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FIŞA DISCIPLINEI 

 
(COD PO-09_F-01) 

 

Denumirea 
disciplinei 

COMPETENŢE DE COMUNICARE C 
II (CDC CII) LIMBA GERMANĂ 

Codul disciplinei 2.OB02.DS 

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

Regimuldisciplinei (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 fundamentala ̆, 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  
6 2 4 - - 

 

Precondiții de curriculum 
 
Parcurgerea cursului CDC anterior 

Competențe profesionale 
vizate de disciplină 
 

Studenții pot înțelege expresii și cuvinte uzuale frecvent întâlnite, pe teme ce 
au relevanță imediată pentru ei. Pot înțelege puncte esențiale din anunțuri și 
mesaje scurte, simple și clare. 
Pot citi texte scurte și clare și pot găsi anumite informații previzibile din 
diverse materiale, de exemplu reclame, prospecte, meniuri, orare, și pot 
înțelege scrisori personale scurte și simple. 
Pot comunica în situații uzuale care presupun un schimb de informații direct 
pe teme și despre activități familiare. 
Pot să utilizeze o serie de expresii și fraze pentru descrierea simplă a unor 
situații concrete, a condițiilor de viață, a studiilor și a activităților profesionale 
prezente sau recente. 
Pot scrie mesaje și scrisori personale scurte, de exemplu un mesaj de 
mulțumire. 

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 



 
I. Lecția 1: Profesie și muncă 

Prezentarea și descrierea unor profesii și activități profesionale. 
Discutarea unor activități și evenimente petrecute în trecut. 
Noțiuni de gramatică: compunerea substantivelor, imperfectul 
verbelor auxiliare, prepozițiile temporale vor și seit. 
 

Interactive, audio, 
video. 

4 

II. Lecția 2: Într-un oraș străin 
Prezentarea modului în care oferim și solicităm informații și 
indicații. 
Modul în care discutăm despre lucruri permise și interzise, despre 
reguli. 
Înțelegerea unei broșuri informative. 
Inițierea unei conversații în recepția unui hotel. 
Noțiuni de gramatică: verbele modale müssen, dürfen, pronumele 
man și modul imperativ. 
 

Interactive, audio, 
video. 

4 

III. Lecția 3: Sănătatea 
Prezentarea părților corpului. 
Modul în care discutăm despre starea de sănătate, cum facem 
recomandări. 
Modul în care stabilim o programare. 
Noțiuni de gramatică: articolul posesiv, verbul modal sollen. 
 

Interactive, audio, 
video. 

4 

IV. Lecția 4: Prin oraș 
Solicitarea și indicarea de informații pentru orientarea într-un oraș. 
Descrierea unor locuri și direcții. 
Înțelegerea unui anunț într-un aeroport/gară. 
Noțiuni de gramatică: prepoziția mit, prepoziții locale, prepoziții 
bicazuale. 
 

Interactive, audio, 
video. 

4 

V. Lecția 5: Clientul este rege 
Înțelegerea și oferirea unor indicații legate de timp. 
Modul în care facem o solicitare politicoasă. 
Înțelegerea unui text de informare, a unor mesaje telefonice scrise 
și verbale. 
Noțiuni de gramatică: prepozițiile temporale, conjunctivul II al 
verbelor würden, könnten. 
 

Interactive, audio, 
video. 

4 

VI. Lecția 6: Haine noi 
Denumirile articolelor de vestimentație. 
Exprimarea preferințelor legate de vestimentație. 
Înțelegerea și evaluarea unui articol de ziar. 
În magazin: solicitarea de ajutor și consiliere. 
Noțiuni de gramatică: pronumele demonstrativ, articolul interogativ, 
gradele de comparație, pronumele personal în dativ, verbe cu cazul 
dativ. 
 

Interactive, audio, 
video. 

4 

VII. Lecția 7: Sărbători 
Solicitarea și indicarea datei. 
Cum vorbim despre oameni și lucruri. 
Anularea scrisă a unei programări. 
Redactarea unei invitații. 
Exprimarea urărilor cu diverse ocazii. 
Noțiuni de gramatică: numeralul ordinal, pronumele personal în 
cazul acuzativ, conjuncția denn, conjugarea verbului werden. 

Interactive, audio, 
video. 

4 

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 

Lecția 8: Profesie și muncă 
Înţelegere orală:  

Prezentarea unor informații generale legate de diverse 
profesii și activitatea în cadrul acestora. 

Înţelegere scrisă: 
Înțelegerea unui anunț pentru un stagiu de practică. 

Interacţiune:  
Discuții libere despre profesii și ce presupun acestea. 

Exprimare scrisă:  
Înțelegerea unor texte despre profesii neobișnuite. 

Gramatică: 

Compunerea substantivelor 
Imperfectul verbelor haben și sein 

Prepozițiile temporale vor și seit 

 

Interactive, 
audio, video. 

Interactive, 
audio, video. 

Interactive, 
audio, video. 

8 

Seminar 

Lecția 9: Într-un oraș străin 
Înţelegere orală:  

Cum solicităm și cum dăm indicații 
Înţelegere scrisă: 

Înțelegerea unei broșuri informative 
Interacţiune:  

Inițierea de dialoguri în recepția unui hotel, solicitarea 
unei camere, informații despre micul dejun, servicii, 
prețuri etc. 

Exprimare scrisă:  
Redactarea unui mail pentru solicitarea unei rezervări la 
un hotel 

Gramatică: 

Verbele modale: müssen, dürfen 
Imperativul 

Pronumele man 

8 

Seminar 

Lecția 10: Sănătatea 

Înţelegere orală:  
Înțelegerea unui dialog despre starea de sănătate a 
unei persoane. 

Înţelegere scrisă: 
Părțile corpului. 
Prezentarea stării de sănătate personale sau a altora. 

Interacţiune:  
Cum adresăm întrebări despre starea de sănătate, cum 
oferim sfaturi. 

Exprimare scrisă:  
Stabilirea unei programări 

Gramatică: 

Articolul posesiv 

Verbul modal sollen 

8 

Seminar 

Lecția 11: Prin oraș 
Înţelegere orală:  

Solicitarea și oferirea de informații cu privire la direcții 
Înțelegerea unui anunț într-un aeroport/gară 

Înţelegere scrisă: 
Înțelegerea unui text care furnizează indicații despre 
orientarea într-un oraș 

Interacţiune:  

8 



 
Dialoguri prin care se solicită informații legate de 
orientare 

Exprimare scrisă:  
Redactarea unui text: Camera mea; cum sunt situate 
obiectele în camera mea 

Gramatică: 

Prepoziția mit 
Prepoziții locale 
Prepoziții bicazuale 

Seminar 

Lecția 12: Clientul este rege 

Înţelegere orală:  
Înțelegerea unor indicații legate de timp 
Solicitarea unor servicii de reparație 

Înţelegere scrisă: 
Înțelegerea unui text de informare 
Înțelegerea unor mesaje telefonice scrise și orale 

Interacţiune:  
Exprimarea unor solicitări politicoase 

Exprimare scrisă:  
Redactarea unui mesaj telefonic 

Gramatică: 

Prepoziții temporale 

Conjunctivul II: würden, könnten 

8 

Seminar 

Lecția 13: Haine noi 

Înţelegere orală:  
Denumirile pieselor de vestimentație 
Înțelegerea unor dialoguri legate de piese de 
vestimentație 

Înţelegere scrisă: 
Înțelegerea unui text legat de cumpărăturile într-un 
magazin de haine 

Interacțiune:  
Solicitarea de ajutor/consiliere într-un magazin 

Exprimare scrisă:  
Exprimarea preferințelor cu privire la diverse piese de 
vestimentație 

Gramatică: pronumele demonstrativ, articolul interogativ, 
gradele de comparație, pronumele personal în dativ, verbe 
cu cazul dativ 

 

8 

Seminar 

Lecția 14: Sărbători 

Înţelegere orală:  
Înțelegerea unui dialog care cuprinde date despre 
persoane și lucruri 

Înţelegere scrisă: 
Citirea unui mesaj de invitație 

Interacţiune:  
Discuții libere despre persoane și lucruri/evenimente 
din viața acestora 

Exprimare scrisă:  
Anularea scrisă a unei programări 

Gramatică: numeralul ordinal, pronumele personal în cazul 
acuzativ, conjuncția denn, conjugarea verbului werden. 

8 

TOTAL ORE 56 

Bibliografie recomandată: 

Silke Hilpert, Daniela Niebisch, Sylvette Penning-Hiemstra, Franz Specht, Monika Reimann, Andreas 



 
Tomaszewski. Schritte International 3. Kursbuck + Arbeitsbuch. Ismaning: Hueber Verlag, 2006. 

Silke Hilpert, Daniela Niebisch, Sylvette Penning-Hiemstra, Franz Specht, Monika Reimann, Andreas 
Tomaszewski.Schritte International 4. Kursbuck + Arbeitsbuch. Ismaning: Hueber Verlag, 2006. 

Anneli Billina. Lesen und Schreiben A2. Ismaning: Hueber Verlag, 2010. 

Monja Knirsch. Hören und Sprechen A2. 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 A1. (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 20% 

Testarea continuă pe parcursul semestrului 20% 

Referate elaborate în afara orelor de curs și de lucrări practice   

Participarea la orele de curs și aplicații  

Altea ctivităţi (de precizat care)…………………………….….  

Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală: La evaluarea finală se vor testa cunoştințele acumulate de-a 
lungul ciclului de studii, atât cele teoretice, cât şi cele practice. 

 

Numarul 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  

Elaborarea de teme, referate, eseuri etc. 5  Documentarea prin reţeaua internet  

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

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

TOTAL ore studiu individual pe semestru 42 

 
Semnături: 

Data completării: 
Titularul de curs 

 

Titularul de seminar / laborator / lucrări 

practice / proiect 

 

20.10.2022 
Lect. dr. Maria Cătălina RADU 

 

Lect. dr. Alexandru BRÂNCOVEANU 

 

Asistent DAAD Bastian BLÖMER 

 

 

Director de Departament 

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


 
 

Conf. univ. dr. Raluca GHENȚULESCU 

 

Decan, 

S.l. dr. ing. Daniela TAPUSI 

 

 

 


