
               
 

 

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII BUCUREŞTI 
 

Program de studii universitare de licență: traducere și interpretare 

Departamentul de Limbi străine și comunicare 

 
FIŞA DISCIPLINEI  

(COD PO-09_F-01) 

Denumirea 

disciplinei 

COMPETENŢE DE 

COMUNICARE B II  

Codul 

disciplinei 
2.OB01.DS  

Anul de studiu I Semestrul 2 
Tipul de evaluare finală (E, CO, 

V) 

E 

Regimul disciplinei (OB – obligatorie,                                 

OP – opţională, FC – facultativă) 
OB Număr de credite 

6 

Total ore 

din Planul 

de 

învăţământ 

 

84 Total ore studiu individual 

 

42 Total ore pe 

semestru 

 

126 

Categoria 

formativă a 

disciplinei 

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

disciplină în domeniu, DC – de aplicație (complementară), PR – 

stagiu de pregatire practică, DP – disciplină pentru pregătire 

psihopedagogică. 

DF 

Titularul(a) 

disciplinei 
Conf. Univ. Dr. Marina-Cristiana ROTARU 

Asist. Univ. Dr. Liliana Florentina RICINSCHI 

 

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 

TRADUCERE ŞI INTERPRETARE  6 2 4 - - 



(Specializarea) 

 

Precondiții de curriculum 
Nivel C1 

 

Competențe profesionale 

vizate de disciplină  

 

La sfârşitul semestrului, studenţii trebuie: 

- să cunoască verbele modale, subjonctivul, structurile 

care cer infinitiv, gerunziu si participiu prezent, diferite 

tipuri de determinanţi, inversiunea. 

- să folosească în mod corect „It” şi „There” cu valoare 

introductivă; 

- să realizeze traduceri de paragrafe complexe conţinând 

structurile gramaticale studiate; 

- să redacteze texte funcţionale (CV-uri, scrisori de 

intenţie, rapoarte, memo-uri); 

- să susţină un scurt discurs pe o temă la alegere; 

 înţeleagă mesajele unui text audiat; 

- să foloseacă corect structuri gramaticale prin care să 

exprime diverse funcţii ale limbii.  

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 

Subjonctivul (Structuri) Clasice si 

interactive 

4 

Verbele modale     Clasice şi 

interactive 

8 

Infinitivul, gerunziul, participiul prezent Clasice şi 

interactive 

6 

Propoziţiile subordonate Clasice şi 

interactive 

4 

Structuri emfatice şi inversiuni  Clasice şi 

interactive 

4 

„It” şi „There” cu valoare introductivă Clasice şi 

interactive 

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 

S Recapitularea cunoştinţelor acumulate anterior. 

Clasice şi 

Interactive 

2 

S Traduceri de texte conţinând verbele modale; 

Redactarea de CV-uri şi scrisori de intenţie. 
7 

S 

Traduceri de texte conţinând structuri ale 

subjonctivului; 

Redactarea rapoartelor de evaluare, informative 

şi de analiză a unor sondaje de opinie. 

7 

S 
Recapitularea structurilor gramaticale studiate; 

Susţinerea unor scurte discursuri pe teme la 

alegere. 

4 

S Evaluarea cunoştinţelor de gramatică privind 

verbele modale şi subjonctivul. 
2 

S 
Traducere de fraze care să cuprindă structuri 

care cer infinitivul, gerunziul, participiul prezent. 

Redactarea de memo-uri. 

8 

S 

Exerciţii cu diferite tipuri de determinanţi; 

Traduceri de fraze care să cuprindă pe „It” şi 

„There” cu valoare introductivă.  

Susţinerea unor scurte discursuri pe teme la 

alegere. 

4 

S 

Traduceri de texte conţinând toate structurile 

gramaticale învăţate;  

Susţinerea unor scurte discursuri pe teme la 

alegere. 

Clasice şi 

Interactive 

8 

S 

Exersarea înţelegerii după auz/audierii prin: 

completarea unui text lacunar cu informaţii din 

textele audiate, exerciţii cu alegere multiplă, 

exerciţii de localizare pe hartă, exerciţii de tip 

„matching”, completarea unui rezumat cu 

informaţii din textul audiat.  

Clasice şi 

Interactive 

6 

S 

Exersarea, prin dialoguri, a  diverselor funcţii ale 

limbii, precum: a exprima acceptul şi refuzul, a 

conversa la telefon, a exprima plângeri, a cere şi 

a exprima o opinie, a întrerupe o conversaţie şi a 

gestiona întreruperea, a cere şi a oferi lămuriri, a 

negocia.  

Clasice şi 

Interactive 

8 

TOTAL ORE 56 

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

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



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

Group Limited. 

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). 

Harrison, Mark (2012). CAE Practice Tests. Oxford: Oxford University Press. 

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

Press. 

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

Bucureşti. 

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

Sandulescu George, Vianu Lidia (2012). Engleza prin traducere. Bucureşti: 

Contemporary Literature Press.  

Terry Morgan, Wilson Judith (2011). Focus on Academic Skills for IELTS. Harlow: 

Pearson Longman. 

Vianu, Lidia (2005). English with a Key. Exercitii de traducere si retroversiune. Bucureşti: 

Teora.  

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

Macmillan Education. 

  

Evaluare 
Ponderea în procente 

din nota finală  

Răspunsurile la  examinarea finală 60% 

Susţinerea lucrărilor practice de laborator  

Susţinerea finală a proiectelor  

Testarea periodică prin lucrări de control 10% 

Testarea continuă pe parcursul semestrului 20% 

Referate elaborate în afara orelor de curs și de lucrări practice   

Participarea la orele de curs și aplicații 10% 

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

Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală:                                         Examen (scris) 

 

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

Studiul notiţelor de curs 10  
Pregătirea pentru examinarea 

finală 
6 

Studiul suporturilor de curs - manuale, 

cărţi etc. 
  Participarea la consultaţii  

Studiul bibliografiei minimale 10  Documentarea în teren  



recomandate 

Activităţile specifice de pregătire 

pentru seminar,  proiect, laborator etc. 
  

Documentarea suplimentară în 

bibliotecă 
 

Elaborarea de teme, referate, eseuri 

etc. 
10  

Documentarea prin reţeaua 

internet 
 

Pregătirea pentru lucrări de verificare 6  Alte activităţi ………………….….  

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

TOTAL ore studiu individual pe semestru  42 

 

Semnături: 

Data 

completării: 

26.09.2022 

 

 

Titularul de curs 

Conferențiar univ. dr. Marina-Cristiana 

ROTARU 

 

 

Titularul de seminar 

 

Asistent univ. dr. Liliana-Florentina 

RICINSCHI 

 

                 Director de Departament 

Conf . univ. dr. Raluca GHENȚULESCU 

 
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. 


