
Program de studii universitare de licenta: Traducere si interpretare
Departamentul de Limbi Straine si Comunicare

FIŞA DISCIPLINEI
(COD 2.OB02.DF)

Denumirea
disciplinei

COMPETENȚE DE
COMUNICARE C II (CDC C
II) - LIMBA FRANCEZĂ

Codul
disciplinei 2.OB02.DF

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 7

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 pregătire practică, DP – disciplină pentru pregătire
psihopedagogică

DF

Titularul(a)
disciplinei* Lector francez Tessa Messabih-Poulet

Facultatea INGINERIE IN LIMBI STRAINE Numărul total de ore pe
saptamână 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 ȘI INTERPRETARE
6 2 4 - -

Precondiții de curriculum Nivel de competență B1 (CECRL)

Competențe
profesionale vizate de
disciplină

Înțelegere orală:
● Argumentări complexe, conferinţe, discursuri
● Emisiuni de ştiri, programe de actualităţi, filme în limbaj

standard
Înțelegere scrisă:

● Articole şi rapoarte pe teme contemporane, în care
autorii adoptă anumite atitudini şi puncte de vedere;
proză literară contemporană



Exprimare orală:
● Participare la o conversaţie cu vorbitori nativi
● Participare la o conversaţie în situaţii familiare, cu

exprimarea şi susţinerea opiniilor
● Descrieri clare şi detaliate într-o gamă vastă de

subiecte legate de propriile domenii de interes
● Dezvoltarea unui punct de vedere pe o temă de

actualitate, arătând avantajele şi dezavantajele
diferitelor opţiuni.

Exprimare scrisă
● Texte clare şi detaliate într-o gamă vastă de subiecte

legate de propriile domenii de interes
● Eseuri sau rapoarte, transmiţând informaţii sau

argumentând în favoarea sau împotriva unui punct de
vedere

● Corespondenţă şi texte argumentative cu sublinierea
semnificaţiei atribuite personal evenimentelor sau
experienţelor

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

1. Structura frazei în limba franceză Demersul
pedagogic

cuprinde un mix
de metode de

lucru, care
privilegiază
demersul

deductiv și
participarea
maximă a

studenților; sunt
de asemenea

prioritare
interacțiunile

dintre studenți,
maximizându-se

astfel timpul
dedicat

activităților
acestora în

timpul cursului.
Suporturile

digitale sunt
folosite ori de cât

ori este nevoie,
fără a neglija însă

4
2. Grupul nominal 4
3. Grupul predicativ. Funcţii sintactice fundamentale ale
grupului verbal. Complementul obiect direct,
complementul prepoziţional şi atributul

4

4. Grupul adverbial realizat prin grup prepoziţional (I)
(Determinanţii de tip spaţial, temporal, cantitativ şi
calificativ)

4

5. Grupul adverbial realizat prin Grup prepoziţional (II)
(Determinanţii de tip cauzal, consecutiv, final, condiţional,
restrictiv, concesiv)

4

6. Grupul adverbial realizat prin grup nominal de recţiune
directă. Grupul adverbial realizat prin adverb şi locuţiune
adverbial

4

7. Grupul adverbial realizat prin participiu, gerunziu şi
infinitiv

4



importanța luării
de note și

redactarea de
mână
TOTAL ORE 28

Activități aplicative
Tipuri de

lucrări
(seminar,
laborator,

lucrari
practice,
proiect)

Denumirea lucrărilor
Metode de

lucru cu
studenții

Nr. de
ore

alocate

Seminar

1. Amintiri
● Descrieri: persoane, locuri, tablouri
● Exprimarea preferințelor; registre

stilistice
● Redactarea unui jurnal de călătorie
● Redactarea unui autoportret
● Corespondenţă personală pe teme de

călătorie, expoziţii de artă

Demersul
pedagogic
cuprinde un
mix de
metode de
lucru, care
privilegiază
demersul
deductiv și
participarea
maximă a
studenților;
sunt de
asemenea
prioritare
interacțiunile
dintre
studenți,
maximizându
-se astfel
timpul
dedicat
activităților
acestora în
timpul
seminarului.
Suporturile
digitale sunt
folosite ori de
cât ori este
nevoie, fără a
neglija însă
importanța
luării de note
și redactarea
de mână

4

Seminar

2. Dragostea şi literatura
● Registrul stilistic familiar-popular
● Exprimarea încrederii/neîncrederii
● Scene din viaţa cotidiană
● Dezbatere pe teme legate de societatea

franceză
● Redatarea unui text publicitar

5

Seminar

3. Familia
● Exprimarea furiei, a bucuriei şi a tristeţii;

reacţii la exprimarea furiei, a bucuriei şi a
tristeţii

● Povestire bazată pe o suită de imagini
● Jocuri de roluri cu situaţii de furie,

bucurie şi tristeţe
● Povestirea şi etapele sale; redactarea

unei povestiri
● Lucrul cu dicţionarul - definiţii
● Umorul în limba franceză; benzile

desenate

5

Seminar

4. Mi-e teamă!
● Exprimarea fricii şi a neliniştii
● Exprimarea cauzei şi a consecinţei
● Exprimarea speranţei
● Exprimarea decepţiei şi a indiferenţei
● Postarea de mesaje pe un forum
● Exprimarea decepţiei într-o scrisoare

către un ziar

5

Seminar
5. Conversaţii
● Propuneri pentru un program comun;

acceptare/refuz

5



● Exprimarea condiţiei şi a ipotezei
● Exprimarea unei sugestii, a unui sfat; joc

de roluri
● Redactarea unei scrisori pentru a refuza

o propunere profesională
● Exprimarea opiniei şi consiliere pe un

forum de discuţii

Seminar

6. Şi dacă...
● Exprimarea regretului
● Exprimarea unui reproş
● Jocuri de roluri: regrete, reproşuri
● Înţelegerea naraţiunii unui scurtmetraj
● Redactarea de mesaje electronice cu

exprimarea regretului, dubiului, a
probabilităţii, a incertitudinii

● Crearea unui tract pentru o asociaţie
● Descrierea psihologică a unei persoane

4

Seminar

7. Dezbateri
● Participarea la o interacţiune verbală:

luarea cuvântului, organizarea propriului
discurs etc.

● Articularea discursului în jurul
● Joc de roluri: o întâlnire pe stradă
● Exprimarea opinii asupra unor reguli de

viață
● Înțelegerea și crearea de panouri

indicatoare în oraș; a informațiilor
dintr-un site internet; înțelegerea și
formularea de instrucțiuni

● Utilizarea subjonctivului; conjugări
neregulate; pronume adverbiale

5

Seminar

8. Viața fără automobil
● Exprimarea cauzei și a consecinței;

reproșuri, justificări
● Înțelegerea poziției cuiva referitoare la un

subiect
● Exprimarea propriei poziții referitoare la

un text de presă
● Organizarea programului unei

manifestări
● Redactarea unui scurt text la forma

pasivă
● Pronume relative; regimul prepozițional

al verbelor; diateza pasivă; conjuncții de
cauză și consecință

4

Seminar

9. Solidaritate
● Exprimarea condiției, a ipotezei; a

tristeții, a decepției
● Înțelegerea unui discurs despre

angajarea pentru o cauză umanitară; a
actelor de limbaj exprimate cu ajutorul
condiționalului

4



● Rezolvarea de enigme; exprimarea
propriilor idealuri

● Înțelegerea de comentarii explicative
● Redactarea unui text pe un forum de

discuții
● Condiționalul prezent;

conjuncții&locuțiuni pentru exprimarea
condiției și a ipotezei

Seminar

10. Moda
● Justificarea unei alegeri; exprimarea

protestului, a unei plângeri
● Înțelegerea de explicații și de argumente
● Joc de roluri: la cumpărături de haine
● Discutarea de argumente
● Înțelegerea unui articol despre modă;

exprimarea opiniei despre modă
● Pronnume demonstrative, interogative

5

Seminar

11. Viața activă
● Exprimarea opoziției; comunicare la

telefon
● Înțelegerea cronologiei într-o narațiune
● Joc de roluri: la telefon
● Identificarea registrelor stilistice;

reconstituirea de dialoguri amestecate;
participarea la un chat

● Redactarea unei anecdote
● Derivarea adverbială; exprimarea originii

în timp

5

Seminar

12. Consumismul
● Exprimarea surprizei; exprimarea

acordului
● Stabilirea de relații logice într-un dialog
● Exprimarea opiniei în legătură cu

fenomenul reducerilor de preț sezoniere
● Înțelegerea unui text argumentativ;

legătura între idei; articulațiile logice ale
unui text; utilizarea articulatorilor logici

● Redactarea unui text argumentativ
● Articulatori logici

5

TOTAL ORE 56
Bibliografie recomandată (Cel putin un titlu bibliografic sa fie al titularului de disciplina):
Abbadie, C. et Chovelon, B. (2015) L’expression française écrite et orale. Grenoble : PUG.
Girardet, J. et Pécheur, J. (2013). Echo A2. Paris: CLE International.
Girardet, J. et Pécheur, J. (2013). Echo A2. Cahier personnel d’apprentissage. Paris: CLE
International.
Grégoire, M. et Thievenaz, O. (2013). Grammaire progressive du français - 3e édition.
Paris: CLE International.
Miquel, C. et Goliot-Lété, A. (2011). Vocabulaire progressif du français – Nouvelle édition.
Paris: CLE International.

Evaluare Ponderea în procente
din nota finală



Răspunsurile la  examinarea finală 50%
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)  efectuarea de teme 10
Descrieţi modalitatea practică de evaluare final:
Test de competență lingvistică cu probe ce evaluează fiecare dintre competențele
descrise în CECRL:

● Înțelegere orală
● Exprimare orală, participare la un dialog
● Înțelegere scrisă
● Exprimare scrisă

Numarul 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
recomandate 10 Documentarea în teren

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

Documentarea suplimentară în
bibliotecă

Elaborarea de teme, referate, eseuri
etc. 8 Documentarea prin reţeaua

internet 4

Pregătirea pentru lucrări de verificare 4 Alte activităţi ………………….….
Pregătirea pentru prezentări orale ……………………………...…….

TOTAL ore studiu individual pe semestru 42

Semnături:

Data completării:
Titularul de curs

(Titlul didactic, numele si
prenumele)

Titularul de seminar / laborator /
lucrări practice / proiect
(Titlul didactic, numele si

prenumele)

10.10.2022
Lector francez

Tessa Messabih-Poulet
Lector francez

Tessa Messabih-Poulet

Director de Departament
(Titlul didactic, numele si prenumele)



Conf. univ. dr. Raluca Mihaela Ghențulescu

Decan

S.l. dr. ing. Daniela TAPUSI

Notaţii: C - ore de curs; S - ore de seminar; L - ore de laborator/lucrări; P - ore de practică; E -
examen; CO - colocviu; V – verificare.


