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FIŞA DISCIPLINEI 
 

Denumirea 

disciplinei 

COMPETENŢE DE 

COMUNICARE B I (CDC B I) 

Codul 

disciplinei 
1.OB01.DS 

Anul de studiu I Semestrul 1 Tipul de evaluarefinală (E, CO, V) E 

Regimuldisciplinei (OB – obligatorie,OP – opţională, 

FC – facultativă) 
OB Număr de credite 

8 

Total ore din 

Planul de 

învăţământ 

98 

Total ore studiu individual 

56 
Total ore pe 

semestru 

154 

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 

Conferențiar univ. dr. Mirel ANGHEL 

Lector univ. dr. Aura GHERGUȚ 

Asistent univ. dr. Liliana-Florentina RICINSCHI 

 

Facultatea 
FACULTATEA DE INGINERIE ĂN 

LIMBI STRĂINE 

 Numărul total de ore pe 

săptămână din Planul de 

învăţământ Domeniul de studii  LIMBI MODERNEAPLICATE 

Ciclul de studii 

(Licență, Masterat, 

Doctorat) 

LICENŢĂ  

Total C S L P 

Programul de studii 

(Specializarea) 

TRADUCERE ŞI INTERPRETARE  
7 1 6 - - 

 

Precondiții de curriculum Nivel B2 

Competențe profesionale 

vizate de disciplină  

La sfârşitul semestrului, studenţii vor putea: 

- să folosească în mod corect timpurile verbale, concordanţa 

timpurilor, trecerea de la vorbirea directă la cea indirectă, 

subordonatele temporală şi condiţională; 

- să folosească în mod corect articolul hotărât şi nehotărât; 

- să realizeze traduceri de fraze conţinând structurile 

gramaticale studiate; 

- să redacteze eseuri de diferite tipuri şi articole şi să parafrazeze 

fragmente de text; 

- să susţină un scurt discurs pe o temă dată; 

- să pronunţe corect şi să stăpânească regulile de scriere corectă 

şi de punctuaţie.  

 

Conținutuldisciplinei(se vor detalia:conținutulcursului,  numărul de ore de predarepentrufiecarecapitol al 

acestuia, lucrări de laborator, lucrări practice, proiectşialtele), numărul total de ore, bibliografia) 

 

Curs 

Metode de predare 

(Clasice, clasice 

interactive, cu 

suport digital ș.a.)  

Nr. de ore 

alocate 

Articolul hotărât: Valoare anaforică vs. Valoare cataforică. 
Clasice şi 

interactive 

1 

Timpurile prezente: Forme şi Înţelesuri. Clasice şi 

interactive 

1 



Timpurile trecute: Forme şi Înţelesuri.     Clasice şi 

interactive 

1 

Present Perfect Simple versus Past Simple: Înţelesuri Clasice şi 

interactive 

1 

Timpurile Viitorului: Forme şi Înţelesuri. 

Subordonata temporală.  
Clasice şi 

interactive 

1 

Alte moduri de a exprima timpul viitor. Clasice şi 

interactive 

1 

Diateza pasivă şi structura „Causative Have”. Clasice şi 

interactive 

1 

Vorbirea indirectă (I): Trecerea la vorbirea indirectă a 

propoziţiilor afirmative şi interogative. 
Clasice şi 

interactive 

2 

Vorbirea indirectă (II): Trecerea la vorbirea indirectă a ordinelor, 

comenzilor, cererilor. 
Clasice şi 

interactive 

1 

Propoziţia condiţională: Forme şi Înţelesuri. Clasice şi 

interactive 

1 

Tipuri de întrebări: Întrebări  directe şi indirecte. 

 
Clasice şi 

interactive 

2 

Substantivul: substantive numărabile şi nenumărabile. Clasice şi 

interactive 

1 

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 
Exerciţii aplicative privind folosirea articolului 

hotărât.  
 3 

Seminar 

Recapitularea cunoştinţelor acumulate anterior. 

Principii ale transcrierii fonetice. Exerciţii de 

pronunţie (consoanele). 

Interactive 

5 

Seminar 
Traduceri de fraze conţinând timpurile prezentului; 

Redactarea eseurilor de opinie. 

8 

Seminar Vocale şi diftongi. Reguli fonologice. 2 

Seminar 
Traduceri de fraze conţinând timpurile trecutului; 

Redactarea eseurilor argumentative 

8 

Seminar Omonime 2 

Seminar 

Traduceri de fraze conţinând timpurile viitorului; 

Redactarea eseurilor privind soluţionarea unor 

probleme. 

8 

Seminar 

Traduceri de fraze conţinând timpurile verbale la 

diateza activă şi pasivă; 

Redactarea unor articole pe teme date. 

8 

Seminar 

Recapitularea timpurilor verbale; 

Susţinerea unor scurte discursuri pe teme date. Silaba 

şi unităţile suprasegmentale. 

5 

Seminar Exerciţii aplicative privind numărul substantivului. 3 

Seminar 
Evaluarea cunoştinţelor de gramatică privind 

timpurile verbale şi concordanţa timpurilor. 

2 

Seminar 
Parafrazarea unor fragmente de text; 

Susţinerea unor scurte discursuri pe teme date. 

 6 

Seminar 

Exerciţii privind trecerea de la vorbirea directă la cea 

indirectă; 

Redactarea unor dialoguri pe teme date, transformate 

ulterior in vorbire indirectă. 

 8 



Seminar 

Traduceri de fraze conţinând propoziţii condiţionale; 

Susţinerea unor scurte discursuri privind situaţii 

ipotetice. 

 8 

Seminar 

Traduceri de fraze conţinând propoziţii temporale; 

Redactarea unor povestiri conţinând diferite timpuri 

verbale şi subordonate temporale; Reguli de scriere şi 

de punctuaţie. 

 8 

TOTAL ORE 84 

Bibliografie recomandată  (Cel puţin un titlu bibliografic să fie al titularului de disciplină) 

 

Bantaş, Andrei (1993). Don’t Worry, English is Friendly!.Bucureşti: Teora 

Bauer, Laurie (2002). English Word-Formation. Cambridge: Cambridge University Press.  

Bywater F.V.B. (1996). A Proficiency Course in English with Key. Harlow: Longman Group Limited. 

Clark, J., Yallop, C., & Fletcher, J. (2007). An introduction to Phonetics and Phonology (3rd ed.). 

Oxford: Basil Blackwell. 

Foley Mark, Hall Diane (2003) Longman Advanced Learner’s Grammar. Harlow: Pearson Education 

Limited. 

Ghenţulescu Raluca (2015). Reading and Writing Skills – A Reader (CD-ROM). 

Graver, B.D. (1994). Advanced English Practice. Oxford: Oxford University Press. 

Hewings Martin (2013). Advanced Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press. 

Manolescu, Z. si Bărâcă A. (2011). Contemporary English. Phonetics and Phonology. Spelling and 

Punctuation. Workbook, Ediţiaa II-a, revizuităşiadăugită; Conspress. 

Miloş Doina, Comişel Ecaterina (2001). 333 de exerciţii şi teste. Editura Compania, Bucureşti. 

Rotaru Marina-Cristiana (2015). Grammar in Use – A Reader (CD-ROM) 

Reetz, H., &Jongman, A. (2009). Phonetics: Transcription, Production, Acoustics, and Perception. 

Chichester, UK - Malden, MA: Wiley-Blackwell. Website: 

http://www.blackwellpublishing.com/phonetics/ 

Roach, P. (2009). Glossary (A little encyclopedia of phonetics). English phonetics and phonology. A 

practical course. Cambridge: Cambridge University Press. Retrieved from 

http://www.peterroach.net/glossary.html 

Side Richard, Wellman Guy (2002). Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced and 

Proficiency. Harlow: Pearson Education Limited. 

Vianu Lidia (2005). English with a Key. Exerciţii de traducere şi retroversiune. Bucureşti: Teora.  

Vince Michael, Sunderland Peter (2003). Advanced Language Practice. Oxford: Macmillan 

Education. 

 

Evaluare 
Pondereaînprocentedin 

nota finală 

Răspunsurilela examinarea finală 50% 

Susţinerea lucrărilor practice de laborator  

Susţinerea finală a proiectelor  

Testarea periodică prin lucrări de control 25% 

Testarea continuă pe parcursul semestrului 25% 

Referate elaborate în afara orelor de curs și de lucrări practice   

Participarea la orele de curs și aplicații  

Alte activităţi (de precizatcare)…………………………….….  

Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală:      Examen scris, 2 numere, constând în câte 5 

subiecte la fiecare număr, cu structură similară, dar conținut diferit. Au fost abordate toate temele 

principale de gramatică tratate în cadrul cursului și al seminarelor. Toate subiectele au fost 

aplicative, urmărindu-se aplicarea cunoștințelor acumulate și abordarea potrivită înclusiv în cazul 

unor probleme gramaticale mai dificile. 

 

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

Studiul notiţelor de curs 14  Pregătirea pentru examinarea finală 7 

Studiul suporturilor de curs - manuale, 

cărţi etc. 
  Participarea la consultaţii  

Studiul bibliografiei minimale 

recomandate 
14  Documentarea în teren  



Activităţile specifice de pregătire pentru 

seminar,  proiect, laborator etc. 
  

Documentarea suplimentară în 

bibliotecă 
 

Elaborarea de teme, referate, eseuri etc. 14  Documentarea prin reţeaua internet  

Pregătirea pentru lucrări de verificare 7  Alte activităţi ………………….….  

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

TOTAL ore studiu individual pe semestru  56 

 

 

 

Semnături: 

Data completării: 

3.10.2022 

Titularul de curs 

Conf. univ. dr.  

Mirel ANGHEL 

 

 

Titularul de seminar / laborator / 

lucrări practice / proiect 

Lector univ dr. Aura GHERGUȚ 

 

 
Asistent univ dr. Liliana-Florentina 

RICINSCHI 

 

 
  

 

Director de Departament 

Conf. univ. dr. Raluca Mihaela GHENȚULESCU 

 

 

 
 

Decan FILS, 

S.l. 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. 

 


