
 
 
Program de studii universitare de licență: Traducere și Interpretare 
Departamentul de Limbi străine și comunicare 

 

FIŞA DISCIPLINEI  
 
 

Denumirea 
disciplinei 

LIMBA a III-a 
(FRANCEZĂ) 

Codul 
disciplinei 

4.OP06.DS 

Anul de studiu II Semestrul 4 Tipul de evaluare finală (E, C, V) C 
Regimul disciplinei (OB – obligatorie, OP – 
opţională, FC – facultativă) 

OB Număr de credite 
2 

Total ore 
din Planul 

de 
învăţământ 

 
28 

Total ore studiu individual 

 
14 Total ore pe 

semestru 

 
42 

Categoria 
formativă a 
disciplinei 

DF – disciplină fundamentală, DS – disciplină de specialitate, DD – 
disciplină în domeniu; DC – de aplicație (complementară), PR – 
stagiu de pregătire practică, DP – disciplină pentru pregătire 
psihopedagogică 

DD 

Titularul(a) 
disciplinei 

Lect. univ. dr. Victor Yila 

 

Facultatea 
FACULTATEA DE INGINERIE ÎN LIMBI 
STRĂINE  

 
Numărul total de ore pe 
săptămână din Planul 

de învăţământ 
Domeniul de 

studii 
LIMBI MODERNE APLICATE 

Ciclul de studii 
(Licență, Masterat, 

Doctorat) 

LICENŢĂ  
Total C S L P 

Programul de 
studii 

(Specializarea) 

TRADUCERE ŞI INTERPRETARE  
2 - 2 - - 

 

Precondiții de curriculum 
 
Nivel A1-A2 al Cadrului European de Referinţă pentru Limbi 
Străine 

Competențe profesionale 
vizate de disciplină 
 

 
- capacitatea de a utiliza adecvat cunoştinţele referitoare 

la elementele morfologice şi lexicale specifice limbii 
franceze; 

- abilitatea de a comunica fluent şi corect, oral şi în scris, 
în limba franceză; 

- identificarea elementelor de cultură şi civilizaţie 
franceză în diverse medii de activitate; 

- capacitatea de a citi, de a rezuma texte;  



- valorificarea optimă şi creativă a potenţialului 
studenţilor în temele specifice disciplinei. 

 
 
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) 

Activități aplicative 
 

Tipuri de 
lucrări 

(seminar, 
laborator, 

lucrari practice, 
proiect) 

Denumirea lucrărilor 
Metode de 

lucru cu 
studenții 

Nr. de 
ore 

alocate 

Seminar 

1. Se loger – louer un appartament: les 
logements: qualités et défauts, description, 
louer ou acheter; déménager: les meubles et 
accessoires de la maison, les activités 
domestiques, donner son avis; s’installer: les 
activités dans la maison, l’orientation-demander 
et donner des indications; 

 

Conversaţie/ 
discuţie 
dirijată, 
listening, 
exemplificare, 
teamwork, 
exerciţii, 
traduceri, 
prezentări 
PowerPoint; 
activităţi 
ludice; 
videocurs 

9 

Seminar 

2. Se déplacer – decouvrir la ville: les moyens de 
transport, la ville-les monuments, les services, 
voyager: le voyage, le train, le mode de logement, 
aller en vacances: la météo, le temps qu’il fait, 
les vacances, les souvenirs. 
 

 
 

8 

Seminar 

3. Grammaire – le verbe (verbes réguliers, 
irréguliers, réfléchis) –le mode indicatif 
(présent, passé composé, futur), le pronom 
relatif; le numéral – 1-1000; l’adverbe, la 
préposition, la conjonction de coordination et de 
subordination.  

 

 
 

9 

 Colocviu  2 

TOTAL ORE 28 
Bibliografie recomandată: 
1. GRÉGOIRE M.,THIÉVENAZ O., Grammaire progressive du français_ Niveau intermédiaire, Clé 
international, 2013. 
2. MIQUEL C., Vocabulaire progressif du français, Clé international, 2013. 
3. STEELE R., Civilisation progressive du français _ Niveau intermédiaire , Clé international, 
2010. 
 
 

Evaluare 
Pondereaînprocentedin 

nota finală 
Răspunsurile la  examinarea finală 50% 
Susţinerea lucrărilor practice de laborator  
Susţinerea finală a proiectelor  
Testarea periodică prin lucrări de control  



Evaluarea 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): Mapa cu exerciții 10% 
Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală: test ce acoperă cele 4 competenţe 
(înţelegere orală, gramatică şi vocabular, înţelegere scrisă, exprimare scrisă) 
Notă:  
Scurtă descriere a procedurii de examinare finală on-line: 
Punctul (b), Art. (25) EVALUARE ŞI NOTARE din Regulamentul privind desfășurarea 
activităților didactice asistate prin comunicații electronice la distanță (on-line) pentru 
ciclurile de Licență și Master în Universitatea Tehnică de Construcții București, Revizuit de 
Senatul U.T.C.B. în data de 21 septembrie 2021; (b) examinarea scrisă on-line, prin 
comunicații electronice video și audio în timp real, în ambele sensuri. 
 

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

Studiul notiţelor de curs 3  
Pregătirea pentru examinarea 
finală 

4 

Studiul suporturilor de curs - manuale, 
cărţi etc. 

  Participarea la consultaţii  

Studiul bibliografiei minimale 
recomandate 

2  Documentarea în teren  

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

2  
Documentarea suplimentară în 
bibliotecă 

 

Elaborarea de teme, referate, eseuri 
etc. 

  
Documentarea prin reţeaua 
internet 

 

Pregătirea pentru lucrări de verificare   Alte activităţi: Mapa cu exercitii 1 
Pregătirea pentru prezentări orale     

TOTAL ore studiu individual pe semestru 14 

 

 

Semnături: 

 

Data completării: 

10.10.2022 

Titularul de curs 

(Titlul didactic, numele si 

prenumele) 

Titularul de seminar / laborator / 

lucrări practice / proiect 

(Titlul didactic, numele si 

prenumele) 

  

 

 

 

 

 

 

Asist.univ.drd. Victor Yila 

 



  
 

 

Director de Departament 

(Titlul didactic, numele si prenumele) 

Conf. univ. dr. Ghențulescu Raluca 

 

Decan 

S.l. dr. ing. Daniela TAPUSI  

 


