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FIŞA DISCIPLINEI  

 

1. Date despre program 

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

1.2. Facultatea Facultatea de Inginerie 

1.3. Departamentul Departamentul de Energetică și Știința Calculatoarelor 

1.4. Domeniul de studii Inginerie Energetică 

1.5. Ciclul de studii Licenţă 

1.6. Programul de studii/calificarea Energetică Industrială 

1.7. Forma de învăţământ Învățământ cu frecvenţă 

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Franceză tehnică 1 

2.2. Titularul activităţilor de curs - 

2.3. Titularul activităţilor de seminar Prof. univ. dr. Romedea Adriana-Gertruda 

2.4. Anul de 

studiu 

I 2.5. Semestrul I 2.6. Tipul de evaluare C 

2.7. 

Regimul 

disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  

DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DC 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  

DI - obligatorie (impusă), DO - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 

DO 

 

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: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 15 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 2 

Tutoriat  2 

Examinări 2 

Alte activităţi (precizaţi): - 

 

3.7. Total ore studiu individual  36 

3.8. Total ore pe semestru  50 

3.9. Numărul de credite 2 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 

curriculum 

Limba franceză nivel minim A 2 

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 

1) Testele si examenele/colocviile/verificarile se pot sustine exclusiv la data la 

care sunt planificate (cu exceptia situatiilor deosebite, obiective, cand acestea 

se vor replanifica. 

2) Studentii pot intarzia la seminar doar in situatii desosebite. 

 

6. Competenţe specifice acumulate  

 

 

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

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 
 Consolidarea cunoştinţelor de limbă franceză şi perfecţionarea deprinderilor de 

utilizarea a acesteia în comunicare, în general, şi în comunicarea pe linie 

profesională, în special. 

7.2. Obiectivele specifice  Să consolideze cunoştinţele de gramatică şi să perfecţioneze deprinderile de 

formare şi exprimare corectă (din punct de vedere gramatical) şi adecvată (din 

punct de vedere semantic şi pragmatic) a enunţurilor în limba franceză 

 Să familiarizeze studenţii cu importanţa adaptării registrului/stilului la natura, 

formală sau informală, scrisă sau orală, a situaţiei de comunicare;  

 Să dezvolte vocabularul general şi cel de specialitate al studentului; 

 Să familiarizeze studenţii cu principiile şi tehnicile de traducere a unui text 

ştiinţific de specialitate;  

 

8. Conţinuturi 

 Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 

     

Bibliografie 

  

Bibliografie minimală 

  

 

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

1. Prise de contact. Engager une conversation 

téléphonique Le système verbal. Les formes. Les 

marques du nombre et de la personne. Les 

désinences des formes personnelles 

2. Transitif et intransitif. Prise de contact (II). 

Accueillir dans l’entreprise 

3. A la croisée des cultures. Temps, modes, cultures 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

conversaţia, 

problematizarea, 

dezbaterea, 
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CT3 Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată 

(portaluri Internet, aplicaţii software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atât în limba română cât 

şi într-o limbă de circulaţie internaţională 
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4. L'indicatif et ses temps. Voyage. S’informer sur le 

lieu de destination. Se déplacer en ville. Trouver le 

bon chemin 

5. Prendre Rendez-vous. Changer de rendez-vous. 

Communiquer son emploi du temps. Le 

conditionnel et ses temps 

6. Découvrir l’entreprise. Comparer des 

performances L'impératif. L'infinitif: présent, 

composé. Les participes. L'accord du participe 

passé 

7. La règle du "si" conditionnel.  Chercher les 

opportunités 

8. Repartir les tâches. Aménager  l’espace de travail. 

Résoudre les conflits de travail. La concordance 

des temps à l'indicatif. 

9. Le nom. Le substantif et le nom propre. Le genre 

des substantifs. Le nombre. Travailler à l’étranger 

10. L'adjectif qualificatif. Le genre et le nombre. 

L'accord. Les degrés d'intensité et de 

comparaisons. Prise de parole. 

11. Recherche d’emploi.  Consulter les offres 

d’emploi. Expliquer les motivations.  

12. Passer un entretien d’embauche. 

13. L'adjectif qualificatif. Le genre et le nombre. 

L'accord. Les degrés d'intensité et de 

comparaisons. Prise de parole. 

14. Points de vue :Lutter contre le chômage 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

prezentarea, 

traducerea în/din 

limba franceză 

rezolvarea de 

exerciții 

Bibliografie 

1. *** Le Nouveau Petit Robert, Paris, Dictionnaires Le Robert, 1996  

2. Agrigoroaiei, V., Eléments pour une morphosyntaxe du verbe français, Ed. Fundaţiei Axis, Iaşi, 1994. 

3. Alméras, Jacques, Pratique de la communication, Larousse, 1978 

4. Chamberlain, A., Steele, R., Guide pratique de la communication, Didier, Paris, 1991  

5. Danaila Sorina, Examenele DELF si DALF, Polirom, Iasi, 2006 

6. Faure, G. et coll., Le français par le dialogue, Hachette, Paris, 1976 

7. Grecu Veronica, Méthode de français technique, Alma Mater, Bacau, 2008 

8. Penfornis, Jean-Luc, Français.com, CLE International, Paris, 2002 

 

Bibliografie minimală 

1. Grecu Veronica, Méthode de français technique, Alma Mater, Bacau, 2008 

2. Penfornis, Jean-Luc, Français.com, CLE International, Paris, 2002 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 În stabilirea conținuturilor seminariilor şi a metodelor de predare/învăţare, s-a ţinut cont de 

o nevoile şi aşteptările actuale, în ce priveşte comunicarea în limba franceză, ale 

angajatorilor/agenţilor economici (de pe plan local, în special); 

o conţinutul disciplinei la alte instituţii de învăţamînt superior similare, din ţară şi din străinătate; 

 

10. 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 

1) calitatea răspunsurilor  

la examen / colocviu / verificare; 

2)gradul de participare la desfăşurarea 

seminarului; 

3)calitatea şi cantitatea  cunoştinţelor 

acumulate curent; 

Examinare orală 

Teste 

1) 50% 

 

2) 25% 

 

3) 25% 

 



F 84.07/Ed. 06 
 

10.6. Standard minim de performanţă 

1) capacitatea de a comunica în limba franceză, fără pauze mari şi fără greşeli majore, în propoziţii simple, în anumite 

contexte situationale; 

2) capacitatea de a identifica, în text/enunţ,  structuri gramaticale elementare cu functiile lor semantice si pragmatice 

si de a le utiliza, corect și fluent, în situații de comunicare adecvate;  

3) capacitatea de a înţelege un text de specialitate şi de a formula întrebări simple privind conţinutul acestuia. 

 

 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

02.10.2020 - Prof. Univ. Dr. Romedea Adriana-

Gertruda 

 

 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

05.10.2020 

 

Prof.dr.ing. George Culea 

 

 

Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului 

06.10.2020 

 

Conf.dr.ing. Mirela Panainte-Lehăduș 

 


