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FIŞA DISCIPLINEI  
 

Denumirea 
disciplinei 

COMPETENȚE DE 
COMUNICARE ÎN LIMBA 

FRANCEZĂ 

Codul 
disciplinei 

1.DS.FC.02 

Anul de studiu I Semestrul I 
Tipul de evaluare finală (E, CO, 
V) 

CO 

Regimul disciplinei (OB – obligatorie,                                 
OP – opţională, FC – facultativă) 

FC Număr de credite 3 

Total ore 
din Planul 

de 

învăţământ 

28 Total ore studiu individual 112 
Total ore pe 

semestru 
140 

Categoria 
formativă a 
disciplinei 

DF – discipline fundamentale; DD – discipline în domeniu; DS – 
discipline de specialitate; DC – discipline complementare 

DS 

Titularul(a) 
disciplinei* 

Lect. Dr. Maria Cătălina RADU 

 

Facultatea 
FILS 

DEPARTAMENTUL DE LIMBI 
STRĂINE ȘI COMUNICARE 

 
Numărul total de ore 

pe saptamână din 
Planul de învăţământ Domeniul de 

studii  
FILOLOGIE 

Ciclul de studii 
(Licență, 
Masterat, 
Doctorat) 

MASTERAT 

 

Total C S L P 

Programul de 
studii 

(Specializarea) 

MASTERAT DE TRADUCERE ȘI 
INTERPRETARE SPECIALIZATĂ 

 
2 1 1 - - 

 

Precondiții de curriculum 
Cunoașterea limbii franceze la nivel B.1 conform Cadrului 
European Comun de Referință pentru Limbi Străine. 

Competențe profesionale 
vizate de disciplină  
 

La finalul semestrului studenții sunt capabili: 
- să înțeleagă conținutul esențial al subiectelor concrete 

sau abstracte într-un text complex, inclusiv o discuție 
tehnică în anumite domenii de specialitate. 



- să converseze cu un grad ridicat de spontaneitate și cu 

ușurință, de exemplu în cazul unei conversații cu un 
locutor nativ. 

- să se exprime într-un mod clar și detaliat asupra unei 
mari game de subiecte, să emită păreri asupra unui 
subiect de actualitate și să expună avantajele și 
inconvenientele diferitelor posibilități. 

Conținutul disciplinei (se vor detalia: conținutul cursului,  numărul de ore de predare 
pentru fiecare capitol al acestuia, lucrări de laborator, lucrări practice, proiect şi altele), 
numărul total de ore, bibliografia) 

Curs 

Metode de 

predare (Clasice, 
clasice 

interactive, cu 
suport digital ș.a.)  

Nr. de 

ore 
alocate 

1. Sistemul temporal al indicativului în limba franceză – 
timpurile indicativului, concordanţa timpurilor 

 3,5 

2. Exprimarea realului, a potenţialului, a irealului – 
condiţionalul, subjonctivul 

 3,5 

3. Discursul raportat, discursul indirect  3,5 

4. Sistemul nominal în limba franceză: substantivul, 

pronumele, adjectivul 
 3,5 

TOTAL ORE 14 

 

Activități aplicative 

Tipuri de lucrări 
(seminar, 
laborator, 

lucrari practice, 
proiect) 

Denumirea lucrărilor 
Metode de 
lucru cu 
studenții 

Nr. de ore 
alocate 

Seminar 

Planuri de viitor 
• Exprimarea scopului; a nemulțumirii 

• Înțelegerea unui proiect de 
arhitectură 

• Exprimarea de obiective; a 
nemulțumirii; a opiniei asupra 
chestiunilor legate de locuință 

• Înțelegerea unui articol despre 
tendințele pe piața imobiliară 

• Exprimarea unor revendicări 
• Familii de cuvinte; pronume duble 

Mijloace de transport; vocabular din 
domeniul imobiliar 

Interactive, 
audio, video. 

3,5 

Seminar 

Arta de a trăi 
• Exprimarea unei obligații, a unei 

interdicții; nuanțe de sens într-un 
enunț (intenții); impresii 

• Înțelegerea mesajelor telefonice 

3,5 



• Joc de roluri: o întâlnire pe stradă 

• Exprimarea opinii asupra unor reguli 
de viață 

• Înțelegerea și crearea de panouri 
indicatoare în oraș; a informațiilor 

dintr-un site internet; înțelegerea și 
formularea de instrucțiuni 

Utilizarea subjonctivului; conjugări 
neregulate; pronume adverbiale 

 

Viața fără automobil 
• Exprimarea cauzei și a consecinței; 

reproșuri, justificări 

• Înțelegerea poziției cuiva referitoare 
la un subiect 

• Exprimarea propriei poziții referitoare 
la un text de presă 

• Organizarea programului unei 

manifestări 
• Redactarea unui scurt text la forma 

pasivă 

Pronume relative; regimul prepozițional al 
verbelor; diateza pasivă; conjuncții de 

cauză și consecință 

3,5 

 

Solidaritate 
• Exprimarea condiției, a ipotezei; a 

tristeții, a decepției 
• Înțelegerea unui discurs despre 

angajarea pentru o cauză umanitară; 
a actelor de limbaj exprimate cu 
ajutorul condiționalului 

• Rezolvarea de enigme; exprimarea 
propriilor idealuri 

• Înțelegerea de comentarii explicative 

• Redactarea unui text pe un forum de 
discuții 

Condiționalul prezent; conjuncții&locuțiuni 
pentru exprimarea condiției și a ipotezei 

3,5 

TOTAL ORE 14 

Bibliografie recomandată  (Cel putin un titlu bibliografic sa fie al titularului de disciplina): 

Abbadie, C. et Chovelon, B. (2015) L’expression française écrite et orale. Grenoble : PUG. 
Gurgu, M. (2010). CDC – Support de cours 
Girardet, J. et Pécheur, J. (2013). Echo B1. Paris: CLE International. 
Girardet, J. et Pécheur, J. (2013). Echo B1. Cahier personnel d’apprentissage. Paris: CLE 
International. 
Grégoire, M. et Thievenaz, O. (2013). Grammaire progressive du français - 3e édition. Paris: CLE 
International. 
Miquel, C. et Goliot-Lété, A. (2011). Vocabulaire progressif du français – Nouvelle édition. Paris: 
CLE International. 
  
 



Evaluare 
Ponderea în procente 

din nota finală  
Răspunsurile la  examinarea finală 60 % 
Susţinerea lucrărilor practice de laborator  

Susţinerea finală a proiectelor  

Testarea periodică prin lucrări de control  

Testarea continuă pe parcursul semestrului 40 % 

Referate elaborate în afara orelor de curs și de lucrări practice   

Participarea la orele de curs și aplicații  

Alte activităţi (de precizat care)…………………………….….  
Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală  

 

Numarul total de ore de studiu individual (fiecare rând se completeatză după caz) 

Studiul notiţelor de curs   
Pregătirea pentru examinarea 

finală 
16 

Studiul suporturilor de curs - manuale, 
cărţi etc. 

32  Participarea la consultaţii  

Studiul bibliografiei minimale 
recomandate 

16  Documentarea în teren  

Activităţile specifice de pregătire 
pentru seminar,  proiect, laborator 
etc. 

16  
Documentarea suplimentară în 
bibliotecă 

 

Elaborarea de teme, referate, eseuri 

etc. 
32  

Documentarea prin reţeaua 

internet 
 

Pregătirea pentru lucrări de verificare   Alte activităţi ………………….….  
Pregătirea pentru prezentări orale   ……………………………...…….  

TOTAL ore studiu individual pe semestru  112 

 
Semnături: 

Data 

completării: 

Titularul de curs 

(Titlul didactic, numele si 

prenumele) 

Titularul de seminar / laborator 

/ lucrări practice / proiect 

(Titlul didactic, numele si 

prenumele) 

10.10.2019 Lect. Dr. Maria Cătălina 

RADU 

Lect. Dr. Maria Cătălina 

RADU 

    

Director de Departament 

Conf. univ. dr. Raluca-Mihaela 

GHENȚULESCU 



 

 

Notaţii: C - ore de curs; S - ore de seminar; L - ore de laborator/lucrări; P - ore de practică; E - 

examen; CO - colocviu; V – verificare. 

 


