2.2. Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Tîrnǎuceanu  Mariana 

2.3. Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr. Tîrnǎuceanu  Mariana 

2.4. Anul de 
studiu 

III 2.5. Semestrul 2 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 

 
33. 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: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 25 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 21 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 25 

Tutoriat  6 
Examinări 2 
Alte activităţi (precizaţi):  
 
3.7. Total ore studiu individual  79 
3.8. Total ore pe semestru  28 
3.9. Numărul de credite 4 

 
34. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum Cunostinte esentiale de textualitate, stilistica, semantica 
4.2. de competenţe Cunoasterea limbii engleze, cel putin la nivel mediu, sub aspect lexicologic, 

morfologic si sintactic 
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35. Condiţii  (acolo unde este cazul) 

5.1.  de desfăşurare a cursului  
5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului/proiectului Studentii nu vor folosi dispozitive electronice si 

software tip ’translator’. 
 

36. Competenţe specifice acumulate  

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

7.1. Obiectivul general 
al disciplinei 

• Dobândirea abilităților de comunicare in scris, înțelegere şi folosire cu uşurinţă a 
structurilor limbii engleze în contexte diferite 

7.2. Obiectivele 
specifice 

• Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea unor variate tipuri de 
concepte, situaţii, procese, proiecte etc. asociate domeniului. 

• Interpretarea corectă a discursurilor în formă scrisă 
 
38. Conţinuturi 

Curs Nr. ore 
Metode de 
predare 

Observaţii 

1. Teorii ale redactǎrii 2 

Communicative 
language teaching 

(CTL) 
PBL (problem-
based learning) 

exerciții 
redactari 

 

2. Necesitatea acurateţii gramaticale, ortografice, ortoepice 2  

3. Modalitǎţi de expunere folosite în scopul comunicarii 2  

4. Tehnici şi strategii de redactare în funcţie de contextul 
tematic  

2 
 

5. Exprimarea propriilor opinii 2  

6. Co-participarea emiţǎtorului şi a receptorului (posibilitatea 
unui feed-back)  

2  

7. Test 2  

Bibliografie 
Brown, Kristine & Hood, Susan, Writing Matters, Cambridge University Press, 1993 
Harrison, Mark, FCE Testbuilder, MacMillan Publishers, 2010. 
Hugh, Cory, Advanced Writing with English in Use CAE, Part 1 & Part 2, Oxford University Press, 2009 
Jozsef, Horvath, Advanced Writing in English as a Foreign Language, Lingua Franca Csoport, 2001 
Bibliografie minimal ă 
 

 
Aplicaţii pe urmatoarele teme Nr. ore Metode de predare Observaţii 
1. Good life plan 
Health and fitness, illness and treatment 

2  
Exerciții 
Redactari 

Problematizarea  
Explicatia 

 

2. Earth, sea and sky 
Geography, climate and weather 

2 

 

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 
C1.2. Utilizarea aparatului conceptual specific domeniului pentru explicarea 
fenomenelor lingvistice fundamentale specifice domeniului 
C1.4. Evaluarea critică a corectitudinii unui mesaj scris sau oral de dificultate medie 
(domenii diferite, culturi diferite, registre de limbă diferite, etc. 

6.2. Competenţe transversale 

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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3. Sound, waves 
Music, sounds 2 

Exerciţiul 
Lucrul în grup 

 
Exerciții 
Redactari 

Problematizarea  
Explicatia 
Exerciţiul 

Lucrul în grup 
 

 

4. Highs and lows. Feelings 2 

5. Getting the message across 
Advertising, computers, technology 

 
2 

 

6. The world of work 
Jobs, personal qualities, emplyment and unemployment 

 
2 

 

7. Everyone’s different 
Physical appearance, personality 

2  

Bibliografie 
1. Side, R., Wellman, G.: Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced and Proficiency, Longman, 2001.   
2. Thomas, Barbara and Matthews, Laura, Vocabulary for First Certificate with answers, Cambridge University 

Press, 2007. 
3. Vince, Michael: Advanced Language Practice, MacMillan Heinemann, 1994. 

 
Bibliografie minimal ă 
May P., First Certificate Trainer. Six Practice Tests with Answers, Cambridge University Press, 2011. 
 

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

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
Competenţele procedurale şi atitudinale ce vor fi achiziţionate la nivelul disciplinei vor satisface  aşteptările  
reprezentanţilor asociaţiilor profesionale şi angajatorilor din domeniile specifice programului de studiu. 

 
40. Evaluare 

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

10.4. Curs 1) participarea efectiva si activa la curs                                                                              10%                                
 
 

10.5. Seminar 

2) nivelul de  participare la seminar  
 

Lucrări   scrise curente, 
teme de casă 

50% 
 

3) calitatea cunostinţelor acumulate Evaluare scrisă si orală finală  40% 

10.6. Standard minim de performanţă 
- activitate minimă în timpul semestrului (minim 4 intervenţii în cadrul activităţilor practice); 
- susţinerea  a cel puţin unui test din cursul semestrului;  
- să dovedească însuşirea minimă a materiei (noţiuni de bază) la examinarea finală; 

Notă: condiţiile de mai sus sunt cumulative  
 
Data completării  Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 
26.09.2015 Lect. univ. dr. Tîrnǎuceanu  Mariana 

 
Lect. univ. dr. Tîrnǎuceanu  Mariana 
 

                                               
           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  
41. Date despre program 

10.8. Instituţia de învăţământ 
superior 

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BAC ĂU 

10.9. Facultatea FACULTATEA DE LITERE 

10.10. Departamentul LIMBI ŞI LITERATURI STR ĂINE 

10.11. Domeniul de studii ŞTIINTE UMANISTE SI ARTE/ LIMBI MODERNE APLICATE 

10.12. Ciclul de studii STUDII UNIVERSITARE DE LICEN ȚĂ 

10.13. Programul de 
studii/calificarea 

TRADUCERE ŞI INTERPRETARE (ENGLEZ Ă, FRANCEZĂ) 

10.14. Forma de învăţământ ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVEN ŢĂ 

 
42. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei CURS PRACTIC LIMBA FRANCEZ Ă - TRADUCERI SIMULTANE  

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 II 2.6. Tipul de evaluare EC 

2.7. 
Regimul 
disciplinei 

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

DS 

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

DI 

 
43. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 2 3.2. Curs - 3.3. Seminar/Laborator/Proiect 2 
3.4. Totalul de ore pe semestru din 
planul de învăţământ 

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

28 

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

Tutoriat  4 
Examinări 2 
Alte activităţi (precizaţi):  
 
3.7. Total ore studiu individual  26 
3.8. Total ore pe semestru  54 
3.9. Numărul de credite 2 

 
44. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

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

 
45. Condiţii  (acolo unde este cazul) 

5.1.  de desfăşurare a cursului • Nu va fi tolerată întârzierea studenţilor la curs. 
5.2. de desfăşurare a • Studenţii, care nu au niciun absent la seminarii, vor avea 1 punct în plus la 



F 84.07/Ed. 06 
 

seminarului/laboratorului/proiectului examen 
46. Competenţe specifice acumulate  

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

7.1. Obiectivul general 
al disciplinei 

• Receptarea corectă a discursurilor orale şi scrise  

7.2. Obiectivele 
specifice 

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

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

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

 
Conţinuturi Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii 
• Traductions simultanées du domaine économique  2 exerciţiul, traduceri 

simultane 
 

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

2 exerciţiul, traduceri 
simultane 

 

• Traduction d’un court débat centré sur le domaine social 
(intégration des groupes défavorisés)  

2 exerciţiul, traduceri 
simultane 

 

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

2 exerciţiul, traduceri 
simultane 

 

• Projet d’un séminaire technique – traduction simultanée   2 exerciţiul, traduceri 
simultane 

 

• Texte administratif – traduction simultanée   2 exerciţiul, traduceri 
simultane 

 

• Culture et art – modalités de traduction simultanée  2 exerciţiul, traduceri 
simultane 

 

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

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

 

6.1. 
Competenţe 
profesionale  
 

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;  
C2.5. 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. 
Competenţe 
transversale 
 

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)  
CT3 Identificarea şi utilizarea unor metode şi tehnici eficiente de învăţare; conştientizarea motivaţiilor 
extrinseci şi intrinseci ale învăţării continue   
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• Conţinuturile disciplinei sunt în concordanţă cu standardele RNCIS. 
49. 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 

Prezenţa activă la ore 
Sa demonstreze capacitatea de a explica si 
aplica corect conceptele si fenomenele 
studiate pentru efectuarea de traduceri 
simultane de dificultate medie. 

Evaluare continuă 
Colocviu 

70% 
30% 

10.6. Standard minim de performanţă 

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

la colocviu, cu condiţia ca fiecare să fie minimum 5 (cinci). Participarea activă  la 5 seminare. 
 
Data completării  Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 
25.09.2015 - Prof univ. dr. Adriana-Gertruda Romedea 

 
                                                

Data avizării în departament 
28.09.2015 

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

 
Data aprobării în Consiliul Facultăţii 
28.09.2015 

Semnătura decanului 
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 
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www.ub.ro; e-mail: litere @ub.ro 

 

 

 
 

FIŞA DISCIPLINEI  
(licenţă) 

50. 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) 

 
51. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Tehnici de redactare în limba franceză II 

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 II 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 

 
52. 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: 26 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 4 

Tutoriat   
Examinări 2 
Alte activităţi (precizaţi):  
 
3.7. Total ore studiu individual  26 
3.8. Total ore pe semestru  54 
3.9. Numărul de credite 2 

 
53. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 
curriculum 

•  

4.2. de 
competenţe 

•  
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54. Condiţii  (acolo unde este cazul) 

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

•  

 
55. Competenţe specifice acumulate  

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

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

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 -evaluarea corectitudinii gramaticale a unui text 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 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). 

 
57. 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 

2 
Lecturǎ, conversaţie, exerciţii lexicale 
și gramaticale, activitate individualã şi 
în grup, lucrări scrise, dictări 

 

La lettre 
La correspondance administrative: demander un 
délai, demander des documents, demander un 
emploi, demander des renseignements, faire des 
excuses, informer, réclamer, protester, signaler 
Ecrire une lettre de réclamation 
Ecrire une lettre de motivation/CV 

4 

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

 

La correspondance privée : annonces des 4 Lecturǎ, conversaţie, exerciţii lexicale  

 

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 
C1.2. Utilizarea aparatului conceptual specific domeniului pentru explicarea fenomenelor lingvistice 
fundamentale specifice domeniului 
C1.4. Evaluarea critică a corectitudinii unui mesaj scris sau oral de dificultate medie (domenii diferite, culturi 
diferite, registre de limbă diferite, etc. 
C.1.5. Elaborarea şi prezentarea unui proiect profesional de dificultate medie, în scris şi oral în limbile A, B, C 
în domenii de interes larg şi semi-specializat, cu respectarea documentaţiei şi metodologiei specifice 

6
.2

. 
C

o
m

p
et

enţ
e 

tr
an

sv
er

sa
le 

 

Studenții vor fi capabili să: 
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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condoléances, annoncer un mariage, une naissance, 
un décès, demander des nouvelles de quelqu’un, 
demander un service, envoyer des vœux, féliciter, 
remercier, inviter 
Ecrire une lettre de vacances 

și gramaticale, activitate individualã şi 
în grup, lucrări scrise, dictări 

Le résumé 
 

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

 

Le compte-rendu de lecture/ la fiche de lecture 
 

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

 

Argumenter : écrire pour persuader 
Utilisation des connecteurs 
Marquer la cause/la conséquence/le but/la 
concession/une opposition/une restriction 

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

 

Comprendre un texte/Commenter un texte 4 Lecturǎ, conversaţie, exerciţii lexicale 
și gramaticale, activitate individualã şi 
în grup, lucrări scrise, dictări 

 

La dissertation 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 
 

58. 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. 
 
59. Evaluare 

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

10.4. Curs Nu este cazul   

10.5. 
Seminar/laborator/proiect 

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

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

30% 
 
30% 
40% 

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

 

 
 

 
 

 
FIŞA DISCIPLINEI  

(licenţă) 
60. 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 străine 

10.25. Domeniul de studii Ştiinţe umaniste şi arte/ Limbi moderne aplicate 

10.26. Ciclul de studii Studii universitare de licență 

10.27. Programul de 
studii/calificarea 

Traducere şi interpretare (engleză, franceză) 

10.28. Forma de învăţământ Învățământ cu frecvență 

 
61. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Introducere în stilistica engleză 

2.2. Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Andreia-Irina Suciu  

2.3. Titularul activităţilor de seminar - 

2.4. Anul de 
studiu 

III 2.5. Semestrul 2 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 

DC 

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

DI 

 
62. 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: 40 ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 25 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 5 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 8 

Tutoriat  1 
Examinări 1 
Alte activităţi (precizaţi):  
 
3.7. Total ore studiu individual  40 
3.8. Total ore pe semestru  54 
3.9. Numărul de credite 2 

 
63. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

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

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

 

 
65. Competenţe specifice acumulate  

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

7.1. Obiectivul 
general al disciplinei 

• Să opereze cu un corpus teoretic specific domeniului stilisticii;  
• Să realizeze analize stilistice prin identificarea mijloacelor stilistice folosite la fiecare nivel 

al limbii. 
7.2. Obiectivele 
specifice 

• Să identifice mijloacele stilistice folosite la diferite niveluri ale limbilor-sursă (L1) si ţintă 
L2 (fonetic, lexicologic, semantic, gramatical);  

• Să opereze analize comparative intre diferite versiuni ale unor texte traduse din L1 în L2 
pentru a evidentia strategiile/tehnicile folosite pentru rezolvarea problemelor de traducere 

 
67. Conţinuturi 

 Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 
1. Conceptul de stil – Stilul: o abordare interdisciplinară. 
Stilul în limba şi în literatura engleză  

2 expunerea teoretică, 
exemplificarea, explicaţia, 
retroversiunea, prelegerea 
participativă, demonstraţia 

 

1. Specificul metodei de translation-oriented text 
analysis. Exerciţii aplicative: traduceri de texte din 
engleză în română/română în engleză                                             

2 expunerea teoretică, 
exemplificarea, explicaţia, 
retroversiunea, prelegerea 
participativă, demonstraţia 

 

2. Identificarea trăsaturilor stilistice ale textului limbii-
sursă vs. trăsăturile specifice limbii-ţintă. Variante 
stilistice                                                                                                                   

2 expunerea teoretică, 
exemplificarea, explicaţia, 
retroversiunea, prelegerea 
participativă, demonstraţia, 

exemplul practic 

 

4.  Mărci stilistice ale textului în traducere 
4.1. Mijloace stilistice la nivel fonetic/fonologic  
4.2. Mijloace stilistice la nivel lexical şi semantic  
4.3. Valoarea stilistică a părţilor de vorbire şi a 

propoziţiilor/frazelor                                                           

4 expunerea teoretică, 
exemplificarea, explicaţia, 
retroversiunea, prelegerea 
participativă, demonstraţia, 

exemplul practic 

 

5. Analiza comparativă a unor texte literare traduse din 
engleză în română/din română în engleză 

2 expunerea teoretică, 
exemplificarea, explicaţia, 
retroversiunea, prelegerea 
participativă, demonstraţia 

 

6. Test final                                                                                                          2   
Bibliografie 
• Croitoru, Elena (2004): English through Translations. Interpretation and Translation-oriented Text Analysis, 

Editura Fundatiei Universitare “Dunarea de Jos”, Galati. 
• Morăraşu, Nadia (2012): Stylistics of English Literary Texts (note de curs şi aplicatii de seminar). 

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 (Nivel de competenţă B2/C1 în ambele limbi - vezi Cadrul European 
Comun de Referinţă pentru Limbi) 
C1.1. Definirea, descrierea şi explicarea principalelor concepte, teorii, metode specifice studiulu 
stilisticiii limbii engleze 
C1.2. Utilizarea aparatului conceptual specific domeniului pentru explicarea fenomenelor fundamentale 
specifice domeniului si disciplinei 
C1.3 Aplicarea unor 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) 

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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• Nord, Ch. (1991): Text Analysis in Translation. Theory, Method, and Didactic Application of a Model for 
Translation-Oriented Text Analysis. Translated from the German by Christiane Nord and Penelope Sparrow. 
Amsterdam/Atlanta GA, Rodopi. 

• Russell, Shirley (2001): Grammar, Structure and Style. A Practical Guide to Advanced Level English Language. 
Oxford University Press. 

• Vinay, Jean Paul and Dalbernet, Jean (1995): Comparative Stylistics of French and English: A Methodology for 
Translation, John Benjamins Publishing. 

• Vinay, Jean-Paul et Darbelnet, J. (1958): Stylistique comparée du français et de l’anglais, Montréal, 
Beauchemin. 

• Zafiu, Rodica (2001): Diversitate stilistică în româna actuală, Editura Universităţii din Bucureşti 
Bibliografie minimală 
• Croitoru, Elena (2004): English through Translations. Interpretation and Translation-oriented Text Analysis, 

Editura Fundatiei Universitare “Dunarea de Jos”, Galati. 
• Morăraşu, Nadia (2012): Stylistics of English Literary Texts (note de curs şi aplicatii de seminar). 
 

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

Conținuturile disciplinei sunt în concordanță cu standardele RNCIS 
 
69. Evaluare 

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

10.4. Curs 
Participare activă la prelegeri prin raspunsuri 
la întrebari şi aplicaţii; test final 

Evaluare scrisă finală 100% 

10.5. 
Seminar/laborator/proiect 

   

10.6. Standard minim de performanţă 

• Activitate minimă la activitățile de la curs din timpul semestrului (minim 1 intervenție) 
• minim 5 la testul final 

 
Data completării  Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 
25.09.2015 Lect.univ.dr. Andreia SUCIU  

                                                
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 ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 
UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 

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

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

 

 

FIŞA DISCIPLINEI  
(licenţă) 

70. Date despre program 
10.29. Instituţia de învăţământ 

superior 
Universitatea „Vasile Alecsandri“ din Bacău 

10.30. Facultatea Facultatea de Litere 
10.31. Departamentul Limbi şi literaturi str ăine 
10.32. Domeniul de studii Știinte umaniste și arte/Limbi moderne aplicate 
10.33. Ciclul de studii Studii universitare de licenţă 
10.34. Programul de 

studii/calificarea 
Traducere şi interpretare (engleză, franceză) 

10.35. Forma de învăţământ Învăţământ cu frecvenţă (IF) 
 
71. 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 

2 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 

 
72. 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: 25 ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 14 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 2 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 5 
Tutoriat  2 
Examinări 2 
Alte activităţi (precizaţi):  
 
3.7. Total ore studiu individual  25 
3.8. Total ore pe semestru  53 
3.9. Numărul de credite 2 
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73. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1. de curriculum •  
4.2. de competenţe •  

 
74. 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.  

 
75. Competenţe specifice acumulate  

 
76. 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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77. Conţinuturi 
 Seminar Nr. ore Metode de predare Observaţii 

1. Im Restaurant; die Mahlzeiten; Essen und Trinken 2h Explicaţia, munca 
individuală 

 

2. Präpositionen mit Dativ und Akkusativ; Präsens der 
starkenVerben 

2h Explicaţia, munca 
individuală 

 

3. Im Kaufhaus 
Kleider und Schuhe 

2h Explicaţia, munca 
individuală 

 

4. Die Interrogativpronomen; Deklination der 
Substantiven mit bestimmten Artikeln und Adjektiven 

2h Explicaţia, munca 
individuală 

 

5. Eine Fahrt mit dem Zug 2h Explicaţia, munca 
individuală 

 

6. Präteritum der regelmäßigen Verben;  2h Explicaţia, munca 
individuală 

 

7. Deklination der Substantiven mit unbestimmten 
Artikeln und Adjektiven 

2h Explicaţia, munca 
individuală 

 

8. Mißverständnisse und Fehler 2h Explicaţia, munca 
individuală 

 

9. Imperativ der Verben; Modalverben; Temporal-
adverbien 

2h Explicaţia, munca 
individuală 

 

10. Krankheiten und das Krankhaus 2h Explicaţia, munca 
individuală 

 

11. Präteritum der unregelmäßigen und der 
starkenVerben; Präpositionen mit Genitiv 

2h Explicaţia, munca 
individuală 

 

12. Freunde, Tiere und Pflanzen 2h Explicaţia, munca 
individuală 

 

13. Wiederholung der Deklination und der Konjugation 
der Verben 

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. 
 
78. 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. 

 
79. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 
10.2. Metode de 

evaluare 

10.3. 
Pondere din 
nota finală 

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; 

Test  
 
 
 
Teme de casǎ  

75% 
 
 
 
25% 
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• Să producă fluent şi spontan 
texte scrise, adaptând 
vocabularul şi stilul în funcţie 
de destinatar, de tipul de text şi 
de subiectul tratat. 

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 
 
 

 

 


