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FIŞA DISCIPLINEI 
 

 
Denumireadiscipli

nei 

LIMBA a III-a 

(ITALIANĂ) 
Coduldisciplinei 4.OP08.DS 

Anul de studiu II Semestrul 4 Tipul de evaluarefinală (E, C, V) C 

Regimuldisciplinei (OB – obligatorie, OP – 

opţională, FC – facultativă) 
OB Număr de credite 

2 

Total ore 

dinPlanulde 

învăţământ 

 

28 Total ore studiu individual 

 

14 
Total ore 

pesemestru 

 

42 

Categoriafor

mativă a 

disciplinei 

DF – disciplină fundamentală, DS – disciplină de specialitate, DD - 

disciplinăîndomeniu; DC – de aplicație (complementară), PR – stagiu de 

pregătirepractică, DP – disciplinăpentrupregătirepsihopedagogică 

DD 

Titularul(a) 

disciplinei 
Lect. univ. dr. Bianca Geman 

 

Facultatea 
FACULTATEA DE INGINERIE ÎN 

LIMBI STRĂINE  
 Numărul total de ore 

pesăptămânădinPlanuld

e 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 italiene; 

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

limba italiană; 
- identificarea elementelor de cultură şi civilizaţie italiană în 

diverse medii de activitate; 

- capacitatea de a citi, de a rezuma texte;  
- valorificarea optimă şi creativă a potenţialului studenţilor în 

temele specifice disciplinei. 

 
 

Conținutuldisciplinei(se vordetalia:conținutulcursului,  numărul de ore de predare 

pentrufiecarecapitol al acestuia, lucrări de laborator, lucrăripractice, proiectşialtele), numărultotal de 

ore, bibliografia) 

 

 

 

 

 



Activitățiaplicative 

 
Tipuri de lucrări 

(seminar, 

laborator, 

lucrari practice, 

proiect) 

Denumirea lucrărilor 
Metode de 

lucru cu 

studenții 

Nr. de 

ore 

alocate 

Seminar 

Unità 3: Fare la spesa 

a) elementigrammaticali: 

Pronomidirettineitempisemplici e composti; 

Pronomidiretti con i verbi modali;Ilpronome 

partitivo ne 
b) elementi comunicativi e lessicali: Fare la 

spesa al supermercato; Motivare la scelta di 

un prodotto; Esprimeregioia, rammarico o 

disappunto; Offrire, accettare, rifiutare  un 

aiuto; Tipi di contenitori e di negozi 
c) elementi di civiltà: Prodotti tipici italiani 
d) videocorso: (attivitàopzionale):  Arrivalo zio 

Tony!: piccolestorie; interviste; quiz 

e) Attività extra e ludiche 

Conversaţie/ 

discuţie 

dirijată, 

listening, 

exemplificare, 

teamwork, 

exerciţii, 

traduceri, 

prezentări 

PowerPoint; 

activităţi 

ludice; 

videocurs 

9 

Seminar 

Unità 4:  In giro per i negozi 

a) elementigrammaticali: Verbiriflessivi; 

Verbiriflessivi reciproci; 

Verbiriflessivineitempicomposti; 

Verbiriflessivi con i verbi modali; Forma 

impersonale  
b) elementi comunicativi e lessicali: Raccontare 

un incontro; Espressioni utili per fare spese: 

taglia, numero, colore, stile, prezzo, 

pagamento in contanti o con la carta di 

credito; capi di abbigliamento; 

chiedereedesprimere un parere;  

c) elementi di civiltà: La moda italiana: Stilisti e 

grandi nomi del „made in Italy” 
d) videocorso: (attivitàopzionale): Che taglia 

porta?: piccolestorie; interviste; quiz 

e) Attività extra e ludiche 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Seminar 

Unità 5:  Che c’èstasera in TV? 

a) elementigrammaticali: 

Pronomiindirettineitempisemplici e composti; 

Pronomiindiretti con i verbi modali; 

Imperativo; Imperativo con i pronomi 
b) elementi comunicativi e lessicali: Parlare di 

generi e programmitelevisivi; Motivare le 

proprie preferenzetelevisive; Esprimere un 

parere; Esprimeredispiacere; Esprimere un 

desiderio; Chiedere un favore; Dare consigli; 

Dare ordini 
c) elementi di civiltà: La televisione in Italia 

(Canaliitaliani); La stampa italiana (I 

maggioriquotidiani) 

 

 

 

 

 

 

 

9 



d) videocorso: (attivitàopzionale): Che 

rivistavuoi?: piccolestorie; interviste; quiz 
e) Attività extra e ludiche 

 Colocviu  2 

TOTAL ORE 28 
Bibliografie recomandată: 

 
1. Calmanti, Chiara e Piero, 2000, Appuntamento a ...; Folklore, Tradizioni, Storia, Gastronomia 

delle regioni italiane, Perugia, Guerra Edizioni. 

2. Celi, Monica; La Cifra, Loredana, 2010, Grammatica d'uso della lingua italiana. 

Chiave degli esercizi, Editore Hoepli (collana Grammatiche). 
3. Marin, T., Magnelli, S., 2009, Nuovo Progetto Italiano 1, Librodello studente con videocorso, 

Roma,Ed. Edilingua. 

4. Magnelli, S., Marin, T., 2010, Nuovo Progetto Italiano 1, Quadernodegliesercizi e delleattività 

video, Roma,Ed. Edilingua. 

5. Marin, T., Dominici, M., 2009, Nuovo Progetto Italiano 1, Quadernodelleattività Video, 

Roma, Ed. Edilingua. 

6. Negriţescu Valentina, Arrigoni Davide, 2004, Exerciţii de gramatică italiană, Bucureşti, 

Editura Gramar. 
7. Pîrvu, Elena, Gramatica limbii italiene, Editura Didacticã şi Pedagogică, Bucureşti, 

2006. 

8. Roncoroni, Federico, Grammatica essenziale della lingua italiana, Editore 

Mondadori, 2005. 

9. Ruggieri, L., Magnelli, S., Marin, T., 2013, Nuovo Progetto Italiano 1, Quaderno degli esercizi 

e delle attività video, Edizione Aggiornata,  Roma, Ed. Edilingua. 
10. Serianni, Luca, 2004, Gramatică Italiană, Cluj, Editura Echinox. 
 

Evaluare 
Pondereaînprocentedin 

nota finală 
Răspunsurilela  examinareafinală 50% 

Susţinerea lucrărilor practice de laborator  

Susţinereafinală a proiectelor  
Testareaperiodicăprinlucrări de control 20% 
Testareacontinuăpeparcursulsemestrului 10% 
Referateelaborateînafaraorelor de cursși de lucrări practice  10% 
Participarea la orele de cursșiaplicații 10% 

Alteactivităţi (de precizatcare)…………………………….….  
Descrieţimodalitateapractică de evaluarefinală: test ce acoperă cele 4 competenţe (înţelegere orală, 

gramatică şi vocabular, înţelegere scrisă, exprimare scrisă) 
 

Numărul total de ore de studiu individual (fiecarerând se completeatzădupă caz) 

Studiulnotiţelor de curs 2  Pregătireapentruexaminareafinală 2 

Studiulsuporturilor de curs - manuale, 

cărţi etc. 
2  Participarea la consultaţii 0 

Studiulbibliografieiminimalerecomandate 1  Documentareaînteren 0 

Activităţilespecifice de 

pregătirepentruseminar,  proiect, laborator 

etc. 
1  Documentareasuplimentarăînbibliotecă 1 

Elaborarea de teme, referate, eseuri etc. 1  Documentareaprinreţeaua internet 1 

Pregătireapentrulucrări de verificare 1  Alteactivităţi: Listening 1 

Pregătireapentruprezentăriorale 1  ……………………………...…….  

TOTAL ore studiu individual pesemestru 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) 

  

 

 

Director de Departament 

(Titlul didactic, numele si prenumele) 

Conf. univ. dr. Ghențulescu Raluca  

 

Decan 

S.l. dr. ing. Daniela TAPUSI  

 

 

Lector. univ. dr. Bianca 

Geman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


