
 

 

FIȘA DISCIPLINEI 

Denumirea 

disciplinei 

LIMBA a III-a 

(SPANIOLĂ) 

Codul 

disciplinei 
4.OP07.DS 

Anul de studiu II Semestrul 4 
Tipul de evaluare finală (E, CO, 

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 

DS 

Titularul(a) 

disciplinei* 
Lector dr. Óscar Alfredo RUIZ FERNÁNDEZ 

 

Facultatea 
FACULTATEA DE INGINERIE IN 

LIMBI STRAINE  

 
Numărul total de ore 

pe saptamână din 

Planul de învăţământ 
Domeniul de 

studii 

LIMBI MODERNE APLICATE 

Ciclul de studii  LICENȚĂ  Total C S L P 

Programul de 

studii 

(Specializarea) 

TRADUCERE ȘI INTERPRETARE  

2 - 2 - - 

 

Precondiții de curriculum 
Cunoaşterea limbii spaniole la nivelul B1 potrivit Cadrului 

European Comun de Referinţă 

Competențe profesionale 

vizate de disciplină 

 

-Extragă ideile principale si secundare din texte redactate într-un 

limbaj standard, axate pe teme cotidiene; să scrie rezumatul 

textelor respective, să comenteze si să schimbe idei referitoare la 

tema din textul analizat. 

 



-Folosească expresii şi fraze de dificultate medie in diferite 

contexte. 

 

-Redacteze scrisori de tematică generală, sa scrie un email. 

 

-Descrie experiențe și evenimente, să exprime păreri, să dea 

sugestii și să expună motivele lor. 

 

-Participe la conversaţii ce nu implică dificultăţi de înţelegere a 

mesajului transmis pentru interlocutor.   

Competențe transversale 

-Știu cum să lucreze individual, aplicând disciplina sarcinilor lor 

universitare și guvernându-le viața în conformitate cu 

provocările pe care Universitatea le pune. 

-Încurajați munca în echipă și transformați o clasă de studenți de 

origini diverse într-un grup de colegi motivați să învețe spaniola. 

-Acceptați, respectați și participați la forumul oamenilor, 

contextelor, sentimentelor și ideilor pe care Universitatea le oferă 

în timpul anilor de studiu; Acest lucru va avea ca rezultat 

formarea lor ca cetățeni liberi, toleranți și critici, precum și în 

viitorii profesioniști mai buni. 

-Înțelegeți rolul traducătorilor și interpretilor ca mediatori între 

mai multe limbi și culturi diferite. 

-Știți cum să folosiți diferitele materiale puse la dispoziția lor 

pentru învățarea limbii și a viitoarei lor cariere profesionale (de 

la bibliografie la noile tehnologii ale informației și comunicării). 

 

 

Conținutul disciplinei  

Seminar 

Metode de 

predare (Clasice, 

clasice 

interactive, cu 

suport digital 

ș.a.)  

Nr. de 

ore 

alocate 

1. Tema 6. "Gente de novela". Folosirea mai mult ca 

perfectului si a imperfectului. Expresii temporale. 

Clasice 

interactive 

2 ore 

2. Tema 6 (continuare): Descrierea întâmplărilor trecute. 

Oferirea şi solicitarea de informaţii. Evaluarea ipotezelor 

legate de evenimente trecute. 

Clasice 

interactive 

2 ore 



3. Tema 7. "Gente con ideas": Anunţuri publicitare. 

Exprimarea opiniei despre diverse companii. Redactarea 

unui anunţ. Reclamaţii şi solicitarea de servicii. 

Clasice 

interactive 

2 ore 

4. Tema 7 (continuare): Viitorul verbelor regulate şi 

neregulate. Folosirea ¨cualquier/a¨. Conversaţii telefonice. 

Clasice 

interactive 

2 ore 

5. Tema 8. "Gente que opina": Emiterea ipotezelor legate de 

viitor. Text de investigaţie şi articol de opinie. 

 

Clasice 

interactive 

2 ore 

6. Tema 8 (continuare): Folosirea structurilor ¨yo creo que + 

indicativ / no creo que + conjunctiv / cuando + conjunctiv¨. 

Conectori: además, incluso.  

Clasice 

interactive 

2 ore 

7. Tema 9. "Gente con carácter": Exprimarea stărilor de 

spirit. Exprimarea sentimentelor şi a schimbărilor de 

personalitate. Evaluarea comportamentelor şi oferirea de 

sfaturi. 

Clasice 

interactive 

2 ore 

8. Tema 9 (continuare): Folosirea structurilor ¨me da miedo 

+ infinitivo / me da miedo que + conjunctiv¨. Utilizarea 

verbelor ¨ponerse/quedarse/hacerse/volverse¨. 

Clasice 

interactive 

2 ore 

9. Tema 10. "Gente y mensajes": Formule de corespondenţă 

(invitaţii, petiţii, felicitări, diferite tipuri de mesaje scrise).  

Clasice 

interactive 

2 ore 

10. Tema 10 (continuare): Solicitări şi propuneri (utilizarea 

conjunctivului). Redactarea unui e-mail. Dezbaterea 

corectitudinii unui text. 

Clasice 

interactive 

2 ore 

11.Tema 11. "Gente que sabe": Dezbaterea informaţiilor. 

Verificarea veridicităţii informaţiei. Descoperirea şi analiza 

greşelilor. 

Clasice 

interactive 

2 ore 

12. Tema 11 (continuare): Folosirea ¨recuerdas/te acuerdas 

de¨ ÿo diria que¨. Interogative indirecte. Chestionare.

  

Clasice 

interactive 

2 ore 

13. Recapitulare Clasice 

interactive 

2 ore 

14. Colocviu  2 ore 

TOTAL ORE 28 

 

Bibliografie recomandată: 

-Castro Viúdez, Francisca, Aprende gramática y vocabulario 1. (Madrid, 2004). 

 

-Castro Viúdez, Francisca y Diaz Ballesteros, Pilar, Aprende gramática y vocabulario 2. 

(Madrid, 2005). 

 

-Castro Viúdez, Francisca y Diaz Ballesteros, Pilar, Aprende gramática y vocabulario 3. 

(Madrid, 2006). 

 

-VV.AA., Español en Marcha A1+A2. Curso de español como lengua extranjera. (Madrid, 

2005). 



 

-VV.AA., Español en Marcha 3. Curso de español como lengua extranjera (B1). (Madrid, 

2014). 

 

Webs: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLAHmRvsK0yq1NomYbi9msGhKpj65Ix27C 

 

https://www.fundeu.es/ 

 

https://www.rae.es/     

 

Evaluare 
Ponderea în procente 

din nota finală 

Răspunsurile la  examinarea finală 25% 

Susţinerea lucrărilor practice de laborator - 

Susţinerea finală a proiectelor - 

Testarea periodică prin lucrări de control - 

Testarea continuă pe parcursul semestrului 25% 

Evaluarea activităților de curs  

Referate elaborate în afara orelor de curs și de lucrări practice  - 

Participarea la orele de curs și aplicații 50% 

Alte activităţi (de precizat care)…………………………….…. - 

Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală                   Colocviu (lucrare scrisă) 

La colocviu se vor evalua competenţele lingvistice dobândite pe parcursul semestrului; 

acesta va cuprinde : 

 

- un exerciţiu de înţelegere scrisă, cu variante de răspuns 

- un exerciţiu de gramatică şi lexic, cu variante de răspuns 

- un exerciţiu de redactare (să scrie un email în registru informal; evenimente dintr-o 

vacanţă) 

 

 

 

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

Studiul notiţelor de curs 2  Pregătirea pentru examinarea finală 4 

Studiul suporturilor de curs - manuale, 

cărţi etc. 
3  Participarea la consultaţii 0 

Studiul bibliografiei minimale 

recomandate 
0  Documentarea în teren 0 

Activităţile specifice de pregătire 

pentru  seminar,  proiect, laborator etc. 
0  

Documentarea suplimentară în 

bibliotecă 
0 

Elaborarea de teme, referate, eseuri 

etc. 
3  Documentarea prin reţeaua internet 1 

Pregătirea pentru lucrări de verificare 0  Alte activităţi ………………….….  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLAHmRvsK0yq1NomYbi9msGhKpj65Ix27C
https://www.fundeu.es/
https://www.rae.es/


Pregătirea pentru prezentări orale 1  ……………………………...…….  

TOTAL ore studiu individual pe semestru 14 

 

Data completării:  

Titularul de seminar / laborator / 

lucrări practice / proiect 

 

26.09.2022.  Lector dr. Óscar Alfredo Ruiz 

Fernández 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director de Departament 

 

Conf. dr. Raluca Ghentulescu. 

 
 

Decan   

Șef lucr. dr. ing. Daniela ȚĂPUȘI 

 

 

 

 

 

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

CO - colocviu; V – verificare. 

 


