
 
DEPARTAMENTUL DE LIMBI STRĂINE ȘI COMUNICARE 

 
FIŞA DISCIPLINEI 

 
(COD PO-09_F-01) 

 

Denumirea 
disciplinei 

COMPETENŢE DE 
COMUNICARE C I (CDC CI)  
LIMBA GERMANĂ 

Codul disciplinei 1.OB02.DS 

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

Regimul disciplinei (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* 

Lect. univ. dr. Maria Cătălina RADU 

 

Facultatea 
FACULTATEA DE INGINERIE ÎN LIMBI 
STRĂINE 
 

 
Numărul total de ore pe 
saptamână din Planul de 

învăţământ 
Domeniul de studii LIMBI MODERNE APLICATE 

Ciclul de studii 
(Licență, Masterat, 

Doctorat) 

LICENȚĂ  
Total C S L P 

Programul de studii 
(Specializarea) 

TRADUCERE ȘI INTERPRETARE  
7 1 6 - - 

 

Precondiții de curriculum - 

Competențe profesionale 
vizate de disciplină 
 

Studenții pot înțelege expresii cunoscute și propoziţii foarte simple 
referitoare la sine, la familie şi la împrejurări concrete, respectiv pot 
să utilizeze expresii și fraze simple pentru a descrie unde locuiesc, 
oamenii pe care îi cunosc și diverse alte situații concrete. 
Pot comunica într-o conversație simplă și pot formula întrebări pe 
teme cunoscute sau de necesitate imediată și să răspundă la 
asemenea întrebări. 
Pot scrie texte scurte și simple pe diverse teme cotidiene. Pot să 
completeze formulare cu detalii personale. 
 

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 
Nr. de ore 

alocate 



 
interactive, cu 

suport digital ș.a.)  

I: Lecția 1: Prima oră de curs. Bună ziua! Numele meu este… 
Alfabetul limbii germane 
Regulile de pronunție în limba germană 
Introducerea formulelor de salut. Cum ne prezentăm? Cum 
prezentăm pe altcineva? 
Introducerea primelor noțiuni gramaticale: pronumele 
personal, conjugarea verbelor, interogația. 

 

Interactive, audio, 
video. 

2 

II.Lecția 2: Familie și prieteni 
Prezentarea membrilor familiei și a prietenilor 
Adresarea de întrebări simple despre familie și răspunsuri 
simple la acestea 
Introducerea numeralului de la 1 la 20 
Noțiuni de gramatică: pronumele personal, pronumele 
posesiv mein, conjugarea verbelor, verbe auxiliare. 
 

Interactive, audio, 
video. 

2 

III.Lecția 3: Mâncăruri și băuturi 
Prezentarea principalelor alimente și băuturi, a cantităților, și 
a unităților de măsură. 
Inițierea unor discuții într-un restaurant și într-un 
supermarket. Exprimarea preferințelor culinare. 
Numeralul de la 20 la 100. Exprimarea prețurilor și a unităților 
de măsură. 
Noțiuni de gramatică: articolul nehotărât și articolul negativ, 
forme de plural ale substantivelor, verbe care schimbă 
vocala din radical. 

 

Interactive, audio, 
video. 

2 

IV. Lecția 4: Locuința mea 
Prezentarea unei locuințe, denumirile încăperilor, piese de 
mobilier. 
Exprimarea preferințelor cu privire la o locuință, mobilă, culori 
etc. 
Numeralul de la 100 la 1.000.000. 
Înțelegerea unui anunț imobiliar. 
Noțiuni de gramatică: articolul hotărât, adverbe de loc, 
negația nicht, verbul gefallen. 
 

Interactive, audio, 
video. 

2 

V.Lecția 5: O zi din viața mea 
Prezentarea principalelor activități dintr-o zi.  
Exprimarea orei în context formal și informal. 
Zilele săptămânii. 
Noțiuni de gramatică: verbe cu particulă separabilă, locul 
verbului în propoziție, prepoziții temporale. 
 

Interactive, audio, 
video. 

2 

VI. Lecția 6: Timpul liber 
Descrierea vremii, anotimpurilor, punctelor cardinale. 
Inițierea de discuții despre timpul liber, hobby-uri, vreme și 
prognoze. 
Exprimarea acordului sau dezacordului într-o discuție. 
Noțiuni de gramatică: cazul acuzativ, conjugarea verbelor 
care schimbă vocala din radical. 

 

Interactive, audio, 
video. 

2 



 
VII. Lecția 7: Învățarea pe toată durata vieții 

Prezentarea unor abilități, intenții, exprimarea voinței. 
Prezentarea unor activități și evenimente trecute. 
Noțiuni de gramatică: verbele modale können și wollen și 
perfectul compus. 
 

Interactive, audio, 
video. 

2 

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 

Lecția 1: Prima oră de curs. Bună ziua!Numele meu 
este.. 
Înţelegere orală:  

Alfabetul limbii germane 
Formule de salut 
Formule simple de prezentare 

Înţelegere scrisă: 
Cărți de vizită 
Formulare 

Interacţiune: 
Formule de salut 
Cum ne prezentăm și cum prezentăm pe altcineva 

Exprimare scrisă:  
Completarea unui formular cu datele personale 

Gramatică:  
Cuvinte interogative 
Pronumele personal 
Conjugarea verbelor 

Prepozițiile aus și in 

Interactive, 
audio, 
video. 

12 

Seminar 

Lecția 2: Familie și prieteni 
Înţelegere orală:  

Întrebări cu privire la nume și țara de origine 
Prezentarea membrilor familiei și prietenilor 
Numerele de la 1 la 20 

Înţelegere scrisă: 
Înțelegerea unui text despre familie, locul de origine 
și prieteni. 

Interacţiune:  
Adresarea de întrebări despre alte persoane 
Completarea unui formular cu datele personale 

Exprimare scrisă:  
Indicarea de informații despre membrii familiei și 
prieteni 

Gramatică: 

Articolul posesiv mein/meine 

12 



 
Pronumele personal 

Conjugarea verbelor 

Prepoziția in 

Seminar 

Lecția 3: Mâncăruri și băuturi 

Înţelegere orală:  
Înțelegerea unei discuții despre diverse alimente, 
mâncăruri și băuturi (în supermarket, restaurant 
etc.) 
Numeralul de la 21 la 100 
Prețuri, cantități și unități de măsură 

Înţelegere scrisă: 
Înțelegerea unui meniu 
Introducerea cantităților 

Interacţiune:  
Inițierea unei conversații într-un supermarket, 
restaurant etc. 
Exprimarea preferințelor cu privire la mâncăruri și 
băuturi 

Exprimare scrisă:  
Întocmirea unei liste de cumpărături 

Gramatică: 

Articolul negativ 
Articolul nehotărât 
Forme de plural ale substantivelor 
Conjugarea verbelor care schimbă vocala din 
radical 

12 

Seminar 

Lecția 4: Locuința mea 
Înţelegere orală:  

Prezentarea unei locuințe, denumirile încăperilor, 
piese de mobilier. 
Numeralul de la 100 la 1.000.000 

Înţelegere scrisă: 
Înțelegerea unui text despre o locuință, descrierea 
încăperilor, piese de mobilier, date cu privire la 
situare și costuri. 
Anunțuri imobiliare 

Interacţiune:  
Exprimarea preferințelor cu privire la tipuri de 
locuințe, piese de mobilier, culori 

Exprimare scrisă:  
Descrierea locuinței. 
Întocmirea unui răspuns la un anunț imobiliar. 

Gramatică: 
Articolul hotărât 
Adverbele de loc 
Adjectivul 
Negația nicht 
Utilizarea verbului gefallen 

12 

Seminar 

Lecția 5: O zi din viața mea 
Înţelegere orală:  

Ceasul 
Activitățile zilnice 
Exprimarea preferințelor cu privire la activitățile 
dintr-o zi 

12 



 
Zilele săptămânii 

Înţelegere scrisă: 
Înțelegerea unui program de lucru afișat pe diverse 
suporturi 
Înțelegerea unei agende; întocmirea unui orar 

Interacţiune:  
Adresarea de întrebări cu privire la acțiunile zilnice 
și răspunsurile posibile 

Exprimare scrisă:  
Prezentarea unei zile obișnuite din viața fiecăruia 

Gramatică: 
Verbe cu particulă separabilă 
Locul verbului în diverse tipuri de propoziții 

 

Seminar 

Lecția 6: Timpul liber 
Înţelegere orală:  

Înțelegerea unui fragment de știri cu privire la 
prognoza meteo 
Înțelegerea unei discuții într-un magazin 

Înţelegere scrisă: 
Înțelegerea unor oferte de vacanță, abonamente 
de fitness etc. 

Interacţiune:  
Inițierea de discuții la cumpărături 
Exprimarea acordului, dezacordului, negării 
Discuții libere despre timpul liber și hobby-uri 

Exprimare scrisă:  
Redactarea unui mesaj prin care se caută un 
partener de corespondență 

Gramatică: 

Cazul acuzativ 
Conjugarea verbelor care schimbă vocala din 
radical 

12 

Seminar 

Lecția 7: Învățarea pe toată durata vieții 
Înţelegere orală:  

Înțelegerea unei conversații despre abilități, 
intenții, exprimarea voinței. 
Relatarea unor evenimente trecute. 

Înţelegere scrisă: 
Înțelegerea unui text care furnizează sfaturi cu 
privire la învățarea unei limbi străine. 

Interacţiune:  
Exprimarea intenției. 
Prezentarea unor evenimente și activități trecute. 

Exprimare scrisă:  
Redactarea unui mesaj în care se prezintă activități 
care au avut loc cu câteva zile în urmă. 

Gramatică: 

Verbele modale können și wollen 
Perfectul compus 

12 

TOTAL ORE 84 

Bibliografie recomandată: 



 
Daniela Niebisch, Sylvette Penning-Hiemstra, Franz Specht, Monika Bovermann, Monika Reimann. 
Schritte International 1. Kursbuck + Arbeitsbuch. Ismaning: Hueber Verlag, 2006. 

Daniela Niebisch, Sylvette Penning-Hiemstra, Franz Specht, Monika Bovermann, Monika Reimann. 
Schritte International 2. Kursbuck + Arbeitsbuch. Ismaning: Hueber Verlag, 2006. 

Bettina Höldrich. Lesen und Schreiben A1. Ismaning: Hueber Verlag, 2010. 

Monja Knirsch. Hören und Sprechen A1. Ismaning: Hueber Verlag, 2010. 

Barbara Gottstein-Schramm, Susanne Kalender, Franz Specht. Schritte Übungsgrammatik, Niveau 
A1-A2. Hueber Verlag, 2010. 

Friederike Jin und Ute Voß. Grammatik aktiv. Berlin: Cornelsen, 2013. 

Radu, Maria Cătălina: Competențe de comunicare în limba germană. Nivel A.1. (în curs de publicare)  
Webliografie: 
https://www.hueber.de/schritte-international/ 
https://www.hueber.de/shared/uebungen/schritte-plus/ 
http://www.dw.com/ro/%C3%AEnva%C5%A3%C4%83-german%C4%83/curs-de-limba-
german%C4%83/s-2702 

  
 

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  

Testarea continuă pe parcursul semestrului 40% 

Referate elaborate în afara orelor de curs și de lucrări practice   

Participarea la orele de curs și aplicații  

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

Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală:  
Evaluarea finală se face prin examen scris, în cadrul căruia se vor testa cunoştințele acumulate de-a 
lungul semestrului, atât cele teoretice, cât şi cele practice. 
În cazul scenariului online, evaluarea finală se va face prin examen oral pe platforma Microsoft 
Teams. Fiecare student va primi un set de 20 de întrebări. Fiecare întrebare este punctată cu 0,5 
puncte. Nota obținută la examen constituie 60 % din nota finală. 

 
 

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

Studiul notiţelor de curs   Pregătirea pentru examinarea finală 2 

Studiul suporturilor de curs - manuale, 
cărţi etc. 

20  Participarea la consultaţii  

Studiul bibliografiei minimale 
recomandate 

5  Documentarea în teren  

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

10  
Documentarea suplimentară în 
bibliotecă 

4 

Elaborarea de teme, referate, eseuri etc. 10  Documentarea prin reţeaua internet  

Pregătirea pentru lucrări de verificare 5  Alte activităţi ………………….….  

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

TOTAL ore studiu individual pe semestru  56 

 
Semnături: 

Data completării: 
Titularul de curs 

 

Titularul de seminar / laborator / 

lucrări practice / proiect 

https://www.hueber.de/schritte-international/
https://www.hueber.de/shared/uebungen/schritte-plus/
http://www.dw.com/ro/%C3%AEnva%C5%A3%C4%83-german%C4%83/curs-de-limba-german%C4%83/s-2702
http://www.dw.com/ro/%C3%AEnva%C5%A3%C4%83-german%C4%83/curs-de-limba-german%C4%83/s-2702
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