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FIŞA DISCIPLINEI  

 

Denumirea 
disciplinei 

NOUTĂȚI ÎN GALR Codul disciplinei 2.DF.OB.06 

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

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

OB Număr de credite 5 

Total ore din 
Planul de 

învățământ 
28 Total ore studiu individual 56 

Total ore pe 
semestru 

84 

Categoria 
formativă a 
disciplinei 

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

DF 

Titularul(a) 
disciplinei* 

Conf. univ. dr Marinela Doina Nistea (Dorobanțu) 

 

Facultatea 
FACULTATEA DE INGINERIE ÎN LIMBI 

STRĂINE 
 Numărul total de ore pe 

săptămână din Planul de 
învățământ Domeniul de studii  FILOLOGIE 

Ciclul de studii (Licență, 
Masterat, Doctorat) 

MASTERAT 
 

Total C S L P 

Programul de studii 
(Specializarea) 

TRADUCERE ŞI INTERPRETARE 
SPECIALIZATĂ 

 
2 2 - - - 

 

Precondiții de curriculum 
Nivel de limbă C2, conform CECRL, care le permite masteranzilor să se 
exprime fluent si cu precizie, să sugereze nuanțe foarte fine în diferite 
discursuri. 

Competențe profesionale 
vizate de disciplină  
 

La sfârşitul semestrului, masteranzii trebuie să demonstreze 
următoarele: 
Competențe generale: 

- să cunoască problemele teoretice si practice de gramatică a 
limbii române, în acord cu noutățile specifice domeniului; 

- să dezvolte şi să exerseze un comportament conştient, 
raţional şi critic faţă de diferite situaţii lingvistice . 

Competențe specifice: 
- să înţeleagă şi să aplice cunoştinţele de bază referitoare la sistemul 
gramatical al limbii române; 
- să utilizeze corect conceptele gramaticale specifice; 



 
- să identifice principalele contribuții ştiințifice în cercetarea limbii 
române și să utilizeze eficient resursele ce vizează studiul acesteia 
(dicţionare, gramatici ale limbii etc.), manifestând atitudini pozitive şi 
responsabile faţă de domeniul ştiinţific, în general, şi faţă de cel 
filologic, în special. 

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. Gramatica limbii române - o descriere actualizată sub două 
aspecte: evoluţia limbii şi evoluţia cercetării gramaticale. 
Structura gramaticală a limbii române actuale între sistem şi 
discurs. Unităţile de bază ale limbii: cuvântul, enunţul 

Metoda expozitivă, 

cu suport digital 2 

2. Substantivul și Grupul Nominal (GN). Funcțiile sintactice din 
Grupul Nominal 

Metoda expozitivă, 

cu suport digital 
4 

3. Articolul – clasă autonomă? 
Metoda expozitivă, 

cu suport digital 
1 

4. Adjectivul (tipologie, clase flexionare, grade de intensitate 
etc.) și Grupul Adjectival (GAdj). 

Metoda expozitivă, 

cu suport digital 
1 

5. Pronumele și Grupul Nominal cu centru Pronume (GNpron).  
Metoda expozitivă, 

cu suport digital 
3 

5. Adjectivele pronominale 
Metoda expozitivă, 

cu suport digital 
1 

6. Numeralul și Grupul Nominal cu Centru Numeral (GNnum) 
Metoda expozitivă, 

cu suport digital 
2 

7. Verbul și Grupul Verbal (GV): Categoria aspectului, a diatezei, 
clasificarea flexionară, clase sintactice și sintactico-semantice 
de verbe etc. 

Metoda expozitivă, 

cu suport digital 6 

8. Adverbul și Grupul Adverbial (GAdv). Adverbe propriu-zise și 
semiadverbe. 

Metoda expozitivă, 

cu suport digital 
2 

9. Interjecția și Grupul Interjecțional (GInterj) 
Metoda expozitivă, 

cu suport digital 
2 

10. Conectori sintactici și tipuri de relații: Prepoziția și Grupul 
Prepozițional (GPrep); Conjuncția; Tipuri de relații sintactice. 

Metoda expozitivă, 

cu suport digital 
2 

11. Tipuri de enunț. Structura informațională a enunțului. 
Conectori pragmatici. 

Metoda expozitivă, 

cu suport digital 
2 

TOTAL ORE 28 

 



 

Activități aplicative 

Tipuri de lucrări 
(seminar, 
laborator, 

lucrari practice, 
proiect) 

Denumirea lucrărilor 
Metode de 

lucru cu 
studenții 

Nr. de 
ore 

alocate 

  

. 

 

   

   

   

   

   

TOTAL ORE  

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

Academia Română, Institutul de Lingvistică „ Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, Gramatica limbii române. 
Cuvântul, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2008  
Academia Română, Institutul de Lingvistică „ Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, Gramatica limbii române. 
Enunţul, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2008 

Academia Română, Institutul de Lingvistică „ Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, Gramatica de bază a limbii 
române, Editura Univers Enciclopedic Gold, Bucureşti, 2016. 

Ionescu-Ruxandoiu, Liliana et al., Dicționar de științe ale limbii, București: Editura Nemira, 2005. 

Nedelcu, Isabela, 101 greșeli gramaticale, București: Editura Humanitas, 2012. 

Nistea, Marinela Doina, Gramatica limbii române – fișe de sinteză. 
Nistea, Marinela Doina, Anghel, Mirel, Elemente de gramatică. Noi interpretări în cercetarea 
gramaticală, Reader (DVD).  
Nistea, Marinela Doina, Ghențulescu, Raluca, „Studiu contrastiv al aspectului în limbile română și 
engleză”, in Language – the raw material for building bridges between people and cultures, București: 
Editura Conspress, 2014, pp. 91-99. 

Pană Dindelegan, Gabriela et al., Morfosintaxa limbii române, Editura Universităţii din Bucureşti, 2010. 

 

Bibliografie online: 

http://www.lingv.ro/ 

  
 

Evaluare 
Ponderea în procente din 

nota finală  
Răspunsurile la  examinarea finală 50% 

Susținerea lucrărilor practice de laborator  
Susținerea finală a proiectelor 25% 

Testarea periodică prin lucrări de control  

Testarea continuă pe parcursul semestrului  
Referate elaborate în afara orelor de curs și de lucrări practice  25% 

Participarea la orele de curs și aplicații  

http://www.librarie.net/cautare-rezultate.php?au=2316
http://www.lingv.ro/


 
Alte activități (de precizat care)…………………………….….  
Descrieți modalitatea practică de evaluare finală: EXAMEN 
Evaluarea finală se bazează pe două elemente: (1) Proiect individual (oral - prezentare a unei teme 
din gama predată la curs, însoțit și de o fișă sintetică în format word), (2) Examen scris, pentru 
verificarea cunoștințelor teoretice și practice acumulate. 

 

Numărul total de ore de studiu individual (fiecare rând se completează după caz) 

Studiul notițelor de curs 8  Pregătirea pentru examinarea finală 8 

Studiul suporturilor de curs - manuale, cărți 
etc. 

  Participarea la consultații  

Studiul bibliografiei minimale recomandate 8  Documentarea în teren  

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

  
Documentarea suplimentară în 
bibliotecă 

8 

Elaborarea de teme, referate, eseuri etc. 8  Documentarea prin rețeaua internet 8 

Pregătirea pentru lucrări de verificare   Alte activități ………………….….  

Pregătirea pentru prezentări orale 8  ……………………………...…….  
TOTAL ore studiu individual pe semestru  56 

 
 

Semnături: 

Data completării: 

Titularul de curs 

(Titlul didactic, numele si 
prenumele) 

Titularul de seminar / laborator / 
lucrări practice / proiect 

(Titlul didactic, numele si 
prenumele) 

1.10.2019  Conf. univ. Nistea Marinela Doina 
................................ 
............................... 

 

Director de Departament 

(Titlul didactic, numele si prenumele) 

Conf. univ. Ghențulescu Raluca Mihaela 

 

 

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

– verificare. 

 

 



 
 


