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FIŞA DISCIPLINEI  
(licenţă) 

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

1.2. Facultatea Facultatea de Litere 

1.3. Departamentul Limbi şi literaturi străine 

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 (IF) 

 
2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Limba engleză contemporană (timp, temporalitate, mod, modalitate) 

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

2.3. Titularul activităţilor de seminar Conf. univ. dr. Ioan-Lucian Popa 

2.4. Anul de 
studiu 

2 2.5. Semestrul 
 

2 2.6. Tipul de evaluare ES/E 

2.7. 
Regimul 
disciplinei 

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

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 2 3.2. 
Curs 

2 3.3. 
Seminar/Laborator/Proiect 

1 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 
planul de învăţământ 

42 3.5. 
Curs 

28 3.6. 
Seminar/Laborator/Proiect 

14 

 
Distribuţia fondului de timp pe semestru: 65 ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 15 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 

Tutoriat  4 
Examinări 6 
Alte activităţi (precizaţi):  
 
3.7. Total ore studiu individual  65 
3.8. Total ore pe semestru  107 
3.9. Numărul de credite 4 

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

- 

4.2. de 
competenţe 

- 

5. Condiţii  (acolo unde este cazul) 
5.1.  de desfăşurare a cursului • Nu se tolerează efectuarea de convorbiri telefonice în timpul cursului. 

•  Nu se tolrează părăsirea de către studenți a sălii de curs fără aprobare de 
către cadrul didactic. 

• Nu se tolerează întârzierea studenților la curs și seminar/laborator. 
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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%. 

 
6. Competenţe specifice acumulate  

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

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

Să descrie sistemului gramatical al grupului verbal în limba modernă A  şi să îl 
utilizeze în producerea şi traducerea de texte şi în interacţiunea verbală 

7.2. Obiectivele specifice Să descrie sistemul gramatical al grupului verbal în limba modernă A în varianta 
sa standard şi să definească conceptele lingvistice de bază specifice ale acestuia. 

8. Conţinuturi 
 Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 
Exprimarea relaţiilor temporale prin intermediul verbului. Timp 
gramatical; definiţie. Perspectivă şi referinţă. Sensurile exprimate prin 
timpul prezent: (a) stări prezente sau nelimitate în timp, (b) evenimente 
recurente în prezent, (c) evenimente instantanee în prezent, (d) referire 
la evenimente desfăşurate în trecut.  

4 prelegere 2 prelegeri 

Sensurile exprimate prin timpul trecut: (a) (a) evenimente definite în 
trecut, (b) trecutul cu referinţă la prezent şi viitor.  

2 prelegere 1 
prelegere 

Sensurile exprimate prin timpul viitor: (a) predicţii, (b) evenimente 
programate, (c) intenţii, (d) evenimente iminente, (e) viitor anterior. 

2 prelegere 1 
prelegere 

Aspect: definiţie. Perfectivitate, imperfectivitate. Verbe non-dinamice. 
Verbe dinamice. Aspectul progresiv: definiţie. Aspectul progresiv şi 
stările. Aspectul progresiv şi situaţiile durative. Aspectul progresiv, 
acte şi evenimente. Funcţiile discursive ale aspectului progresiv. . 
Aspectul perfectiv: definiţie.  Sensuri exprimate de prezentul perfect: 
(a) anterioritate, (b) relevanţă curentă. Aspectul perfectiv şi stările. 
Aspectul perfectiv şi situaţiile durative. Aspectul perfectiv, acte şi 
evenimente. Trecutul perfect. Forme perfecte non-finite. . Sensuri 
exprimate prin combinarea aspectelor progresiv şi perfectiv. 

6 prelegere 3prelegeri 

Mod, modalitate.  Verbele modale: definiţie, caracteristici, clasificare. 2 prelegere 1 
prelegere 

Modalitate intrinsecă / deontică. 4 prelegere 2 prelegeri 
Modalitate extrinsecă / epistemică. 4 prelegere 2 prelegeri 
Folosirea verbelor modale şi distribuţia lor. Verbele modale în raport 
cu timpul gramatical, aspectul şi diateza. Verbele modale şi negaţia. 
Secvenţe de verbe modale. 

4 prelegere 2 prelegeri 

Bibliografie 
• Alexander, L. G. 1991: Longman English Grammar, Longman, London 
• Biber, Douglas; Stig Johansson; Geoffrey Leech; Susan Conrad; Edward Finegan 1998: Longman Grammar of 

Written and Spoken English, Longman, London 
• Declerck, Renaat et. al.2006. Grammar of the English Verb Phrase: Volume 1: The Grammar of the English Tense 

System, Mouton De Gruyter 
• Downing, Angela; Philip Locke 1992: A University Course in English Grammar, Prentice Hall 
• Halliday, M. A. K. 1994: An Introduction to Functional Grammar, Edward Arnold 
• Huddleston, R., Geoffrey K. Pullum.2015 (5th printing). The Cambridge Grammar of the English Language. 

 

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: confidentialitate). 
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Cambridge U. P., Cambridge.   
• Leech, Geoffrey N. 1971: Meaning and the English Verb, Longman, London. 
• Palmer, F. R.1991: Mood and Modality, Cambridge University Press, Cambridge 
• Popa, I. L  2004: Modal Verbs and Modality in English, Editura “Egal”, Bacau (integral) 
• Quirk, Randolph; Sidney Greenbaum; Geoffrey Leech; Jan Svartvik 1991: A Comprehensive Grammar of the English 

Language, Longman, London 
Bibliografie minimală 
• Popa, I. L  2004: Modal Verbs and Modality in English, Editura “Egal”, Bacau (integral) 
• Quirk, Randolph; Sidney Greenbaum; Geoffrey Leech; Jan Svartvik 1991: A Comprehensive Grammar of the English 

Language, Longman, London 
 
Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii 
Exprimarea relaţiilor temporale prin intermediul verbului. 
Timp gramatical; definiţie. Perspectivă şi referinţă. 
Sensurile exprimate prin timpul prezent: (a) stări prezente 
sau nelimitate în timp, (b) evenimente recurente în prezent, 
(c) evenimente instantanee în prezent, (d) referire la 
evenimente desfăşurate în trecut.  

2 identificarea și 
aprofundarea fenomenelor 
și noțiunilor predate la 
curs prin exerciții de 
gramatică 

1 seminar 

Sensurile exprimate prin timpul trecut: (a) (a) evenimente 
definite în trecut, (b) trecutul cu referinţă la prezent şi 
viitor.  

1 identificarea și 
aprofundarea fenomenelor 
și noțiunilor predate la 
curs prin exerciții de 
gramatică 

½ seminar 

Sensurile exprimate prin timpul viitor: (a) predicţii, (b) 
evenimente programate, (c) intenţii, (d) evenimente 
iminente, (e) viitor anterior. 

1 identificarea și 
aprofundarea fenomenelor 
și noțiunilor predate la 
curs prin exerciții de 
gramatică 

1/2 seminar 
 

Aspect: definiţie. Perfectivitate, imperfectivitate. Verbe 
non-dinamice. Verbe dinamice. Aspectul progresiv: 
definiţie. Aspectul progresiv şi stările. Aspectul progresiv şi 
situaţiile durative. Aspectul progresiv, acte şi evenimente. 
Funcţiile discursive ale aspectului progresiv. . Aspectul 
perfectiv: definiţie.  Sensuri exprimate de prezentul perfect: 
(a) anterioritate, (b) relevanţă curentă. Aspectul perfectiv şi 
stările. Aspectul perfectiv şi situaţiile durative. Aspectul 
perfectiv, acte şi evenimente. Trecutul perfect. Forme 
perfecte non-finite. Sensuri exprimate prin combinarea 
aspectelor progresiv şi perfectiv. 

3 identificarea și 
aprofundarea fenomenelor 
și noțiunilor predate la 
curs prin exerciții de 
gramatică 

1,5 seminare 

Mod, modalitate.  Verbele modale: definiţie, caracteristici, 
clasificare. 

1 identificarea și 
aprofundarea fenomenelor 
și noțiunilor predate la 
curs prin exerciții de 
gramatică 

1/2 seminar 

Modalitate intrinsecă / deontică. 2 identificarea și 
aprofundarea fenomenelor 
și noțiunilor predate la 
curs prin exerciții de 
gramatică 

1 seminar 

Modalitate extrinsecă / epistemică. 2 identificarea și 
aprofundarea fenomenelor 
și noțiunilor predate la 
curs prin exerciții de 
gramatică 

1 seminar 

Folosirea verbelor modale şi distribuţia lor. Verbele modale 
în raport cu timpul gramatical, aspectul şi diateza. Verbele 
modale şi negaţia. Secvenţe de verbe modale. 

2 identificarea și 
aprofundarea fenomenelor 
și noțiunilor predate la 
curs prin exerciții de 
gramatică 

1 seminar 

Bibliografie 
• Alexander, L. G. 1991: Longman English Grammar, Longman, London 
• Biber, Douglas; Stig Johansson; Geoffrey Leech; Susan Conrad; Edward Finegan 1998: Longman Grammar of 

Written and Spoken English, Longman, London 
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• Declerck, Renaat et. al.2006. Grammar of the English Verb Phrase: Volume 1: The Grammar of the English Tense 
System, Mouton De Gruyter 

• Downing, Angela; Philip Locke 1992: A University Course in English Grammar, Prentice Hall 
• Halliday, M. A. K. 1994: An Introduction to Functional Grammar, Edward Arnold 
• Huddleston, R., Geoffrey K. Pullum.2015 (5th printing). The Cambridge Grammar of the English Language. 

Cambridge U. P., Cambridge.   
• Leech, Geoffrey N. 1971: Meaning and the English Verb, Longman, London. 
• Palmer, F. R.1991: Mood and Modality, Cambridge University Press, Cambridge 
• Popa, I. L  2004: Modal Verbs and Modality in English, Editura “Egal”, Bacau (integral) 
• Quirk, Randolph; Sidney Greenbaum; Geoffrey Leech; Jan Svartvik 1991: A Comprehensive Grammar of the English 

Language, Longman, London 
• Hewings, Martin. 2005. Advanced Grammar in Use. Cambridge University Press, Cambridge   
Bibliografie minimală 
• Popa, I. L  2004: Modal Verbs and Modality in English, Editura “Egal”, Bacau (integral) 
• Quirk, Randolph; Sidney Greenbaum; Geoffrey Leech; Jan Svartvik 1991: A Comprehensive Grammar of the English 

Language, Longman, London 
 

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

• Conţinuturile disciplinei sunt în concordanţă cu standardele RNCIS. 
 
10. Evaluare 

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

10.4. Curs 

• Cunoaşterea terminologiei utilizate în 
abordarea problemelor grupului verbal în 
limba engleză. 

examen 
 

60% 
 

• Capacitatea de utilizare adecvată a 
noţiunilor referitoare la grupul verbal în 
limba engleză. 

10.5. 
Seminar/laborator/proiect 

• Însuşirea problematicii tratate la curs şi 
seminar; 

portofoliu 
 
 
exerciții gramatică 

40% 
 

• Capacitatea de a utiliza corect informația 
referitoare la grupul verbal în limba 
engleză. 

10.6. Standard minim de performanţă 

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

 
Data completării  Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 
25.09.2015 Conf. univ. dr. Ioan-Lucian Popa Conf. univ. dr. Ioan-Lucian Popa 

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

(licenţă) 
1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Vasile Alecsandri“ din Bacău 

1.2. Facultatea Facultatea de Litere 

1.3. Departamentul Limbi şi literaturi străine 

1.4. Domeniul de studii 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 (IF) 

 
2. Date despre disciplină 

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

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 II 2.6. Tipul de evaluare EC/E 

2.7. 
Regimul 
disciplinei 

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

DF 

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

DI 

 
3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

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

1 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 
planul de învăţământ 

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

14 

 
Distribuţia fondului de timp pe semestru: 65 ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 15 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 

Tutoriat  10 
Examinări 5 
Alte activităţi (precizaţi):  
 
3.7. Total ore studiu individual  65 
3.8. Total ore pe semestru  106 
3.9. Numărul de credite 4 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum •  
4.2. de competenţe •  

 
5. Condiţii  (acolo unde este cazul) 
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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 

- 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 

Morphologie verbale : classes de flexion, auxiliaires, semi-
auxiliaires 

2 -prelegerea; conversaţia 
euristică; exerciţiul; explicaţia 

 

Le groupe verbal 
Critères d’identification du groupe verbal 

2 -prelegerea; conversaţia 
euristică; exerciţiul; explicaţia 

 

Traits inhérents, morphémiques et catégoriels du verbe 8 -prelegerea; conversaţia 
euristică; exerciţiul; explicaţia 

 

Catégories grammaticales du verbe : la voix, l’aspect, le 
temps verbal, le mode verbal 

10 -prelegerea; conversaţia 
euristică; exerciţiul; explicaţia 

 

Traits contextuels du verbe 6 -prelegerea; conversaţia 
euristică; exerciţiul; explicaţia 

 

Bibliografie 
Agrigoroaiei, V., La sphère du nom, Ed. Fundaţiei 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 
 
 
 

 

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.  
CT2. să relaționeze în echipă, să comunice interpersonal şi să își asume  roluri specifice. 
 



F 84.07/Ed. 06 
 

 
Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii 
Le verbe – catégorie prédicative 

 
1 conversaţia euristică; exerciţiul; 

explicaţia 
 

Le système verbal français 
La conjugaison du verbe français 

5 conversaţia euristică; exerciţiul; 
explicaţia 

 

Valeurs modales, temporelles et aspectuelles des temps 
verbaux 

8 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 
Cunoasterea partiala a trasaturilor inerente, morfematice si contextuale ale verbului. 
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 dr. Raluca Bălăiţă Lector 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 străine 

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) II 

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

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

2.4. Anul de 
studiu 

2 2.5. Semestrul 
 

1 2.6. Tipul de evaluare EC/E 

2.7. Regimul 
disciplinei 

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

DS 

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

DI 

 
13. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

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

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

14 

 
Distribuţia fondului de timp pe semestru: 65 ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 

Tutoriat  10 
Examinări 5 
Alte activităţi (precizaţi):  
 
3.7. Total ore studiu individual  65 
3.8. Total ore pe semestru  107 
3.9. Numărul de credite 4 

 
14. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 
curriculum 

- 

4.2. de 
competenţe 

- 

 
 
15. Condiţii  (acolo unde este cazul) 



F 84.07/Ed. 06 
 

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 

 
8. Conţinuturi 

 Curs Nr. ore 
Metode de 
predare Observaţii 

Particularităţile procesului de traducere a textelor poetice. Strategii: 
fonemică, literală, metrică, poezie în proză, traducere rimată, traducere 
în vers alb, interpretare.  

4 prelegere 2 prelegeri 

Particularităţile procesului de traducere a textelor de proză literară. 8 prelegere 4 prelegeri 
Particularităţile procesului de traducere a textelor dramatice. 
Specificitatea textului dramatic.. 

4 prelegere 2 prelegeri 

Particularităţile procesului de traducere a textelor stiintifice si tehnice. 8 prelegere 4 prelegeri 
Traducerea asistată de calculator 4 prelegere 2 prelegeri 

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 

 
6.1. 

Competenţe 
profesionale 

C2. să aplice în mod adecvat tehnicile de traducere şi mediere scrisă şi orală din limba B/C în limba 
A şi invers, în domenii de interes larg şi semi-specializate   
C2.1. să definească, să descrie şi să explice principalele concepte, teorii, metode care stau la baza 
traducerii – interpretării, terminologiei 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 
 

6.2. 
Competenţe 
transversale 

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) 
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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 

Particularităţile procesului de traducere a 
textelor poetice. Strategii: fonemică, literală, 
metrică, poezie în proză, traducere rimată, 
traducere în vers alb, interpretare. 

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

2 seminare 

Particularităţile procesului de traducere a 
textelor de proză literară. 

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

4 seminare 

Particularităţile procesului de traducere a 
textelor dramatice. Specificitatea textului 
dramatic.. 

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

2 seminare 

Particularităţile procesului de traducere a 
textelor stiintifice si tehnice. 

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

4 seminare 

Traducerea asistată de calculator 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 
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 
 

18. 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. 

 
 
 
 
19. 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 • 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. 
• Intocmirea portofoliului 

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

 
 

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) 
20. 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 Știinţe 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) 

 
21. Date despre disciplină 

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

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

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

2.4. Anul de 
studiu 

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

2.7. 
Regimul 
disciplinei 

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

DS 

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

DI 

 
22. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

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

1 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 
planul de învăţământ 

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

14 

 
Distribuţia fondului de timp pe semestru: 65 ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 17 

Tutoriat  2 
Examinări 6 
Alte activităţi (precizaţi):  
 
3.7. Total ore studiu individual  65 
3.8. Total ore pe semestru  107 
3.9. Numărul de credite 4 

 
23. 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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24. 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 

 
25. Competenţe specifice acumulate  

 
26. 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 
 
27. Conţinuturi 

 Curs 
Nr. 
ore 

Metode de predare Observaţii 

Traduction, diversité des langues et vision du monde 4 Curs interactiv  
Didactique et comparaison des langues vivantes ; l’approche 
interlinguistique en pédagogie 

2 Curs interactiv  

Linguistique théorique et didactique des langues étrangères 2 Curs interactiv  
Texte littéraire / texte technique - quelles différences de 
traduction? 

4 Curs interactiv  

Pertes et négociation en traduction 4 Curs interactiv  
Analyse contrastive et théorie de la traduction; les fautes 
interférentielles 

2 Curs interactiv  

L’équivalence de sens (l’hétéronymie) 4 Curs interactiv  
Les problèmes de l’ambiguïté; la lexicalisation 2 Curs interactiv  
Problèmes de syntaxe et de pragmatique en traduction 4 Curs interactiv  
Bibliografie 
1. Adam, Jean-Michel, Les textes: types et prototypes, Paris, Nathan, 1992 
2. Bell, Roger T., Teoria si practica traducerii, Iasi, Polirom, 2000 
3. Charaudeau, Patrick, Grammaire du sens et de l’expression, Paris, Hachette, 1992 
4. Codleanu, Mioara, Implications socio-culturelles dans l’acte traductif: l’adaptation, Constanta, Ovidius 

University Press, 2004 
5. Cristea, Teodora, Cunita, Alexandra, Etudes contrastives, Bucuresti, Editura Universitatii, 1983 

 
6. Cristea, Teodora, Cunita, Alexandra, Modalités d’énonciation et contrastivité, Bucuresti, Editura Universitatii, 

1986 

 

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 
 

6
.2

. 
C

o
m

p
et

enţ
e 

tr
an

sv
er

sa
le 

 

CT1: să gestoneze în mod optim sarcinile profesionale şi deprinderea executării lor la termen (în mod riguros, 
eficient şi responsabil); să respecte normele de etică specifice domeniului (ex: confidentialitate)  
CT2: să aplice tehnicile de relaţionare în echipă; să dezvolte capacităţile empatice de comunicare 
interpersonală şi de asumare de roluri specifice în cadrul muncii în echipă având drept scop eficientizarea 
activităţii grupului  
CT3: să identifice şi să utilizeze în mod eficient unele metode şi tehnici de învăţare; să conştientizeze 
motivaţiile extrinseci şi intrinseci ale învăţării continue, economisirea resurselor, inclusiv a celor umane 
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7. Cristea, Teodora, Eléments de grammaire contrastive, domaine français-roumain, Bucuresti, Editura didactica si 
pedagogica, 1977 

8. Cristea, Teodora, Stratégies de traduction, II-ème édition, Bucureşti, Editura fundaţiei „România de mâine”, 2000 
9. Ducrot, Oswald, Le dire et le dit, Paris, Minuit, 1984 

Bibliografie minimală 
Mastacan, Simina, La traduction: enjeux linguistiques et culturels, Editura Alma Mater, Bacău, 2014 
 
Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. 

ore 
Metode de predare Observaţii 

La paraphrase interlinguale 
2 Exerciţii de traducere şi 

comentarea variantelor 
 

Les erreurs dans l’approche contrastive. Classification des erreurs 
2 Exerciţii de traducere şi 

comentarea variantelor 
 

Traduire le texte littéraire / traduire le texte de spécialité. 
L’exemple du texte juridique. 

2 Exerciţii de traducere şi 
comentarea variantelor 

 

La reconstitution et la comparaison. L’induction et la déduction 
dans l’analyse des erreurs 

2 Exerciţii de traducere şi 
comentarea variantelor 

 

Travail de contrôle 
2 Exerciţii de traducere şi 

comentarea variantelor 
 

Interprètes et traducteurs. Décodage d’un message écrit. 
Comparaison des deux codes; étude des textes et des variantes 

2 Exerciţii de traducere şi 
comentarea variantelor 

 

La traduction libre, l’adaptation; étude des textes et des variantes 
2 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 
Gǎlǎţeanu, Olga, Actes de langage et didactique des langues étrangères, Bucuresti, Editura Universitǎţii, 1984 
Jeanrenaud, Magda, Universaliile traducerii, Iasi, Polirom, 2006 
Mastacan, Simina, La parole et son spectacle. Une analyse de l’énonciation comme activité discursive, Iasi, Casa 
Editoriala Demiurg, 2006 
Toma, Dolores, Exerciţii de traducere (romana-franceza), Polirom, 1998 

Bibliografie minimală 
Mastacan, Simina, La traduction: enjeux linguistiques et culturels, Editura Alma Mater, Bacău, 2014 

 
28. 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. 
 

 
29. 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% 

10.5. 
Seminar/laborator/proiect 

 
 
 

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

rezolvare de sarcini de 
lucru (traducerea 
diferitelor tipuri de texte) 

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. Simina Mastacan Conf.univ.dr. Simina Mastacan 
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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) 

30. Date despre program 
1.22. Instituţia de învăţământ 

superior 
Universitatea „Vasile Alecsandri“ din Bacău 

1.23. Facultatea Facultatea de Litere 

1.24. Departamentul Limbi şi literaturi străine 

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

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

 
31. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Curs practic limba engleză - structuri gramaticale IV  
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 

 
32. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 2 3.2. Curs 0 3.3. 
Seminar/Laborator/Proiect 

2 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 
planul de învăţământ 

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

28 

 
Distribuţia fondului de timp pe semestru: 25 ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 8 
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  25 
3.8. Total ore pe semestru  53 
3.9. Numărul de credite 2 

 
33. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum •  
4.2. de competenţe •  
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34. 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.   

 
35. Competenţe specifice acumulate  

 
36. 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. 

 
37. Conţinuturi 

Seminar 
Nr. 
ore 

Metode de predare Observaţii  

Substantivul. Grupul nominal. Substantive proprii. 
Determinanţi. Categoriile gramaticale ale substantivului. 
Exerciţii. 

4 Explicaţia, munca 
individuală 

 
 

Adjectivul. Clasificare, grade de comparaţie. Funcţii 
sintactice. Ordinea adjectivelor. Exerciţii. 

4 Explicaţia, munca 
individuală 

 

Numeralul. Tipuri de numeral. Construcţii specifice. Exerciţii. 4 Explicaţia, munca 
individuală 

 

Adverbul. Tipuri de adverbe. Funcţii sintactice. Grade de 
comparaţie. Adverbul ca modifier. Exerciţii. 

4 Explicaţia, munca 
individuală 

 

Pronumele. Clasificare. Categorii gramaticale. Exerciţii. 4 
 

Explicaţia, munca 
individuală 

 

Prepoziţia şi conjuncţia. Clasificări şi sensuri. Exerciţii. 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. 

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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individuală 
Phrasal verbs. Adjective cu prepoziţie obligatorie. Prepoziţii şi 
particule adverbiale. Exerciţii. 

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. 
 

38. 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. 

 
39. 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 ŞI CERCETĂRII ŞTIIN ȚIFICE 
UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BAC ĂU 

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

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

 

 
 

FIŞA DISCIPLINEI  
(licenţă) 

1. 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) 

 
2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Curs practic limba engleză - comunicare  orală și scrisă II  
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 
2 2.6. Tipul de evaluare EC/C 

2.7. 
Regimul 
disciplinei 

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

DS 

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

DI 

 
3. 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: 39 ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 9 
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  39 
3.8. Total ore pe semestru  53 
3.9. Numărul de credite 2 
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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 

Studenții  
• să dobândească abilitățil 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). 

 
8. Conţinuturi 

 Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 
-    
 
Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii 
Speaking skills 
- debate 
- making a public speech 
 

6 Communicative language teaching 
(CTL) 

PBL (problem-based learning) 
exerciții 

 

Reading skills 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 (Nivel de competenţă B2/C1 în ambele limbi - vezi Cadrul European 
Comun de Referinţă pentru Limbi) 
C1.1. Să definească, descrie şi explice principalele concepte, teorii, metode specifice studiului limbii 
engleze 
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. Să elaboreze şi să prezinte un proiect profesional de dificultate medie, în scris şi oral în limba 
A, 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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- 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 text 
- forming words from other words in the text 

 

Writing skills  
-  essay writing 

4 redactari  

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.  
 

9. 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 
 
10. 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 
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25.09.2015 - Conf.univ. dr. Elena Bonta 
             

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 

1.36. 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) 

 
12. Date despre disciplină 

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

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 II 2.6. Tipul de evaluare EC/C 

2.7. 
Regimul 
disciplinei 

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

DS 

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

DI 

 
13. 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: 25 ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 8 
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  25 
3.8. Total ore pe semestru  53 
3.9. Numărul de credite 2 

 
14. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 
curriculum 

 

4.2. de 
competenţe 

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

• prezenţa la cel puţin jumătate din orele de seminar 
• prezenţa la 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. 
 

16. Competenţe specifice acumulate  

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

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

Cursul practic de limba francezǎ 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; 
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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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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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• relaţionarea în grup, comunicarea interpersonală şi asumarea de roluri 
specifice: realizarea unui proiect în echipă, cu demonstrarea capacităţilor 
de comunicare 

 
18. Conţinuturi 

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

Les pronoms et les adjectifs pronominaux interrogatifs 
2 Expunere, exerciţii 

gramaticale, activităţi 
individuale şi în grup 

 

Les pronoms et les adjectifs pronominaux indéfinis 
2 Expunere, exerciţii 

gramaticale, activităţi 
individuale şi în grup 

 

Les prépositions et les locutions prépositionnelles. Les 
conjonctions et les locutions conjonctives. 

2 Expunere, exerciţii 
gramaticale, activităţi 
individuale şi în grup 

 

Le subjonctif. Les temps du subjonctif. L’emploi du 
subjonctif 

4 Expunere, exerciţii 
gramaticale, activităţi 
individuale şi în grup 

 

La concordance des temps au subjonctif. Valeurs modales 
exprimées par l’indicatif et le subjonctif. 

4 Expunere, exerciţii 
gramaticale, activităţi 
individuale şi în grup 

 

Travail de contrôle 2 Test scris  

L’expression de la cause 
3 Expunere, exerciţii 

gramaticale, activităţi 
individuale şi în grup 

 

L’expression du but 
3 Expunere, exerciţii 

gramaticale, activităţi 
individuale şi în grup 

 

L’expression de la conséquence 
3 Expunere, exerciţii 

gramaticale, activităţi 
individuale şi în grup 

 

L’expression du temps et de la durée 

3 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. 
 
 

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

Conţinuturile disciplinei sunt în concordanţă cu standardele RNCIS. 
 

 
 
20. Evaluare 

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

 
 

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 și obținerea mediei 5; 
-participarea moderată la discuţii, rezolvarea temelor de casă în  proporţie de cel puţin 75% 
- prezenţa la colocviu. 
 
Data completării  Semnătura titularului 

de curs 
Semnătura titularului de seminar 

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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MINISTERUL EDUCA ŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIIN ȚIFICE 
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FACULTATEA DE LITERE 
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FIŞA DISCIPLINEI  
(licenţă) 

21. 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) 

 
22. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Curs practic limba franceză - comunicare orală şi scrisă II 

2.2. Titularul activităţilor de curs - 

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

2.4. Anul de 
studiu 

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

2.7. 
Regimul 
disciplinei 

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

DS 

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

DI 

 
23. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

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

14 3.5. Curs - 3.6. Seminar 14 

 
Distribuţia fondului de timp pe semestru: 39 ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

Tutoriat  2 
Examinări 2 
Alte activităţi (precizaţi):  
 
3.7. Total ore studiu individual  39 
3.8. Total ore pe semestru  53 
3.9. Numărul de credite 2 

 
24. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 
curriculum 

•  

4.2. de 
competenţe 

•  

 
25. Condiţii  (acolo unde este cazul) 

5.1.  de desfăşurare a cursului Studenţii nu se vor prezenta la seminare cu telefoanele mobile deschise. De 
asemenea, nu vor fi tolerate convorbirile telefonice în timpul orelor. 
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5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

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

 
26. Competenţe specifice acumulate  

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

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

Cursul practic de comunicare orală şi scrisă în limba franceză 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 şi 
argumentarea unor puncte de vedere.  

7.2. Obiectivele specifice - să activeze structurile pasive existente în vocabularul studenţilor; 
- să contribuie la însuşirea unui fond lexical bogat şi variat pentru realizarea unei 
exprimări corecte, nuanţate şi spontane în numeroasele situaţii de comunicare 
oferite de societatea contemporană; 
- să stimuleze permanent creativitatea studenţilor ale căror sugestii vor putea servi 
deseori ca punct de plecare al comunicării; 
- să contribuie la perfecţionarea nivelului limbii scrise prin încurajarea efortului 
personal de reflecţie şi de creaţie.   

 
28. Conţinuturi 

Aplicaţii (Seminar) ) Nr. ore Metode de predare Observaţii 
Les conflits entre les générations 
L’essai 
 

2 Lecturǎ, conversaţie, exerciţii 
lexicale, activitate individualã 
şi în grup 

 

Images de l'époque contemporaine  
Le texte descriptif. Décrire des images 
 

2 Lecturǎ, conversaţie, exerciţii 
lexicale, activitate individualã 
şi în grup 

 

L’amitié 
Le portrait et l'autoportrait  
 

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

 

Lucrare semestrială 2 Lucrare scrisă  
La presse, la télé, la radio et leur influence sur l’opinion 
publique 
Le livre et l'ordinateur 

3 Lecturǎ, conversaţie, exerciţii 
lexicale, activitate individualã 
şi în grup 
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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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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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Le texte journalistique 
 
La publicité comme moyen de manipulation 
Le compte rendu 
 

2 Lecturǎ, conversaţie, exerciţii 
lexicale, activitate individualã 

 

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. 
 

29. 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. 
 
30. Evaluare 

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

10.5. Seminar 

Corectitudinea exprimării orale şi scrise în 
limba franceză 
Capacitatea de a-şi adapta discursul oral şi 
scris în funcţie de situaţia şi specificul 
comunicării  
Lucrare semestrială scrisă 
Participare activă la seminar, rezolvarea 
temelor de casă 

Colocviu (oral) 
 
 

50% 
 
 
 
 
40% 
10% 

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 testări şi obţinerea mediei 5; 
- participarea moderată la discuţii, rezolvarea temelor de casă în  proporţie de cel puţin 75% 
 
Data completării  Semnătura titularului 

de curs 
Semnătura titularului de seminar 

26.09.2015 - Conf.univ.dr. Simina Mastacan 
             

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

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

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

 

 
 

FIŞA DISCIPLINEI  
(licenţă) 

31. 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 Știinte umaniste și 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 Învăţământ cu frecvenţă (IF) 

 
32. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Institu ţiile Uniunii Europene 

2.2. Titularul activităţilor de curs Lector univ. dr. Brînduşa-Mariana Amălăncei 

2.3. Titularul activităţilor de seminar  

2.4. Anul de 
studiu 

II 2.5. 
Semestrul 

II 2.6. Tipul de evaluare Examen 

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 

 
33. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 2 3.2. Curs 2 3.3. Seminar/Laborator/Proiect 0 
3.4. Totalul de ore pe semestru din 
planul de învăţământ 

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

0 

 
Distribuţia fondului de timp pe semestru: 26 ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 8 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 7 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 7 

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

 
34. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum •  
4.2. de competenţe •  

 
35. Condiţii  (acolo unde este cazul) 

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

•  
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36. Competenţe specifice acumulate  

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

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

Însuşirea cunoştinţelor fundamentale din problematica comunitară în vederea 
aplicării acestora în cadrul profesiei de relaţionist. 

7.2. Obiectivele specifice Să caracterizeze instituţiile europene şi să explice mecanismele lor de funcţionare; 
să analizeze raportul cost-beneficiu în implementarea locală a  politicilor 
europene; să analizeze critic valorile culturale, morale şi politice europene; să 
stăpânească terminologia comunitară şi să o folosească în mod adecvat în cadrul 
profesiei.  

 
38. Conţinuturi 

 Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 
• Proiectul Uniunii Europene: de la mit la realitate   2 Problematizare interactivă  
• Tratatele comunitare 2 Prelegere  
• Tratatul de la Paris 
• Tratatul de la Roma 
• Tratatul de la Bruxelles 
• Actul Unic European 

2 Problematizare interactivă  

• Tratatul de la Maastricht 
• Tratatele de la Amsterdam şi Nisa 
• Tratatul de la Lisabona 

2 Prezentare power-point  

• Instituţiile Uniunii Europene: roluri şi atribuţii 2 Prezentare power-point  
• Parlamentul European: puterea legislativă, puterea 

bugetară, puterea de control democratic 
2 Problematizare interactivă 

Studiu de caz 
 

• Comisia Europeană : componenţă, constituire, 
atribuţii 

2 Prelegere 
Studiu de caz 

 

• Consiliul European şi Consiliul de Miniştri 2 Problematizare interactivă 
Studiu de caz 

 

• Alte instituţii europene: Curtea de Conturi, Curtea 
de Justiţie, Banca Centrală Europeană, Banca 
Europeană de Investiţi. 

• Alte agenţii, fundaţii, centre şi rolul lor 

2 Problematizare interactivă 
Studiu de caz 

 

• Piaţa comună: libera circulaţie a bunurilor, libera 
circulaţie a persoanelor, libera circulaţie a 
serviciilor, libera circulaţie a capitalului 

2 Prelegere 
Studiu de caz 

 

• Politicile comune  
               - Politica comunitară în domeniul educaţiei 
               - Politica comunitară în domeniul infrastructurii 
               - Politica în domeniul mediului 
               - Politica de dezvoltare regională 

4 Problematizare interactivă 
Studiu de caz 

 

• Fondurile europene; Fonduri de pre-aderare şi rolul 
lor 

2 Problematizare interactivă 
Prezentare power-point 

 

• Scurt istoric al relaţiilor dintre România şi Uniunea 
Europeană  

2 Prezentare power-point  

Bibliografie 

 

6.1. 
Competenţe 
profesionale 

C5 Comunicare profesională şi instituţională şi analiză şi evaluare a comunicării eficiente în limbile 
A, B, C 
C5.1. Definirea, descrierea şi explicarea conceptelor, teoriilor fundamentale pentru o comunicare 
eficientă 
C5.2. Utilizarea noţiunilor, conceptelor respective pentru identificarea şi interpretarea unor chestiuni 
care pot afecta comunicarea profesională şi instituţională, atât în scris, cât şi la nivel oral  
C5.3 Aplicarea unor principii de bază sau strategii de comunicare pentru rezolvarea unor 
neînţelegeri, ţinându-se cont de totalitatea factorilor implicaţi (tipul de discurs, domeniul, relaţiile 
interpersonale, profesionale, instituţionale, etc.) 
 

6.2. 
Competenţe 
transversale 

CT1.  Respectarea normelor de eticǎ specifice domeniului (ex: confidentialitate). 
CT2. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în echipă; dezvoltarea capacităţilor empatice de comunicare 
interpersonală şi de asumare de roluri specifice în cadrul muncii în echipă având drept scop 
eficientizarea activităţii grupului şi economisirea resurselor, inclusiv a celor umane 
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Bărbulescu, Iordan Gheorghe, De la Comunităţile Europene la Uniunea Europeană, Editura Trei, Bucureşti, 2001. 
Bărbulescu, Iordan Gheorghe, Procesul decizional în Uniuea Europeană, Polirom, Iaşi, 2008. 
Bîrzea, Cezar, Cetăţenia europeană, POLITEIA–SNSPA, Bucureşti, 2005. 
Cîrtiţă-Buzoianu, Cristina, Integrarea europeană: de la aspiraţia aderării la realitatea integrării comunitare, Editura 
Alma Mater, Bacău, 2009. 
Defarges Moreau, Philippe, Instituţiile europene, Editura Amarcord, Timişoara, 2002. 
Fuerea, Augustin, Manualul Uniunii Europene, Editura Univers Juridic, Bucureşti, 2006. 
Marga, Andrei, Filosofia unificarii europene, ediția II, Cluj-Napoca, Biblioteca Apostrof, 1997. 

Bibliografie minimală 

Bărbulescu, Iordan Gheorghe, De la Comunităţile Europene la Uniunea Europeană, Editura Trei, Bucureşti, 2001. 
Bărbulescu, Iordan Gheorghe, Procesul decizional în Uniuea Europeană, Polirom, Iaşi, 2008. 
Cîrtiţă-Buzoianu, Cristina, Integrarea europeană: de la aspiraţia aderării la realitatea integrării comunitare, Editura 
Alma Mater, Bacău, 2009. 
 

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 
Probarea însuşirii unui miniumum de 
cunoştinţe predate la curs 

Evaluare scrisǎ 50% 

10.5. 
Seminar/laborator/proiect 

Prezentarea portofoliului Evaluare oralǎ 50% 

10.6. Standard minim de performanţă 
• să obţină nota 5 la evaluarea de la curs şi la portofoliu, respectiv să dovedească însuşirea minimă a materiei 

parcurse (noţiuni de bază); 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de 
seminar 

25.09.2015 Lector univ. dr. Brînduşa-Mariana Amălăncei 
 

- 

 
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 

1.57. 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 Știinte umaniste și 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 Învăţământ cu frecvenţă (IF) 

 
42. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Istoria limbii engleze 
2.2. Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Elena Ciobanu  
2.3. Titularul activităţilor de seminar - 
2.4. Anul de 
studiu 

II 2.5. 
Semestrul 

2 2.6. Tipul de evaluare ES/E 

2.7. Regimul 
disciplinei 

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

DS 

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

DI 

 
43. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 1 3.2. Curs 1 3.3. Seminar/Laborator/Proiect 0 
3.4. Totalul de ore pe semestru din 
planul de învăţământ 

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

0 

 
Distribuţia fondului de timp pe semestru: 40 ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 
Tutoriat  8 
Examinări 2 
Alte activităţi (precizaţi):  
 
3.7. Total ore studiu individual  40 
3.8. Total ore pe semestru  54 
3.9. Numărul de credite 2 

 
44. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum •  
4.2. de competenţe •  

45. Condiţii  (acolo unde este cazul) 
5.1.  de desfăşurare • Studenții nu se vor prezenta la cursuri şi seminarii cu telefoanele mobile deschise. 
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a cursului 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.   

 
46. Competenţe specifice acumulate  

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

7.1. Obiectivul general 
al disciplinei 

• Cunoasterea si descrierea principalelor etape in formarea limbii engleze, ţinând 
cont de contextul istoric in care aceasta s-a dezvoltat. 

7.2. Obiectivele 
specifice 

• Să descrie etapele de dezvoltare a limbii engleze conform periodizărilor 
stabilite; 

• Să compare sistemele semantice şi gramaticale ale englezei vechi, medii şi 
moderne; 

• Să folosească resurse variate de studeiu al particularităţilor lingvistice din 
perioade diferite; 

• Să facă asociaţii între contextele culturale, istorice şi sociale şi etapele de 
dezvoltare ale limbii engleze; 

• Să facă diferenţieri între dialectele actuale ale limbii engleze; 
• Să descrie statutul limbii engleze în epoca contemporană. 

 
48. Conţinuturi 

 Curs 
Nr. 
ore 

Metode de predare Observaţii 

The origins of the English language. Old English 2 Prelegerea  
The Norman Conquest. Middle English 2 Prelegerea  
The Renaissance. Early modern English 2 Prelegerea  
Late Modern English 2 Prelegerea  
Phonological and grammatical changes 2 Prelegerea  
Dialects and varieties of the English language 2 Prelegerea  
English, globalization and the internet 2 Prelegerea  
Bibliografie 
Algeo, John  Pyles, Thomas, Problems in the Origin and Development of the English Language, Harcourt, 
New York, 1966. 

 

6.
1.

 
C

om
pe

te
nţe

 
pr

of
es

io
na

le
  

 

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 
limbii engleze 
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.

 
C

om
pe

te
nţe

 
tr

an
sv

er
sa

le 
 

CT1. Gestionarea optimă a sarcinilor profesionale şi deprinderea executării lor la termen, în 
mod riguros, eficient şi responsabil;  
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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Crystal, David (ed.), The English Language, Penguin Books, London, 1990. 
Iarovici, Edith, Curs de istoria limbii engleze, Editura de Stat Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1961. 
Nicolescu, Adrian, Istoria civilizatiei britanice, vol. 1, Institutul European, Iasi, 1999. 
Nicolescu, Adrian, Istoria civilizatiei britanice, vol. 2, Institutul European, Iasi, 2001. 
 

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

 Conţinuturile disciplinei sunt în concordanţă cu standardele RNCIS 
 
50. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 
10.2. Metode de 

evaluare 

10.3. 
Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs 

• Să descrie etapele de dezvoltare a limbii 
engleze conform periodizărilor stabilite; 

• Să compare sistemele semantice şi gramaticale 
ale englezei vechi, medii şi moderne; 

• Să facă asociaţii între contextele culturale, 
istorice şi sociale şi etapele de dezvoltare ale 
limbii engleze; 

• Să facă diferenţieri între dialectele actuale ale 
limbii engleze; 

• Să descrie statutul limbii engleze în epoca 
contemporană. 

Test scris 100% 

10.6. Standard minim de performanţă 
•   Să descrie, în linii mari, dezvoltarea limbii engleze într-o etapă istorică, menţionând cel puţin trei 

elemente specifice. 

 
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) 
51. Date despre program 

1.64. Instituţia de învăţământ 
superior 

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 

1.65. Facultatea FACULTATEA DE LITERE  

1.66. Departamentul LIMBI ŞI LITERATURI STRĂINE 

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

1.68. Ciclul de studii Studii universitare de licenţă 

1.69. Programul de 
studii/calificarea 

Traducere şi interpretare (engleză, franceză) 

1.70. Forma de învăţământ Învățământ cu frecvență (IF) 

 
52. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Educaţie fizicǎ  

2.2. Titularul activităţilor de curs  

2.3. Titularul activităţilor de seminar Ciuntea Mihai Lucian 

2.4. Anul de studiu II 2.5. Semestrul 2 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 

 
53. 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 9 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri - 

Tutoriat  2 
Examinări 2 
Alte activităţi (precizaţi):  
 
3.7. Total ore studiu individual  13 
3.8. Total ore pe semestru  27 
3.9. Numărul de credite 1 

 
54. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum •  
4.2. de competenţe •  

 
55. Condiţii  (acolo unde este cazul) 

5.1.  de desfăşurare a cursului •  
5.2. de desfăşurare a • 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 

56. Competenţe specifice acumulate  

 
57. 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.  
 
58. 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. 
 

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 

10.5. 
Seminar/laborator/pr
oiect 

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% 

 
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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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 
 

 

 

 

 

 

 


