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FIŞA DISCIPLINEI  
(licenţă) 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ 

superior 
Universitatea „VASILE ALECSANDRI” din Bac ău 

1.2. Facultatea Facultatea de Litere 
1.3. Departamentul Limbi şi literaturi străine 

1.4. Domeniul de studii Ştiinţe umaniste/Limbi moderne aplicate 

1.5. Ciclul de studii Studii universitare de licenţă 

1.6. Programul de 
studii/calificarea 

Traducere şi interpretare (engleză, franceză) 

1.7. Forma de învăţământ Învăţământ cu frecvenţă (IF) 

 
2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Limba engleză contemporană (Morfologie) 
2.2. Titularul activităţilor de curs Lector univ. dr. Raluca Galiţa 
2.3. Titularul activităţilor de seminar Lector univ. dr. Raluca Galiţa 
2.4. Anul de 
studiu 

II 2.5. 
Semestrul 

I 2.6. Tipul de evaluare EC/E 

2.7. 
Regimul 
disciplinei 

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

DF 

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

DI 

 
3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 3 3.2. 
Curs 

2 3.3. Seminar 1 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 
planul de învăţământ 

42 3.5. 
Curs 

28 3.6. 
Seminar 

14 

 
Distribuţia fondului de timp pe semestru: 83 ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 40 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 19 
Tutoriat  2 
Examinări 2 
Alte activităţi (precizaţi):  
 
3.7. Total ore studiu individual  83 
3.8. Total ore pe semestru  125 
3.9. Numărul de credite 5 
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4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1. de curriculum - 
4.2. de competenţe - 

 
5. Condiţii  (acolo unde este cazul) 

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

- 

6. Competenţe specifice acumulate  

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

7.1. Obiectivul general 
al disciplinei 

Studenţii să cunoască conceptele şi clasificările  din domeniul morfologic. 

7.2. Obiectivele 
specifice 

1. Să descrie sistemul gramatical al limbii engleze, în varianta sa standard, şi să 
definească conceptele lingvistice  de bază specifice limbii engleze; 

2. Să explice clasificările morfologice şi să analizeze discursurile orale şi scrise 
în limba engleză utilizând aparatul conceptual al lingvisticii. 

3. Să interpreteze corect discursurile în formă orală/scrisă 
 
8. Conţinuturi 

 Curs Nr. ore Metode de 
predare Observaţii  

1. INTRODUCTION - What does Morphology study?; Lexical 
Categories vs. Functional Categories  

2 prelegere  

2. THE VERB AND ITS CATEGORIES 2 prelegere  
3. THE CATEGORY OF TENSE 2 prelegere  
4. THE CATEGORY OF ASPECT 2 prelegere  
5. THE CATEGORY OF NUMBER (NOUNS) 2 prelegere  
6. THE CATEGORY OF NUMBER (PRONOUNS) 2 prelegere  
7. THE CATEGORY OF DETERMINATION 2 prelegere  
8. THE CATEGORY OF GENDER 2 prelegere  
9. THE CATEGORY OF CASE 2 prelegere  
10. THE CATEGORY OF COMPARISON (1) 2 prelegere  
11. THE CATEGORY OF COMPARISON (2) 2 prelegere  
12.NUMERALS 2 prelegere  
13. PREPOSITIONS 2 prelegere  
14. CONJUNCTIONS 2 prelegere  
Bibliografie 
Allen, J.P.B., Pit Corder, S., The Edinburgh Course in Applied Linguistics, (4 volumes), OUP, 1974. 
Alexander, L.G., Longman English Grammar, Longman, 1988. 
Biber, Douglas,  Johansson, Stig,  Leech, Geoffrey,  Conrad, Susan,  Finegan, Edward, Longman Grammar 

 

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, descrie şi explice principalele concepte, teorii, metode specifice 
studiului limbilor A, B, C 
C1.2. Să utilizeze aparatul conceptual specific domeniului pentru explicarea fenomenelor 
lingvistice fundamentale specifice domeniului 
C1.3 Să aplice 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 respecte normele de etica specifice domeniului (ex: confidenţialitate). 



F 84.07/Ed. 06 
 

of Spoken and Written English, Longman, 1999 
Biber, Douglas,  Leech, Geoffrey,  Conrad, Susan, Longman Grammar of Spoken and Written English 
(workbook), Longman, 2002 
Close, R.A., A Reference Grammar for Students of English, Longman, 1977. 
Close, R.A., A University Grammar of English, Longman, 1978. 
Cobulid, Collins, English Grammar, Collins Publishers, London and Glasgow, 1990. 
Downing, Angela; Philip Locke, A University Course in English Grammar, Prentice Hall,1992 
Galiţa, Raluca, English Morphology, Bacău, Ed. Alma Mater, 2011 
Leech, G., Svartvik,J., A Communicative Grammar of English, London, 1975. 
Popa, I. L., Modal Verbs and Modality in English, Editura “Egal”, Bacau, 2004. 
Quirk & al., A Comprehensive Grammar of the English Language, Longman, 1991. 
Quirk & Greenbaum, A University Grammar of English, Longman, 1976. 
Quirk, Greenbaum, Leech, Svartvik, A  Grammar of Contemporary English, Longman, 1976. 
Bibliografie minimal ă 
Galiţa, Raluca, English Morphology, Bacău, Ed. Alma Mater, 2011 
Leech, G., Svartvik,J., A Communicative Grammar of English, London, 1975. 
Palmer, H., A Grammar of Spoken English,  Penguin, 1978 
Quirk & al., A Comprehensive Grammar of the English Language, Longman, 1991 
Quirk & Greenbaum, A University Grammar of English, Longman, 1976. 
Quirk, Greenbaum, Leech, Svartvik, A  Grammar of Contemporary English, Longman, 1976 
 
Aplicaţii (Seminar ) Nr. 

ore 
Metode de 
predare Observaţii 

1. Lexical Categories vs. Functional Categories 2 exerciţii  
2. The verb 2 exerciţii  
3. The noun 2 exerciţii  
4. The pronoun 2 exerciţii  
5. The determiners 2 exerciţii  
6. The adjective 2 exerciţii  
7. The adverb 2 exerciţii  
Bibliografie 
Allen, J.P.B., Pit Corder, S., The Edinburgh Course in Applied Linguistics, (4 volumes), OUP, 1974. 
Alexander, L.G., Longman English Grammar, Longman, 1988. 
Biber, Douglas, Johansson, Stig, Leech, Geoffrey, Conrad, Susan, Finegan, Edward, Longman Grammar of 
Spoken and Written English, Longman, 1999. 
Biber, Douglas, Leech, Geoffrey, Conrad, Susan, Longman Grammar of Spoken and Written English 
(workbook), Longman, 2002. 
Close, R.A., A Reference Grammar for Students of English, Longman, 1977. 
Close, R.A., A University Grammar of English, Longman, 1978. 
Cobulid, Collins, English Grammar, Collins Publishers, London and Glasgow, 1990. 
Downing, Angela; Philip Locke, A University Course in English Grammar, Prentice Hall, 1992. 
Galiţa, Raluca, English Morphology, Bacău, Ed. Alma Mater, 2011. 
Leech, G., Svartvik,J., A Communicative Grammar of English, London, 1975. 
Palmer, H., A Grammar of Spoken English, Penguin, 1978. 
Popa, I. L., Modal Verbs and Modality in English, Editura “Egal”, Bacau, 2004. 
Quirk & al., A Comprehensive Grammar of the English Language, Longman, 1991. 
Quirk & Greenbaum, A University Grammar of English, Longman, 1976. 
Quirk, Greenbaum, Leech, Svartvik, A  Grammar of Contemporary English, Longman, 1976. 
Bibliografie minimal ă 
Galiţa, Raluca, English Morphology, Bacău, Ed. Alma Mater, 2011. 
Leech, G., Svartvik,J., A Communicative Grammar of English, London, 1975. 
Palmer, H., A Grammar of Spoken English, Penguin, 1978. 
Quirk & al., A Comprehensive Grammar of the English Language, Longman, 1991. 
Quirk & Greenbaum, A University Grammar of English, Longman, 1976. 
Quirk, Greenbaum, Leech, Svartvik, A  Grammar of Contemporary English, Longman, 1976. 
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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 
- dovedirea însuşirii terminologiei 
specifice 

- evaluare scrisă 40% 

10.5. Seminar - corectitudinea  temelor prezentate - evaluare scrisă 60% 
10.6. Standard minim de performanţă 

- înţelegerea terminologiei specifice şi punerea ei în aplicare la un nivel minim 
- abilitatea de a realiza o analiză minimală a conceptelor morfologice 

 
 
Data completării  Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 
25.09.2015 Lector univ. dr. Raluca Galiţa Lector univ. dr. Raluca Galiţa 

 
 

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) 
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 Știinte umaniste și arte/Limbi moderne aplicate 

1.5. Ciclul de studii Studii universitare de licenţă 

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

1.7. Forma de învăţământ Învăţământ cu frecvenţă 

 
2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Limba franceză contemporană (Morfosintaxa: grupul nominal) 

2.2. Titularul activităţilor de curs Lector dr. Raluca Bălăiță 

2.3. Titularul activităţilor de seminar Lector dr. Raluca Bălăiță 

2.4. Anul de 
studiu 

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

2.7. 
Regimul 
disciplinei 

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

DF 

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

DI 

 
3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

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

42 3.5. Curs 28 3.6. Seminar/Laborator/Proiect 14 

 
Distribuţia fondului de timp pe semestru: 83 ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 28 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 22 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 

Tutoriat  5 
Examinări 8 
Alte activităţi (precizaţi):  
 
3.7. Total ore studiu individual  83 
3.8. Total ore pe semestru  125 
3.9. Numărul de credite 5 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum •  
4.2. de competenţe •  

 
5. Condiţii  (acolo unde este cazul) 

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

•  
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6. Competenţe specifice acumulate  

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

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

- să descrie sistemul lexical şi gramatical al limbii franceze, să faciliteze utilizarea lui în 
producerea şi înţelegerea de texte scrise şi orale şi în interacţiunea verbală; 

7.2. Obiectivele specifice - să explice clasificările morfologice, sintactice, semantice, pragmatice şi să analizeze 
discursurile orale şi scrise în limba franceză utilizând aparatul conceptual al lingvisticii; 
- să evalueze corectitudinea gramaticală a unui text oral sau scris, să identifice abaterile 
grave de la sistemul de norme gramaticale şi lexicale ale limbii franceze şi corectarea 
lor, inclusiv prin implicarea de instrumente auxiliare. 

8. Conţinuturi 

 Curs 
Nr. 
ore 

Metode de predare Observaţii 

Le nom-noyau du GN 
Traits inhérents du nom 

2 -prelegerea; conversaţia 
euristică; exerciţiul; 
explicaţia 

 

Catégories grammaticales du nom: le genre et le nombre 
Le genre 
Motivation/ arbitraire du genre 
Le genre des noms composés/ étrangers 

6 -prelegerea; conversaţia 
euristică; exerciţiul; 
explicaţia 
 

 

Le nombre 
Substantifs défectifs de singulier/ pluriel 
Fonction distinctive de la catégorie grammaticale du nombre 
Le nombre des noms composés/ propres/ étrangers 

4 -prelegerea; conversaţia 
euristică; exerciţiul; 
explicaţia 
 

 

La détermination du substantif 
Le degré zéro de détermination 
Classement des déterminants 

5 -prelegerea; conversaţia 
euristică; exerciţiul; 
explicaţia 

 

La caractérisation du substantif: l'adjectif 
Classement des adjectifs 
La catégorie grammaticale du degré 

5 -prelegerea; conversaţia 
euristică; exerciţiul; 
explicaţia 

 

La représentation pronominale 
Fonctions des pronoms 
Classement des pronoms 

6 -prelegerea; conversaţia 
euristică; exerciţiul; 
explicaţia 

 

Bibliografie 
Agrigoroaiei, V., La sphère du nom, Ed. Fundatiei Chemarea, Iasi, 1994. 
Agrigoroaiei, V., Eléments pour une morphosyntaxe du verbe français, Ed. Fundatiei Axis, Iasi, 1994. 
Charaudeau, P., Grammaire du sens et de l’expression, Paris, Hachette, 1992 
Cristea, T., Eléments de grammaire contrastive, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1977. 
Cristea, T., Grammaire structurale du français contemporain, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1979 
Romedea, Adriana-Gertruda, La morphosyntaxe du français. Notes de cours, Iaşi, Editura PIM, 2007 

 

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  
Studenţii vor fi capabili:  
C1.1. să definească, descrie şi să explice principalelor concepte, teorii, metode specifice studiului 
limbii franceze; 
C1.2. să utilizeze aparatul conceptual specific domeniului pentru explicarea fenomenelor lingvistice 
fundamentale specifice domeniului; 
C1.3. să aplice unele principii, reguli de bază pentru a înţelege un text scris/oral, respectiv pentru a 
se exprima în scris/oral într-o manieră adecvată, ţinând cont de totalitatea elementelor implicate 
(lingvistice, socio-lingvistice, pragmatice, semantice, stilistice); 
C1.4. să evalueze critic corectitudinea unui mesaj scris sau oral de dificultate medie (domenii 
diferite, culturi diferite, registre de limbă diferite, etc.); 
C1.5.  să elaboreze şi să prezinte un proiect profesional de dificultate medie, în scris şi oral în limba 
franceză în domenii de interes larg şi semi-specializat, cu respectarea documentaţiei şi metodologiei 
specifice. 

6.2. 
Competenţe 
transversale 

Studenţii vor fi capabili: 
CT1 să gestioneze optim sarcinile profesionale şi să deprindă executarea lor la termen, în mod 
riguros, eficient şi responsabil.  
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Bibliografie minimală 
Cristea, T., Grammaire structurale du français contemporain, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1979 
 
Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii 
Catégories grammaticales du nom: le genre et le nombre 
Fonction distinctive de la catégorie grammaticale du 
genre/du nombre 

2 -prelegerea; conversaţia 
euristică; exerciţiul; explicaţia 
 

 

Marques du genre des substantifs dans les deux codes de la 
langue (oral et écrit) 
Marques du nombre des substantifs dans les deux codes de 
la langue (oral et écrit) 

3 -prelegerea; conversaţia 
euristică; exerciţiul; explicaţia 
 

 

La détermination du substantif 
Formes et emplois des déterminants 

3 -prelegerea; conversaţia 
euristică; exerciţiul; explicaţia 
 

 

La caractérisation du substantif: l'adjectif 
L’accord de l’adjectif qualificatif 
L’accord des adjectifs composés 

3 -prelegerea; conversaţia 
euristică; exerciţiul; explicaţia 
 

 

Fonctions linguistiques des pronoms 3 -prelegerea; conversaţia 
euristică; exerciţiul; explicaţia 

 

Bibliografie 
Agrigoroaiei, V., La sphère du nom, Ed. Fundatiei Chemarea, Iasi, 1994. 
Agrigoroaiei, V., Eléments pour une morphosyntaxe du verbe français, Ed. Fundatiei Axis, Iasi, 1994. 
Charaudeau, P., Grammaire du sens et de l’expression, Paris, Hachette, 1992 
Cristea, T., Eléments de grammaire contrastive, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1977. 
Cristea, T., Grammaire structurale du français contemporain, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1979 
Romedea, Adriana-Gertruda, La morphosyntaxe du français. Notes de cours, Iaşi, Editura PIM, 2007 
Bibliografie minimală 
Cristea, T., Grammaire structurale du français contemporain, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1979 

 
9. 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. 

10. Evaluare 

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

10.4. Curs 
Cunoaşterea teoriei şi analiza practică a 
structurilor gramaticale de bază. 
 

Răspunsuri la examen 
 

70% 

10.5. 
Seminar/laborator/proiect 

Cunoaşterea teoriei şi analiza practică a 
structurilor gramaticale de bază. 
Rezolvarea corectă a 50% din subiectele 
propuse pentru lucrarile de verificare. 

Lucrare de verificare 
Teme de casă 

30% 
 

10.6. Standard minim de performanţă 
Cunoașterea parțială a trăsăturilor morfologice, distribuționale, sintactice și semantice ale constituenților grupului 
nominal. Cunoașterea parțială a criteriilor de recunoaștere de utilizare a pronumelor, distingerea formelor simple și 
compuse și analiza funcțiilor pronumelor. 
Prezenţa la lucrarea de control si obţinerea notei 5 la această lucrare. 
 
Data completării  Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 
25.09.2015 Lector univ. dr. Raluca Bălăiţă Lector univ. dr. Raluca Bălăiţă 

 
 

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

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

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

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

 

 
 

 
FIŞA DISCIPLINEI  

(licenţă) 
 

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

1.9. Facultatea Facultatea de Litere 

1.10. Departamentul Limbi şi literaturi str ăine 

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

1.12. Ciclul de studii Studii universitare de licenţă 

1.13. Programul de 
studii/calificarea 

Traducere şi interpretare (engleză, franceză) 

1.14. Forma de învăţământ Învăţământ cu frecvenţă (IF) 

 
12. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Teoria și practica traducerii (limba engleză) I 

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

2.3. Titularul activităţilor de seminar Asist. univ. dr. Mircea Horubeț 

2.4. Anul de 
studiu 

2 2.5. Semestrul 
 

1 2.6. Tipul de evaluare E/ES 

2.7. 
Regimul 
disciplinei 

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

DS 

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

DI 

 
13. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 4 3.2. Curs 2 3.3. 
Seminar/Laborator/Proiect 

2 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 
planul de învăţământ 

56 3.5. Curs 28 3.6. 
Seminar/Laborator/Proiect 

28 

 
Distribuţia fondului de timp pe semestru: 69 ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 

Tutoriat  10 
Examinări 4 
Alte activităţi (precizaţi):  
 
3.7. Total ore studiu individual  69 
3.8. Total ore pe semestru  125 
3.9. Numărul de credite 5 

 
14. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 
curriculum 

- 

4.2. de 
competenţe 

- 
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15. Condiţii  (acolo unde este cazul) 

5.1.  de desfăşurare a cursului • Nu se tolerează efectuarea de convorbiri telefonice în timpul cursului. 
•  Nu se tolerează părăsirea de către studenți a sălii de curs fără aprobare de 

către cadrul didactic. 
• Nu se tolerează întârzierea studenților la curs și seminar/laborator. 

5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

• Termenul predării lucrării de seminar se stabilește de titular de comun 
acord cu studenții și se respect întocmai fără excepții. 

• Pentru predarea cu întârziere a lucrărilor de seminar/laborator-proiect, 
titularul va stabili o depunctare de 50%. 

16. Competenţe specifice acumulate  

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

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

Să definescă, descrie şi explice principalelor concepte, teorii, metode care stau la 
baza traducerii – interpretării, terminologiei în limbile A, B, C specifice 
domeniilor profesionale de aplicaţie vizate 

7.2. Obiectivele specifice • Să utilizeze conceptele, teoriile, metodele respective pentru explicarea unor 
fenomene fundamentale asociate domeniului traducerii-interpretării (analiza 
traducerii, compararea traducerilor, etc.) şi terminologiei specifice limbilor A, B şi 
C. 
• Să evalueze critic corectitudinea şi relevanţa unei terminologii de dificultate de 

medie şi corectitudinea şi adecvarea unui segment de text tradus sau al unei 
secvenţe de discurs interpretat de dificultate medie 

 
 

18. Conţinuturi 
 Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 

1. Noţiuni introductive.  4 prelegere 2 prelegeri 
2. Complexitatea procesului de traducere din LS în LT. 4 prelegere 2 prelegeri 
3. Tipuri de traduceri: intralinguală, interlinguală, 
intersemiotică. 

4 prelegere 2 prelegeri 

4. Codare, decodare. 4 prelegere 2 prelegeri 
5. Tipuri de echivalenţă: lingvistică, paradigmatică, 
stilistică, sintagmatică. 

4 prelegere 2 prelegeri 

6. Tipuri de transpoziție 4  2 prelegeri 
7. O scurtă istorie a teoriilor asupra traducerii: Horaţiu, 
Cicero; traducerea Bibliei; teoria lui Etienne Dolet; 
George Chapman; John Dryden, J. W. von Goethe, A. F. 
Tytler; F Schlegel; F. Scleiermacher; Mathew Arnold; E. 
Fitzgerald etc 

4 prelegere 2 prelegeri 

Bibliografie 
Badea Lungu, Georgiana, Tendinţe în cercetarea traductologică, Timişoara, Editura Universităţii de Vest, 2005 

 

6
.1

. 
C

o
m

p
et

enţ
e 

p
ro

fe
si

o
n

al
e 

 
 

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 în limbile A, B, C specifice domeniilor profesionale de aplicaţie vizate 
C2.2. să utilizeze conceptele, teoriile, metodele respective pentru explicarea unor fenomene fundamentale 
asociate domeniului traducerii-interpretării (analiza traducerii, compararea traducerilor, etc.) şi terminologiei 
specifice limbilor A, B şi C 
C2.3. să aplice unele principii, metode de bază pentru realizarea unei terminologii de specialitate sau a unei 
traduceri / interpretări corecte, adecvate domeniului din care provine textul sursă, în timp real 
C2.4. să evalueze critic  corectitudinea şi relevanţa unei terminologii de dificultate de medie şi a corectitudinii 
şi adecvării unui segment de text tradus sau al unei secvenţe de discurs interpretat de dificultate medie 
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CT1. Să gestioneze optim  sarcinile profesionale şi deprinderea executării lor la termen, în mod riguros, 
eficient şi responsabil; să respecte normele de etica specifice domeniului (ex: confidentialitate) 



F 84.07/Ed. 06 
 

Badea Lungu, Georgiana, Teoria culturemelor, teoria traducerii, Timişoara, Editura Universităţii de Vest, 2004 
Baker, Mona, (General Editor and Contributor) The Routledge Encyclopedia of Translation Studies, London & New 
York: Routledge. 1998. Paperback edition (2001). Second, revised and extended edition in preparation (co-edited with 
Gabriela Saldanha). 
Bantaş, Andrei: Didactica traducerii, Editura Teora, Bucureşti, dif. ediţii 
Bassnet, Susan: Translation Studies, Cambridge U. P. , 1989 
Catford, J.: A Linguistic Theory of Translation, Cambridge U. P., 1972 
Dimitriu, Rodica, The Cultural Turn in Translation Studies, Editura Institutul European, Iasi, 2006 
Dimitriu, Rodica, Theories and Practice of Translation, Editura Institutul European, Iasi, 2002 
Dollerup, Cay, Basics of Translation Studies, Editura Institutul European, Iasi, 2006 
Leviţchi, Leon: Îndrumar pentru traducătorii din limba engleză, Editura Teora, Bucureşti, dif. Ediţii 
Popa I. L , An Introduction to Translation Studies, Editura „EduSoft”, Bacău, 2009 
Popa I. L , Translation Theories of the 20th Century (1900 – 1990), Editura „EduSoft”, Bacău, 2008 
Popa I. L, From Source Text to Translatum. Translation Practice Workbook. Editura „Alma Mater”, Bacău, 2014 
Steiner, George: After Babel. Aspects of Language and Translation, Oxford U. P., 1975 
Bibliografie minimală 
Popa I. L , An Introduction to Translation Studies, Editura „EduSoft”, Bacău, 2009 
Popa I. L , Translation Theories of the 20th Century (1900 – 1990), Editura „EduSoft”, Bacău, 2008 
Popa I. L, From Source Text to Translatum. Translation Practice Workbook. Editura „Alma Mater”, Bacău, 2014 
 
Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii 

Noţiuni introductive  4 identificarea și aprofundarea fenomenelor și 
noțiunilor predate la curs prin exerciții de 
traducere 

2 seminare 

Complexitatea procesului de traducere 
din LS în LT 

4 identificarea și aprofundarea fenomenelor și 
noțiunilor predate la curs prin exerciții de 
traducere 

2 seminare 

Tipuri de traduceri: intralinguală, 
interlinguală, intersemiotică 

4 identificarea și aprofundarea fenomenelor și 
noțiunilor predate la curs prin exerciții de 
traducere 

2 seminare 

Codare, decodare 4 identificarea și aprofundarea fenomenelor și 
noțiunilor predate la curs prin exerciții de 
traducere 

2 seminare 

Tipuri de echivalenţă 4 identificarea și aprofundarea fenomenelor și 
noțiunilor predate la curs prin exerciții de 
traducere 

2 seminare 

Tipuri de transpoziție 4 identificarea și aprofundarea fenomenelor și 
noțiunilor predate la curs prin exerciții de 
traducere 

2 seminare 

O scurtă istorie a teoriilor asupra 
traducerii 

4 identificarea și aprofundarea fenomenelor și 
noțiunilor predate la curs prin exerciții de 
traducere 

2 seminare 

Bibliografie 

Badea Lungu, Georgiana, Tendinţe în cercetarea traductologică, Timişoara, Editura Universităţii de Vest, 2005 
Badea Lungu, Georgiana, Teoria culturemelor, teoria traducerii, Timişoara, Editura Universităţii de Vest, 2004 
Baker, Mona, (General Editor and Contributor) The Routledge Encyclopedia of Translation Studies, London & New 
York: Routledge. 1998. Paperback edition (2001). Second, revised and extended edition in preparation (co-edited with 
Gabriela Saldanha). 
Bantaş, Andrei: Didactica traducerii, Editura Teora, Bucureşti, dif. ediţii 
Bassnet, Susan: Translation Studies, Cambridge U. P. , 1989 
Catford, J.: A Linguistic Theory of Translation, Cambridge U. P., 1972 
Dimitriu, Rodica, The Cultural Turn in Translation Studies, Editura Institutul European, Iasi, 2006 
Dimitriu, Rodica, Theories and Practice of Translation, Editura Institutul European, Iasi, 2002 
Dollerup, Cay, Basics of Translation Studies, Editura Institutul European, Iasi, 2006 
Leviţchi, Leon: Îndrumar pentru traducătorii din limba engleză, Editura Teora, Bucureşti, dif. Ediţii 
Popa I. L , An Introduction to Translation Studies, Editura „EduSoft”, Bacău, 2009 
Popa I. L , Translation Theories of the 20th Century (1900 – 1990), Editura „EduSoft”, Bacău, 2008 
Popa I. L, From Source Text to Translatum. Translation Practice Workbook. Editura „Alma Mater”, Bacău, 2014 
Steiner, George: After Babel. Aspects of Language and Translation, Oxford U. P., 1975 
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Bibliografie minimală 

Popa I. L , An Introduction to Translation Studies, Editura „EduSoft”, Bacău, 2009 
Popa I. L , Translation Theories of the 20th Century (1900 – 1990), Editura „EduSoft”, Bacău, 2008 
Popa I. L, From Source Text to Translatum. Translation Practice Workbook. Editura „Alma Mater”, Bacău, 2014 
 

19. 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. 

 
20. Evaluare 

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

10.4. Curs • Cunoaşterea terminologiei utilizate în 
teoria și practica traducerii 

examen 20% 

 
• Capacitatea de utilizare adecvată a 

noţiunilor utilizate în teoria și practica 
traducerii 

examen 40% 

10.5. 
Seminar/laborator/proiect 

• Însuşirea problematicii tratate la curs şi 
seminar; 

portofoliu 30% 

 • Capacitatea de a utiliza aplica în practică 
(traducere) noțiunile teoretice 

teme de casǎ (exerciții de 
traducere) 

10% 

10.6. Standard minim de performanţă 

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

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

 
Asist. univ. dr. Mircea Horubeț 

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

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

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

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

 

 
 

 
FIŞA DISCIPLINEI  

(licenţă) 
21. Date despre program 

1.15. Instituţia de învăţământ 
superior 

Universitatea „Vasile Alecsandri“ din Bacău 

1.16. Facultatea Facultatea de Litere 

1.17. Departamentul Limbi şi literaturi străine 

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

1.19. Ciclul de studii Studii universitare de licenţă 

1.20. Programul de 
studii/calificarea 

Traducere şi interpretare (engleză, franceză) 

1.21. Forma de învăţământ Învăţământ cu frecvenţă (IF) 

 
22. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei TEORIA ŞI PRACTICA TRADUCERII (LIMBA FRANCEZ Ă) I 

2.2. Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Veronica Grecu 

2.3. Titularul activităţilor de seminar Conf. univ. dr. Veronica Grecu 

2.4. Anul de 
studiu 

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

2.7. 
Regimul 
disciplinei 

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

DS 

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

DI 

 
23. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 4 3.2. Curs 2 3.3. Seminar/Laborator/Proiect 2 
3.4. Totalul de ore pe semestru din 
planul de învăţământ 

56 3.5. Curs 28 3.6. 
Seminar/Laborator/Proiect 

28 

 
Distribuţia fondului de timp pe semestru: 69 ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 

Tutoriat  3 
Examinări 6 
Alte activităţi (precizaţi):  
 
3.7. Total ore studiu individual  69 
3.8. Total ore pe semestru  125 
3.9. Numărul de credite 5 

 
24. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 
curriculum 

• Gramatica limbii franceze 

4.2. de 
competenţe 

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

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

 - rezolvarea temelor propuse 
- consultarea dicţionarelor 

 
26. Competenţe specifice acumulate  

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

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

• Familiarizarea studenţilor cu principalele concepte din domeniul teoriei 
şi practicii traducerii 

7.2. Obiectivele specifice • Cunoaşterea, explicarea şi exemplificarea diferitelor tipuri de traducere 
• Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea unor 

variate tipuri de  fenomene lingvistice specifice din actul traducerii 
 
28. Conţinuturi 

 Curs 
Nr. 
ore 

Metode de predare Observaţii 

1.   Traduction, communication, langage 2 Curs interactiv  
2.   Ethique et paradoxe de la traduction 2 Curs interactiv  
3.   Traduire pendant l'Antiquité (l'imitation inter- et 
intraculturelle; la traduction entre grammaire et rhétorique) 

2 Curs interactiv  

4.   Traduire au Moyen Age {translatio studii et imperii; 
l'adaptation courtoise) 

2 Curs interactiv  

5.   Traduire au XVIe siècle (de la confusion au trinôme 
traducteur-traduction- traduire; vers les belles infidèles) 

2 Curs interactiv  

6.   Traduire au siècle classique (les règles de la 
traduction; possibilité et fidélité de la traduction) 

2 Curs interactiv  

7.   L'Europe des traductions au XVIIIe siècle 2 Curs interactiv  
8.   Traduire aux XlXe siècle (concept et utilité de la 
traduction) 

2 Curs interactiv  

9.   Traduire au XXe siècle (nouvelles approches; nouvelles 
théories) 
-Antoine Berman ou La lettre et l'étranger -Henri 
Meschonic ou La poétique du traduire -Jean-René Ladmiral 
ou Les théorèmes de la traduction 

6 Curs interactiv  
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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 în limbile A, B, C specifice domeniilor profesionale de aplicaţie vizate 
C2.2. să utilizeze conceptele, teoriile, metodele respective pentru explicarea unor fenomene fundamentale 
asociate domeniului traducerii-interpretării (analiza traducerii, compararea traducerilor, etc.) şi terminologiei 
specifice limbilor A, B şi C 
C2.3. să aplice unele principii, metode de bază pentru realizarea unei terminologii de specialitate sau a unei 
traduceri / interpretări corecte, adecvate domeniului din care provine textul sursă, în timp real 
C2.4. să evalueze critic  corectitudinea şi relevanţa unei terminologii de dificultate de medie şi a corectitudinii 
şi adecvării unui segment de text tradus sau al unei secvenţe de discurs interpretat de dificultate medie 
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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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10. Vinay et Darbelnet, La stylistique comparée du français 
ou de l'anglais - une méthode 

2 Curs interactiv  

11. Le respect du spécifique culturel et l'étrangeté du texte 
traduit. La traduction comme re-création littéraire (Otavio 
Paz) 

4 Curs interactiv  

Bibliografie 
BERMAN, Antoine, La traduction et la lettre ou l'auberge au lointain, Paris, Seuil, 1999. 
COPELAND, Rita, Rhetoric, Hermeneutics and Translation in the Middle Ages. Academic traditions and vernacular 
texts, Cambridge, Cambridge University Press, 1991 
GRECU, Veronica, Transparence et ambiguïté de la semblance. Interpréter et traduire les figures du déguisement au 
Moyen Age, Iaşi, Demiurg, 2006 
JEANRENAUD, Magda, Universaliile traducerii, Iaşi, Polirom, 2006 
LADMIRAL, Jean-René, Traduire : théorèmes pour la traduction, Paris, Gallimard, 1994. 
MESCHONIC, Henri, La poétique du traduire, Paris, Verdier, 1999 
OSEKIDEPRE Inès, Théories et pratiques de la traduction littéraire, Paris, Armand Colin, 2009 
RICOEUR, Paul, Despre traducere, Iaşi, Polirom, 2005 
STEINER, G., Après Babel, trad. L. Lotringer, P.-E. Dauzat, Paris, Albin Michel, 1998 

Bibliografie minimală 
GRECU, Veronica, Transparence et ambiguïté de la semblance. Interpréter et traduire les figures du 
déguisement au Moyen Age, Iaşi, Demiurg, 2006 
VINAY, Jean-Paul, DARBELNET, Jean, Stylistique comparée du français et de l'anglais, Paris, Didier, 1977 

 
Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. 

ore 
Metode de predare Observaţii 

1. Traduction de textes littéraires 4 Exerciţii de traducere şi comentarea 
variantelor 

 

2. Traduction de textes religieux 4 Exerciţii de traducere şi comentarea 
variantelor 

 

3. Traduction de textes juridiques 4 Exerciţii de traducere şi comentarea 
variantelor 

 

4. Traduction de textes techniques et 
scientifiques 

4 Exerciţii de traducere şi comentarea 
variantelor 

 

5. Traduction de textes économiques 4 Exerciţii de traducere şi comentarea 
variantelor 

 

6. Traduction de textes administratifs 4 Exerciţii de traducere şi comentarea 
variantelor 

 

7. Traduction de textes littéraires 4 Exerciţii de traducere şi comentarea 
variantelor 

 

Bibliografie 
Constantinescu, Muguraş, Pratique de la traduction, Editura Universitatii din Suceava, 2002 
Eliade, Irina, Cours de la théorie et la pratique de la traduction, Bucuresti, Editura Universitatii, 1973 
Galaţeanu, Olga, Actes de langage et didactique des langues étrangères, Bucuresti, Editura Universitatii, 1984 
Jeanrenaud, Magda, Universaliile traducerii, Iasi, Polirom, 2006 
Mastacan, Simina, La traduction: enjeux linguistiques et culturels, Editura Alma Mater, Bacău, 2014 
Bibliografie minimală 
Toma, Dolores, Exerciţii de traducere (românǎ-francezǎ), Polirom, 1998 
 

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

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

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 
10.2. Metode de 

evaluare 
10.3. Pondere 
din nota finală 

10.4. Curs 

- Cunoaşterea şi folosirea terminologiei de 
specialitate 
- cunoaşterea problematicii teoriei şi practicii 
traducerii, a metodelor şi procedeelor de 
traducere 

Examen 50% 
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10.5. 

Seminar/laborator/proiect 
- recunoaşterea, explicarea şi aplicarea 
principalelor metode de traducere 
- realizarea corectă a unor traduceri diverse  
 

Teme de casǎ 
(traduceri ale unor 
tipuri diferite de 
texte); portofoliu 

50% 

10.6. Standard minim de performanţă 
Rezolvarea a 50% din punctajul total din subiectul de examen; 
Prezentarea unui portofoliu de texte traduse şi explicate din perspectiva traductologiei. 

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

 
Conf.univ.dr. Veronica Grecu 

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

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

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

 

 
 

FIŞA DISCIPLINEI  
(licenţă) 

31. Date despre program 
1.22. Instituţia de învăţământ 

superior 
Universitatea „Vasile Alecsandri“ din Bacău 

1.23. Facultatea Facultatea de Litere 

1.24. Departamentul Limbi şi literaturi străine 

1.25. Domeniul de studii 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) 

 
32. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Curs practic limba engleză - structuri gramaticale III  
2.2. Titularul activităţilor de curs - 
2.3. Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr. Elena Ciobanu  
2.4. Anul de 
studiu 

II 2.5. 
Semestrul 

1 2.6. Tipul de evaluare Es/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 0 3.3. 
Seminar/Laborator/Proiect 

2 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 
planul de învăţământ 

28 3.5. Curs 0 3.6. 
Seminar/Laborator/Proiect 

28 

 
Distribuţia fondului de timp pe semestru: 22 ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 5 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 5 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 5 
Tutoriat  5 
Examinări 2 
Alte activităţi (precizaţi):  
 
3.7. Total ore studiu individual  22 
3.8. Total ore pe semestru  50 
3.9. Numărul de credite 2 

 
34. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

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

5.1.  de desfăşurare 
a cursului 

• Studenții 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 studenți a sălii de curs în vederea preluării apelurilor telefonice 
personale; 

•  Nu va fi tolerată întârzierea studenților la curs și seminar întrucât aceasta se 
dovedește disruptivă la adresa procesului educațional. 

5.2. de desfăşurare 
a 
seminarului/laborat
orului/proiectului 

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

 
36. Competenţe specifice acumulate  

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

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

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

7.2. Obiectivele specifice Să folosească adecvat şi corect vocabularul specializat, cât şi structurile 
lingvistice vizate; 
Să utilizeze sistemul lexical şi gramatical al limbii engleze pentru analiza 
de texte scrise şi orale; 
Să producă fluent şi spontan texte orale şi scrise, adaptând vocabularul şi 
stilul în funcţie de destinatar, de tipul de text şi de subiectul tratat; 
Să folosească cunoştinţele de limba engleză şi competenţele de 
comunicare dobândite pentru o mai bună integrare socio-profesională. 

 
38. Conţinuturi 

Seminar Nr. ore Metode de predare Observaţii  
Diateza pasivă. Transformarea corectă de la diateza activă la 
cea pasivă a unor timpuri verbale. Aplicaţii practice 

4 Explicaţia, munca 
individuală 

 
 

Modul condiţional. Cele trei tipuri de frază condiţională. 
Aplicaţii practice 

4 Explicaţia, munca 
individuală 

 

Modul subjonctiv. Construcţii specifice. Moduri de folosire. 
Aplicaţii practice 

4 Explicaţia, munca 
individuală 

 

Verbele modale. Sensuri şi moduri de folosire. Aplicaţii 4 Explicaţia, munca  

 

6.1. 
Competenţe 
profesionale  
 

C1 Să comunice  efectiv 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  
C1.2. Să utilizeze aparatul conceptual specific domeniului pentru explicarea fenomenelor 
lingvistice fundamentale specifice domeniului; 
C1.3. Să aplice 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); 
C1.4. Să evalueze critic corectitudinea 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 limba englezǎ în domenii de interes larg şi semi-specializat, cu respectarea documentaţiei şi 
metodologiei specifice 

6.2. 
Competenţe 
transversale 
 

CT1. Să respecte  normele de etica specifice domeniului (ex: confidentialitate)  
CT2. Să relaționeze în echipă, să comunice interpersonal şi să își asume  roluri specifice. 
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practice individuală 
Vorbirea directă şi indirectă. Transformările la nivel verbal, 
pronominal şi adverbial. Aplicaţii practice 

4 
 

Explicaţia, munca 
individuală 

 

The Gerund. Modalităţi de folosire corectă. Aplicaţii practice 4 Explicaţia, munca 
individuală 

 

Participiul. Forme şi moduri de folosire.  
Aplicaţii practice 

4 Explicaţia, munca 
individuală 

 

Bibliografie 
Archer, Margaret, Nolan-Woods, Enid, Cambridge Certificate English: a course for first certificate, 
Cambridge University Press, Cambridge, 1977. 
Bantas, Andrei, Gǎlǎţeanu-Farnoagǎ, Georgiana, Limba engleză prin exerciţii: Models from Britain, Ed. 
Niculescu, Bucureşti, 1995. 
Macmillan English: Practice Book, Macmillan, New York, 1986. 
Mountford, Alan J., English in Workshop Practice, Oxford University Press, London, 1975. 
 

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

 
Conţinuturile disciplinei sunt în concordanţă cu standardele RNCIS. 

 
40. Evaluare 

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

10.3. 
Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs    

10.5. 
Seminar/laborator/
proiect 

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

Test scris  100% 

10.6. Standard minim de performanţă 
•   Să producă texte scurte în limba engleză, în mod corect, la nivel mediu, aplicând regulile studiate. 

 
Data completării  Semnătura titularului 

de curs 
Semnătura titularului de seminar 

25.09.2015 - Lect. univ. dr. Elena Ciobanu 
             

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

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

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

 

 
 

FIŞA DISCIPLINEI  
(licenţă) 

 
41. Date despre program 

1.29. Instituţia de învăţământ 
superior 

Universitatea „Vasile Alecsandri“ din Bacău 

1.30. Facultatea Facultatea de Litere 

1.31. Departamentul Limbi şi literaturi străine 

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

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

 
42. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Curs practic limba engleză - comunicare  orală și scrisă I 
2.2. Titularul activităţilor de curs - 
2.3. Titularul activităţilor de seminar Conf.univ. dr. Elena Bonta 
2.4. Anul de studiu II 2.5. Semestrul 1 2.6. Tipul de evaluare EC/C 
2.7. 
Regimul 
disciplinei 

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

DS 

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

DI 

 
43. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 1 3.2. 
Curs 

- 3.3. Seminar/Laborator/Proiect 1 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 
planul de învăţământ 

14 3.5. 
Curs 

- 3.6. Seminar/Laborator/Proiect 14 

 
Distribuţia fondului de timp pe semestru: 36 ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 6 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 16 
Tutoriat  2 
Examinări 2 
Alte activităţi (precizaţi): 0 
 
3.7. Total ore studiu individual  36 
3.8. Total ore pe semestru  50 
3.9. Numărul de credite 2 

 
44. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
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4.1. de curriculum •  
4.2. de 
competenţe 

•  

 
45. Condiţii  (acolo unde este cazul) 

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

46. Competenţe specifice acumulate  

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

Studenții  

• să dobândească abilități de comunicare, înțelegere şi folosire cu uşurinţă a 
structurilor limbii engleze în contexte diferite 

7.2. Obiectivele 
specifice 

• să-și îmbogățească vocabularul prin conversaţie pe tema dată, auditia şi lectura 
unor texte literare şi stiintifice;  

• să exerseze cunoştinţele de gramatică folosind metode inductive şi deductive;  

• să conștientizeze și evalueze nivelul propriu al competențelor lingvistice; 
• să utilizeze eficient şi creativ diferitele tipuri de strategii (conversationale, de 

ascultare şi lectură a unor texte specializate, redactari). 
 
48. Conţinuturi 

 Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 
    
 
Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii 
Speaking skills 
- impressionistic descriptions 
- narrating facts (presenting a case, business letters, 
testimonials) 

6 Communicative language 
teaching (CTL) 

PBL (problem-based 
learning) 
exerciții 

 

Reading skills 
- study of vocabulary: synonyms, antonyms, 
syntagms 
- re-arranging paragraphs according to meaning 
- selecting information in order to re-organize the 
information in the text 
- filling in gaps with appropriate words that fit the 

2 PBL (problem-based 
learning) 

 

 

 
6.1. 

Competenţe 
profesionale 

 

C1 Să comunice  efectiv 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  
C1.2. Să utilizeze aparatul conceptual specific domeniului pentru explicarea fenomenelor lingvistice 
fundamentale specifice domeniului; 
C1.3. Să aplice 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); 
C1.4. Să evalueze critic corectitudinea unui mesaj scris sau oral de dificultate medie (domenii 
diferite, culturi diferite, registre de limbă diferite, etc. 

6.2. 
Competenţe 
transversale 

CT1. Să respecte  normele de etica specifice domeniului (ex: confidentialitate)  
CT2. Să relaționeze în echipă, să comunice interpersonal şi să își asume  roluri specifice. 
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text 
- forming words from other words in the text 
Writing skills  
-  impressionistic descriptions 
- writing based on facts (presenting a case, business 
letters, testimonials) 

4 redactǎri  

Evaluation 2   
Bibliografie 
Hashemi, Louise and Barbara Thomas, IELTS Certificate Trainer, Six Practice Tests with Answers and 
Audio CDs, Cambridge University Press, 2011. 
May P., First Certificate Trainer, Six Practice Tests with Answers and Audio CDs, Cambridge University 
Press, 2011. 
Marrs, Carol, The Complete Book of Speech Communication, Colorado Springs: Meriwether Publishing, 
1992 
Bibliografie minimală 
Marrs, Carol, The Complete Book of Speech Communication, Colorado Springs: Meriwether Publishing, 
1992  
May P., First Certificate Trainer, Six Practice Tests with Answers and Audio CDs, Cambridge University 
Press, 2011. 
 

49. 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. 
 
50. 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 

1) nivelul de  participare la seminar  
• Să recunoască şi să utilizeze corect 

vocabularul dintr-un text în limba engleză; 
•  Să recunoască structuri ale limbii engleze în 

texte audiate; 
•  Să construiască diferite tipuri de 

eseuri/compuneri în limba engleză, prin respectarea 
normelor gramaticale, semantice şi logice; 

• Să producă mesaje orale în limba engleză la 
un nivel avansat, pe teme diverse. 

Evaluare orală 
curentă/continuă 
Lucrări   scrise 
curente, teme de 
casă, proiecte 
 

50% 
 

2) calitatea cunostinţelor acumulate Evaluare scrisă si 
orală finală  

50% 

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 

25.09.2015 - Conf.univ. dr. Elena Bonta 
             

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 
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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) 
51. Date despre program 

1.36. Instituţia de învăţământ 
superior 

Universitatea „Vasile Alecsandri“ din Bacău 

1.37. Facultatea Facultatea de Litere 
1.38. Departamentul Limbi şi literaturi str ăine 
1.39. Domeniul de studii Știinte umaniste și arte/Limbi moderne aplicate 
1.40. Ciclul de studii Studii universitare de licenţă 
1.41. Programul de 

studii/calificarea 
Traducere şi interpretare (engleză, franceză) 

1.42. Forma de învăţământ Învăţământ cu frecvenţă (IF) 
 
52. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei CURS PRACTIC LIMBA FRANCEZ Ă - STRUCTURI GRAMATICALE III 

2.2. Titularul activităţilor de curs - 

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

2.4. Anul de 
studiu 

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

2.7. 
Regimul 
disciplinei 

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

DS 

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

DI 

 
53. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

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

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

 
Distribuţia fondului de timp pe semestru: 22 ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 5 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 5 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 8 

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

 
54. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum  
4.2. de competenţe • ascultare, scriere şi înţelegere în limba franceză 

 
55. Condiţii  (acolo unde este cazul) 

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

• prezenţa la cel puţin jumătate din orele de seminar 
• prezenţa la lucrările de control stabilite 
•  rezolvarea temelor propuse (acasă sau în clasă) 
• recuperarea seminariilor se va face, acolo unde este cazul, printr-un 

program stabilit împreuna cu profesorul titular.  
• pentru predarea cu întârziere a lucrărilor de seminar, studentul va fi 

depunctat cu un punct. 
 

56. Competenţe specifice acumulate  

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

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

Cursul practic vizează însuşirea structurilor gramaticale şi lexicale, îmbogăţirea 
vocabularului, exprimarea corectă, expresivă şi spontană în diversele registre ale 
limbii, abilitatea transpunerii unui mesaj cu maximum de coerenţă şi acurateţe în 
şi din limba franceză, stăpânirea tehnicilor de interpretare de text şi argumentarea 
unor puncte de vedere. 

7.2. Obiectivele specifice • descrierea sistemului fonetic, lexical şi gramatical al limbii franceze în 
varianta sa standard şi utilizarea lui în producerea şi înţelegerea de texte 
scrise şi orale şi în interacţiunea verbală; 

• evaluarea corectitudinii gramaticale a unui text oral sau scris de dificultate 
medie, identificarea abaterilor grave de la sistemul de norme gramaticale şi 
lexicale ale limbii franceze şi corectarea lor, inclusiv prin implicarea de 
instrumente auxiliare; 

• receptarea corectă a discursurilor orale şi scrise la nivel de licenţă (C1), 
producerea fluentă şi spontană de texte orale  şi scrise (inclusiv traduceri) 
la nivel (B2), adaptând vocabularul şi stilul în funcţie de destinatar, de 
tipul de text şi de subiectul tratat; 

• redactarea unui document scris la nivel B2 pentru argumentarea unui punct 
de vedere pe o anumită temă, curent şi corect din punct de vedere 
lingvistic, adaptat contextului şi domeniului de interes, argumentarea orală 
fluentă, corect articulată la nivel minim (B2). 

• utilizarea componentelor domeniului în deplină concordanţă cu etica 
profesională: aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale 
ale filologului; 

• relaţionarea în grup, comunicarea interpersonală şi asumarea de roluri 
specifice: realizarea unui proiect în echipă, cu demonstrarea capacităţilor 
de comunicare 
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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 
Studenţii vor fi capabili: 
C1.2. să utilizeze aparatul conceptual specific domeniului pentru explicarea fenomenelor lingvistice 
fundamentale specifice domeniului 
C1.3 să aplice 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) 
C1.4. sa evalueze critic corectitudinii unui mesaj scris sau oral de dificultate medie. 
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CT1: să gestioneze în mod optim sarcinile profesionale şi deprinderea executării lor la termen (în mod riguros, 
eficient şi responsabil); să respecte normele de etică specifice domeniului (ex: confidentialitate)  
CT2: să aplice tehnicile de relaţionare în echipă; 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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58. Conţinuturi 

 
Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. 

ore 
Metode de predare Observaţii 

L’infinitif. Formes et emploi de l’infinitif. Valeurs de l’infinitif. 
3 Expunere, exerciţii 

gramaticale, activităţi 
individuale şi în grup 

 

Le participe et le gérondif. Participes à valeur verbale et 
participes à valeur adjectivale. L’emploi et les valeurs 
temporelle/circonstancielle/adjectivale du participe et du 
gérondif 

2 Expunere, exerciţii 
gramaticale, activităţi 
individuale şi în grup 

 

Le substantif. Catégories grammaticales: le genre. 
2 Expunere, exerciţii 

gramaticale, activităţi 
individuale şi în grup 

 

Le substantif. Catégories grammaticales: le nombre. 
2 Expunere, exerciţii 

gramaticale, activităţi 
individuale şi în grup 

 

La détermination du substantif. Fonctions et classement des 
déterminants. 

3 Expunere, exerciţii 
gramaticale, activităţi 
individuale şi în grup 

 

Travail de contrôle 2 Test scris  
L’adjectif qualificatif. Catégories grammaticales : le genre et le 
nombre. L’accord et la place des adjectifs qualificatifs. 
L’accord des adjectifs de couleur. Les degrés d'intensité et de 
comparaisons. 

4 Expunere, exerciţii 
gramaticale, activităţi 
individuale şi în grup 

 

Les adjectifs numéraux 
2 Expunere, exerciţii 

gramaticale, activităţi 
individuale şi în grup 

 

Les adverbes. Formation. Place des adverbes. 
4 Expunere, exerciţii 

gramaticale, activităţi 
individuale şi în grup 

 

Les pronoms relatifs 

4 Expunere, exerciţii 
gramaticale, activităţi 
individuale şi în grup; 
Exerciţii recapitulative 

 

Bibliografie 
*** 1988 - Abrégé de grammaire française, coord. Cuniţă Alexandra şi Vi şan Viorel, Universitatea din Bucureşti, 
Facultatea de Filologie; 
*** 1988 - Le Bon Usage, Editions Duculot, Paris. 
Dictionnaire  Nouveau Petit Larousse, Librairie Larousse, Paris, 1970.  
Gorunescu, Elena, Gramatica limbii franceze, Corint, Bucureşti, 2005. 
Riegel, M. J.-C. Pellat et R. Rioul, Grammaire méthodique du français, P.U.F., Paris, 2009. 
Ghidu, G., Pisoschi, V., Gramatica limbii franceze moderne cu excerciţii, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 
1970. 
Mastacan, Simina, La phrase et son au-delà, Bacau, Alma Mater, 2008. 
Monneret, Ph., Rioul, R.- 1990 - Questions de syntaxe française, PUF, Paris. 
Bibliografie minimală 
Ghidu, G., Pisoschi, V., Gramatica limbii franceze moderne cu excerciţii, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 
1970. 
Gorunescu, Elena, Gramatica limbii franceze, Corint, Bucureşti, 2005. 
 

59. 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. 
 

 
60. Evaluare 

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

 
10.5. 

Seminar/laborator/proiect 
Corectitudinea si temeinicia cunoştinţelor 
asimilate 
 Capacitatea de a opera cu cunoştinţele  
asimilate 
Participare activă la seminar 

Evaluare pe tot parcursul  
semestrului (răspunsuri la 
seminar, teme de casă, 
teste periodice, lucrare 
semestrială) 
Evaluare scrisă si orală 
finală  

60% 
 
 
 
 
40% 

10.6. Standard minim de performanţă 
-însuşirea a cel puţin 50% din informaţiile prezentate pe parcursul semestrului; 
-aplicarea, la un nivel minim, a deprinderilor formate şi consolidate în timpul semestrului; 
-prezenţa la lucrarea semestrială şi obţinerea mediei 5; 
-participarea moderată la discuţii, rezolvarea temelor de casă în  proporţie de cel puţin 75%; 
- prezenţa la colocviu. 
 

Data completării  Semnătura titularului 
de curs 

Semnătura titularului de seminar 

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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UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 
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FIŞA DISCIPLINEI  
(licenţă) 

61. Date despre program 
1.43. Instituţia de învăţământ 

superior 
Universitatea „Vasile Alecsandri“ din Bacău 

1.44. Facultatea Facultatea de Litere 
1.45. Departamentul Limbi şi literaturi str ăine 
1.46. Domeniul de studii Știinte umaniste și arte/Limbi moderne aplicate 
1.47. Ciclul de studii Studii universitare de licenţă 
1.48. Programul de 

studii/calificarea 
Traducere şi interpretare (engleză, franceză) 

1.49. Forma de învăţământ Învăţământ cu frecvenţă (IF) 
 
62. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Curs practic limba francezǎ – comunicare orală și scrisă I 

2.2. Titularul activităţilor de curs - 

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

2.4. Anul de 
studiu 

II 2.5. Semestrul 1 2.6. Tipul de evaluare EC/C 

2.7. 
Regimul 
disciplinei 

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

DS 

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

DI 

 
63. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

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

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

14 

 
Distribuţia fondului de timp pe semestru: 36 ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 14 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 5 

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

 
64. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 
curriculum 

•  

4.2. de 
competenţe 

•  
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65. Condiţii  (acolo unde este cazul) 

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

•  

 
66. Competenţe specifice acumulate  

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

7.1. Obiectivul 
general al 
disciplinei 

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

7.2. Obiectivele 
specifice 

-descrierea sistemului fonetic, lexical şi gramatical al limbii franceze în varianta sa standard şi 
utilizarea lui în producerea şi înţelegerea de texte scrise şi orale şi în interacţiunea verbală; 
-evaluarea corectitudinii gramaticale a unui text oral sau scris de dificultate medie, identificarea 
abaterilor grave de la sistemul de norme gramaticale şi lexicale ale limbii franceze şi corectarea lor, 
inclusiv prin implicarea de instrumente auxiliare; 
-receptarea corectă a discursurilor orale şi scrise la nivel de licenţă (C1), producerea fluentă şi 
spontană de texte orale şi scrise (inclusiv traduceri) la nivel (B2), adaptând vocabularul şi stilul în 
funcţie de destinatar, de tipul de text şi de subiectul tratat; 
-redactarea unui document scris la nivel B2 pentru argumentarea unui punct de vedere pe o anumită 
temă, curent şi corect din punct de vedere lingvistic, adaptat contextului şi domeniului de interes, 
argumentarea orală fluentă, corect articulată la nivel minim (B2). 
-utilizarea componentelor domeniului în deplină concordanţă cu etica profesională: aplicarea 
principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale ale filologului. 

 
68. Conţinuturi 

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

ore 
Metode de predare Observaţii 

La France dans le monde  
Les Français vus par eux-mêmes et par les autres 

3 
Lecturǎ, conversaţie, exerciţii 
lexicale, activitate individualã şi 
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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  
Studenţii vor fi capabili:  
C1.1. să definească, descrie şi să explice principalelor concepte, teorii, metode specifice studiului limbii 
franceze; 
C1.2. să utilizeze aparatul conceptual specific domeniului pentru explicarea fenomenelor lingvistice 
fundamentale specifice domeniului; 
C1.3. să aplice unele principii, reguli de bază pentru a înţelege un text scris/oral, respectiv pentru a se exprima 
în scris/oral într-o manieră adecvată, ţinând cont de totalitatea elementelor implicate (lingvistice, socio-
lingvistice, pragmatice, semantice, stilistice); 
C1.4. să evalueze critic corectitudinea unui mesaj scris sau oral de dificultate medie (domenii diferite, culturi 
diferite, registre de limbă diferite, etc.); 
C1.5.  să elaboreze şi să prezinte un proiect profesional de dificultate medie, în scris şi oral în limba franceză 
în domenii de interes larg şi semi-specializat, cu respectarea documentaţiei şi metodologiei specifice. 
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Studenții vor fi capabili să: 
CT1. gestioneze optim sarcinile profesionale şi să deprindă executarea lor la termen, în mod riguros, eficient şi 
responsabil si sa respecte normele de etică specifice domeniului (ex: confidenţialitate); 
CT2. aplice tehnicile de relaţionare în echipă;să dezvolte capacităţile empatice de comunicare interpersonală şi 
de asumare de roluri specifice în cadrul muncii în echipă având drept scop eficientizarea activităţii grupului şi 
economisirea resurselor, inclusiv a celor umane; 
CT3. identifice şi să utilizeze unele metode şi tehnici eficiente de învăţare; -să conştientizeze motivaţiile 
extrinseci şi intrinseci ale învăţării continue. 
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Le résumé în grup, lucrări scrise, dictări 

Mon image de la France et des Français 
Le dialogue 

3 
Lecturǎ, conversaţie, exerciţii 
lexicale, activitate individualã şi 
în grup, lucrări scrise, dictări 

 

Sur la tolérance 
Les limites de la liberté 
Le texte argumentatif 

3 
Lecturǎ, conversaţie, exerciţii 
lexicale, activitate individualã şi 
în grup, lucrări scrise, dictări 

 

Races et civilisations 
Le problème de l’altérité 
L'interview et l'entretien 

3 
Lecturǎ, conversaţie, exerciţii 
lexicale, activitate individualã şi 
în grup, lucrări scrise, dictări 

 

L'uniformisation de la société contemporaine 
Le récit 

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

 

Bibliografie 
Caradec, J. et Nègre, G., Thèmes et textes de français, Librairie Delagrave, 1973. 
Dobrescu-Warodin, Andreea, Marcu, Rodica, Repeţeanu, Liana, Langue, vie et civilisation française, Ed. didacticǎ şi 
pedagogicǎ, Bucureşti, 1980. 
Eluerd, R., Langue et littérature. Grammaire, communication, techniques littéraires, Nathan, Paris, 1992. 
Pacthod, A.  et Roux, P.-Y., 80 fiches pour la production orale en classe de FLE, Paris, Didier, 1999. 
Plazolles, L.-R. et Plazolles, J.-B., Thèmes d'hier et d'aujourd'hui, Paris, Fernand Nathan, 1973. 
Tuţescu, M., Du mot au texte, Ed. Cavallioti, Bucureşti, 1996 
Bibliografie minimală 
Eluerd, R., Langue et littérature. Grammaire, communication, techniques littéraires, Nathan, Paris, 1992. 
Pacthod, A. et Roux, P.-Y., 80 fiches pour la production orale en classe de FLE, Paris, Didier, 1999. 
Tuţescu, M., Du mot au texte, Ed. Cavallioti, Bucureşti, 1996. 
 

69. 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. 
 
70. 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/laborat
or/proiect 

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

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

40% 
 
 
30% 
 
30% 

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

 
Data completării  Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 
26.09.2015 - Lector univ. dr. Raluca Bălăiță 

 
 
                                                

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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MINISTERUL EDUCA ŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIIN ȚIFICE  
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FACULTATEA DE LITERE 
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www.ub.ro; e-mail: litere @ub.ro 

 
 
 

 
 

 
FIŞA DISCIPLINEI  

(licenţă) 
71. Date despre program 

1.50. Instituţia de învăţământ 
superior 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 

1.51. Facultatea Facultatea de Litere  
1.52. Departamentul Limbi şi literaturi străine 
1.53. Domeniul de studii Ştiinţe umaniste şi arte / Limbi moderne aplicate   
1.54. Ciclul de studii Studii universitare de licenţă 
1.55. Programul de 

studii/calificarea 
Traducere şi interpretare (engleză, franceză) 

1.56. Forma de învăţământ Învățământ cu frecvență (IF) 
 
72. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Introducere în limbaje specializate (juridic-administrativ) 

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

2.3. Titularul activităţilor de seminar - 

2.4. Anul de 
studiu 

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

2.7. 
Regimul 
disciplinei 

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

DC 

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

DO 

 
73. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

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

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

- 

 
Distribuţia fondului de timp pe semestru: 36 ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 2 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

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

 
74. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 
curriculum 

•  

4.2. de 
competenţe 

•  
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75. Condiţii  (acolo unde este cazul) 

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

•  

 
76. Competenţe specifice acumulate  

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

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

• Să îşi însuşească operarea cu noţiuni şi termeni specifici limbajului juridic-
administrativ şi funcţionarea acestora în structuri gramaticale specifice 

7.2. Obiectivele specifice • Să îşi însuşească şi să opereze cu noţiunile şi termenii specifici limbajului 
juridic-administrativ introduşi şi să îi aplice în texte specifice anumitor situaţii 
textuale sau unor documente specifice; 
• Să demonstreze înţelegerea conceptelor de traducere şi adaptare; 
• Să demonstreze familiarizarea cu rolurile şi activităţile specifice  muncii în 
echipă şi distribuirea de sarcini pentru nivelurile subordonate (interacţiune 
socială). 

 
78. Conţinuturi 

 Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 
1. Introductory lecture – the responsibilities of the act of 
translating/ interpreting (establishing register; 
correspondence, etc.); placement test     

2   

2. The legal profession (basic concepts, uses,  
differentiations between law systems and branches of law) 
• working in law; 
• making a claim; 
• areas of law. 

2 prezentarea, explicaţia, lectura, 
conversaţia, dezbaterea, 

analogia, comparaţia, studiul pe 
grupe/ individual. 

 

3. The language of banking (basic concepts, uses) 
• a new bank account; 
• working in a bank; 
• loans. 

2 prezentarea, explicaţia, lectura, 
conversaţia, dezbaterea, 

analogia, comparaţia, studiul pe 
grupe/ individual. 

 

4.1. The language of contract law (basic concepts, uses) 
• elements of a contract; 
• contract and statute; 
• going to court. 
4.2. Company formation (basic concepts, uses) 
• board meetings; 
• shareholders meetings; 
• removals from a board 

2 prezentarea, explicaţia, lectura, 
conversaţia, dezbaterea, 

analogia, comparaţia, studiul pe 
grupe/ individual. 

 

5. The language of employment law (basic concepts, uses) 
• an employment contract; 
• an employment claim in an employment tribunal; 
• acting for an employer/employee. 

2 prezentarea, explicaţia, lectura, 
conversaţia, dezbaterea, 

analogia, comparaţia, studiul pe 
grupe/ individual. 
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C2 Aplicarea adecvată a tehnicilor de traducere şi mediere scrisă şi orală din limba B/C în limba engleza şi 
invers, în domenii de interes larg şi semi-specializate   
C2.3 Aplicarea unor principii, metode de bază pentru realizarea unei terminologii de specialitate sau a unei 
traduceri sau interpretări corecte, adecvate domeniului din care provine textul sursă, în timp real 
C2.4 Evaluarea critică a corectitudinii şi relevanţei unei terminologii de dificultate de medie şi a corectitudinii 
şi adecvării unui segment de text tradus sau al unei secvenţe de discurs interpretat de dificultate medie 
C5 Comunicare profesională şi instituţională şi analiză şi evaluare a comunicării eficiente în limba engleză 
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  
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CT1. Să gestioneze optim  sarcinile profesionale şi deprinderea executării lor la termen, în mod riguros, 
eficient şi responsabil; să respecte normele de etica specifice domeniului (ex: confidenţialitate) 
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•  
6. The language of tort (basic concepts, uses, 

differentiations) 
• types of tort; liability/duty of care/negligence. 

2 prezentarea, explicaţia, lectura, 
conversaţia, analogia, 

comparaţia, studiul individual. 

 

7. Final test 2   
Bibliografie 
• Dumitrescu, D.: Dicţionar de termeni juridici, drept comercial şi de asigurări , Cartea Universitară, Buc, 2004. 
• Mason C.; Atkins, R.: The Lawyer's English Language Coursebook, Global Legal English LTD, 2007.  
• McRay, W. R., Charlon, H.: Legal English. How to Understand and Master the Language of Law, Pearson Longman 

Education, 2005. 
• Munday, Jeremy: Introducing Translation Studies. Theories and Applications, second edition, Routledge, Taylor and 

Francis Group, 2001. 
• Robinson, Douglas: Becoming a Translator. An Introduction to the Theory and Practice of Translation, second 

edition, Routledge, Taylor and Francis Group, 2003. 
• Voiculescu, C.: Dicţionar juridic englez–român, român–englez şi terminologia UE–SUA, Ed. Niculescu, Buc, 2005. 
• Voroniuc, A.: Dicţionar englez–român/român–englez de termeni economic&juridici , Ed. „Instit. European”, Iaşi, 

2000 
Bibliografie minimală 
• Mason C.; Atkins, R.: The Lawyer's English Language Coursebook, Global Legal English LTD, 2007.  
• McRay, W. R., Charlon, H.: Legal English. How to Understand and Master the Language of Law, Pearson Longman 

Education, 2005. 
• Munday, Jeremy: Introducing Translation Studies. Theories and Applications, second edition, Routledge, Taylor and 

Francis Group, 2001. 
• Voroniuc, A.: Dicţionar englez–român/român–englez de termeni economici &juridici , Ed. „Instit. European”, Iaşi, 

2000 
 

8. 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 
 
9. Evaluare 

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

10.4. Curs 

Cunoaşterea terminologiei utilizate în Legal 
English 
Însuşirea problematicii tratate la curs; 
Capacitatea de a utiliza corect metodele si 
notiunile parcurse. 

Verificare pe parcurs  
 
Examinare finala 

50%  
 
50% 
 

10.6. Standard minim de performanţă 
• cel puţin 2 intervenţii în cadrul a 2 cursuri. 

 
Data completării  Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 
25.09.2015 Lect.univ.dr. Andreia-Irina 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 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) 

79. Date despre program 
1.57. Instituţia de învăţământ 

superior 
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 

1.58. Facultatea Facultatea de Litere  

1.59. Departamentul Limbi şi literaturi străine 

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

1.61. Ciclul de studii Studii universitare de licenţă 

1.62. Programul de 
studii/calificarea 

Traducere şi interpretare (engleză, franceză) 

1.63. Forma de învăţământ Învățământ cu frecvență (IF) 

 
80. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Educatie fizica  

2.2. Titularul activităţilor de curs  

2.3. Titularul activităţilor de seminar Ciuntea Mihai Lucian 

2.4. Anul de studiu II 2.5. 
Semestrul 

I 2.6. Tipul de evaluare EC/Verificare 

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 

 
81. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 1 3.2. Curs - 3.3. 
Seminar/Laborator/Proiect 

1 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 
planul de învăţământ 

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

14 

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

Tutoriat  2 
Examinări 2 
Alte activităţi (precizaţi):  
 
3.7. Total ore studiu individual  11 
3.8. Total ore pe semestru  25 
3.9. Numărul de credite 1 

 
82. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum •  
4.2. de competenţe •  

 
83. Condiţii  (acolo unde este cazul) 

5.1.  de desfăşurare a cursului •  
5.2. de desfăşurare a • Pe baza demonstraţiei şi a explicaţiei cadrului didactic, studenţii exersează şi 
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seminarului/laboratorului/proiectului pun în aplicare toate indicaţiile primite de la profesor pentru o exersare cât mai 
corectă a elementelor 

 
84. Competenţe specifice acumulate  

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

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

• Autoevaluarea nevoilor de formare continuă în vederea adaptării 
competenţelor profesionale la dinamica contextului social, şi la nivelul 
funcţionalităţii organismului  

• Formarea capacităţii de practicare independentă a exerciţiilor fizice 
7.2. Obiectivele specifice • Menţinerea şi întărirea sănătăţii şi călirea organismului; 

• Dezvoltarea fizică armonioasă a organismului; 
• Dezvoltarea deprinderilor, priceperilor motrice şi a aptitudinilor psiho-

motrice (forţă, viteză, rezistenţă, îndemânare); 
• Formarea obişnuinţei de practicare independentă şi sistematică a exerciţiului 

fizic.  
 
86. Conţinuturi 

 Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 
• Nu este cazul    
 
Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii 
1. Menţinerea şi întărirea sănătăţii, călirea organismului şi 

dezvoltare fizică armonioasă a organismului cu ajutorul 
practicării jocurilor sportive (handbal, fotbal, baschet, 
volei) şi a exerciţiilor cu caracter atletic desfăşurate în 
aer liber  

2. Dezvoltarea deprinderilor, priceperilor motrice şi a 
aptitudinilor psiho-motrice prin intermediul practicării 
jocurilor sportive (handbal, fotbal, baschet, volei) şi a 
exerciţiilor cu caracter atletic desfăşurate în aer liber 

3. Organizarea, conducerea şi arbitrarea unei competiţii 
sportive organizate în timpul liber. 

6 ore 
 
 
 
 
4 ore 
 
4 ore 

Metode de lucru în 
grup, individual şi 
frontal, ateliere de 
lucru. 

Este obligatoriu ca la 
lucrările practice, 
studenţii să participe 
activ. 

Bibliografie 

Acsinte A. ,  Jocuri şi activităţi dinamice de timp liber, Ed. Performantica, Iaşi, 2007; 
Balint Gh., Jocurile dinamice  – o alternativă pentru optimizarea lecţiei de educaţie fizică cu teme din fotbal în 
învăţământul gimnazial, Editura Pim, Iaşi, 2009; 
Ciocan V. C., Baschet – Îndrumar metodico-practic, Editura Alma Mater, Bacău, 2004; 
Balint Gh., Bazele generale ale fotbalului, Editura Pim, Iaşi, 2008; 
Dobrescu T., Gimnastica aerobică – o alternativă pentru un nou stil de viaţă al adolescentelor, Ed. Pim, Iaşi 
2008; 
Dobrescu T., Gimnastica aerobică – strategii pentru optimizarea fitnessului, Ed. Pim, Iaşi 2008; 
Pavel Silviu-Ioan, Caiet de lucrări practice la facultăţile neprofil, Alma Mater , Bacău, 2007; 
Şufaru C., Handbal III, Editura Pim, Iaşi, 2006. 

Bibliografie minimală 
 

87. 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. 
 
 
 
 

 
6.1. 
Competenţe 
profesionale  

Abilitatea de sintetizare a cunoştinţelor complexe din cadrul diferitelor ştiinţe în relaţie cu capacitatea 
funcţională, fizică şi motrică necesare practicării activităţilor sportive. 
 

6.2. 
Competenţe 
transversale 

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 
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88. 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 

Participare activă 
Însuşirea şi înţelegerea importanţei 
practicării exerciţiilor fizice asupra 
organismului; 
Practicarea independentă a exerciţiului fizic 
în activităţile de timp liber şi recreative. 

 
probe practice 

 
50% 

 
 

50% 

10.6. Standard minim de performanţă  
• admis 

 
Data completării  Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 
26.09.2015 - Ciuntea Mihai Lucian 

                                                
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 
 

 


