
 

 
PROGRAMUL DE STUDII DE LICENȚĂ TRADUCERE ȘI INTERPRETARE 
DEPARTAMENTUL DE LIMBI STRAINE ȘI COMUNICARE 

 
 

FIŞA DISCIPLINEI 
 

Denumirea 
disciplinei 

COMPETENȚE DE 
COMUNICARE C II (CDC C II) 

– 
LIMBA SPANIOLĂ 

Codul disciplinei 
2.OB02.

DS 

Anul de studiu I Semestrul 2 Tipul de evaluare finală (E, CO,V) 
Regimul disciplinei (OB – obligatorie, OP – 
opţională, FC – facultativă) 

OB Număr de credite 

Total ore din 
Planul de 
învăţământ 

84 
Total ore studiu individual 

42 
Total ore pe semestru 

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 

Titularul(a) 
disciplinei* 

Lect.univ.dr. Cristina GHERMAN 
Lect. univ. dr. Óscar RUIZ FERNÁNDEZ 

 

 

Facultatea 
FACULTATEA DE INGINERIE ȊN LIMBI 
STRĂINE - DEPARTAMENTUL DE 
LIMBI STRǍINE ȘI COMUNICARE 

 Numărul total de ore 
pe săptămână din 

Planul de 
învăţământ Domeniul de studii LIMBI MODERNE APLICATE 

Ciclul de studii 
(Licență, Masterat, 
Doctorat) 

LICENȚĂ  
Total C S L 

Programul de studii 
(Specializarea) 

TRADUCERE ȘI INTERPRETARE  
6 2 4 - 

 
 

Precondiții de curriculum CDC I (limba spaniolă) 
 
Competențe 
profesionale vizate de 
disciplină 
 

- să identifice aspectele-cheie abordate într-o scrisoare 
personală sau într-un text care tratează un domeniu cotidian. 
- să participe la conversaţii, în situaţii de rutină (întâlnire, 
cumpărături, solicitare de informaţii), fără ca interlocutorul să 
manifeste dificultăţi de înţelegere. 



- să relateze evenimente din trecut, experienţe personale. 
- să prezinte planuri, proiecte de viitor. 

 
 
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. Recapitularea timpurilor trecute: perfectul compus și 
perfectul simplu. Forme neregulate. Perifraze verbale cu 
participiu. 

Clasice; cu suport 
digital 

4 

2. Prepoziții: por/para; en/a; desde/hasta. Regimul 
prepozițional al unor verbe. 

Clasice; cu suport 
digital 

4 

3. Pronumele complement direct (OD) şi complement 
indirect (OI) 

Clasice; cu suport 
digital 

4 

4. Folosirea timpurilor trecute: imperfectul și mai mult ca 
perfectul. 

Clasice; cu suport 
digital 

4 

5. Modul imperativ. Formarea și folosirea modului 
imperativ. Formele imperativului (afirmativ și negativ). 
Formarea modului conjunctiv prezent. 

Clasice; cu suport 
digital 

4 

6. Exprimarea dorintei. Formarea conditionalului Clasice; cu suport 
digital 

2 

7. Concordanta timpurilor la indicativ. Clasice; cu suport 
digital 

4 

8. Recapitulare Clasice; cu suport 
digital 

2 

TOTAL ORE 
28 

 
 
 

Activități aplicative 
 

Seminar Denumirea lucrărilor 
Metode de 
lucru cu 
studenții 

Seminar 1. Nume de profesii, profilul şi caracteristicile 
profesionale, informații despre experiență, înțelegerea 
anunțurilor de locuri de muncă. Participiul. 

Clasice; cu 
suport digital 

Seminar 2. Exprimarea opiniilor despre avantajele şi 
dezavantajele profesiilor. Date personale şi experiențe. 
Perfectul compus și perfectul simplu. 

Clasice; cu 
suport digital 

Seminar 
3.  Despre sănătate. Exprimarea stării fizice. Sfaturi 

 



Seminar 4. Evenimente istorice, plasarea în timp a evenimentelor. 
Prepoziții 

Clasice ; cu 
suport digital 

Seminar 5. Descrierea obiceiurilor alimentare, vizita la restaurant, 
rețete, meniuri, ingrediente, produse tradiționale. 

Clasice; cu 
suport digital 

Seminar 6. Înțelegerea și comunicarea locurilor, rutelor și 
acțiunilor viitoare, conversația la telefon. Viitorul. 

Clasice; cu 
suport digital 

Seminar 7. Servicii publice, cultură și timp liber, ecologie și climă. Clasice; cu 
suport digital 

Seminar 8. Activități comerciale și industriale, populație, 
societate și istorie, descrierea unui oraș. 

Clasice; cu 
suport digital 

Seminar 9. Date biografice, evenimente politice și sociale, date 
importante. Imperfectul și mai mult ca perfectul. 

Clasice; cu 
suport digital 

Seminar 10. Vizite (forme de salut, prezentări, obiceiuri), 
descrierea locuințelor. Imperativul. 
 

Clasice; cu 
suport digital 

Seminar 11. Recapitulare Clasice: cu 
suport digital 

TOTAL ORE 
 
Bibliografie recomandată: 
 
1. Anabel de Dios Martín y Sonia Eusebio Hermira, Etapas plus, A1. Cosas, Curso de español 

por módulos, Edinumen, Madrid, 2010. 

3. Gonzálea Hermoso, A., J. R. Cuenot, M. Sánchez Alfaro: Curso Práctico. Gramática de 

español, lengua extranjera, Editorial Edelsa, Madrid. 

4. Mª. Ángeles Álvarez Martínez (dirección), Nuevo Sueña 1, A1-A2, Grupo Anaya S.A., 4ª 

edición, 2015. 

1. VV.AA: ELE ACTUAL. Nivel A1 y A2. Editorial SM, Madrid, 2012. 

2. VV.AA: Gramática de español: Nivel Inicial. Editorial Edelsa, Madrid, 2006. 

3. VV.AA., Nuevo español sin fronteras, SGEL S.A., Madrid, 2005. 

 

Bibliografie on line: 

http://www.ver-taal.com/ 

https://hablacultura.com/cultura-textos-aprender-espanol/ 

https://aprenderespanol.org/ 

 

 

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)…………………………….….  

http://www.ver-taal.com/
https://hablacultura.com/cultura-textos-aprender-espanol/
https://aprenderespanol.org/


Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală                                       Examen 
 
La examen se vor evalua cunoştinţele lingvistice dobândite pe parcursul semestrului I; 
acestea vizează cele 4 competenţe din CECR; examenul cuprinde o proba scrisă şi una 
orală, astfel: 

- un exerciţiu de înţelegere scrisă, cu variante de răspuns (de ex: lectura unor 
anunţuri) 

- un exerciţiu de gramatică şi lexic, cu variante de răspuns 
- un exerciţiu de redactare (eveniment în trecut) 

Proba orală constă în descrierea unei fotografii urmată de un dialog cu cadrul didactic pe 
marginea temei din imaginea respectivă. 

 

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

Studiul notiţelor de curs 6  Pregătirea pentru examinarea finală 
Studiul suporturilor de curs - manuale, 
cărţi etc. 

6  Participarea la consultaţii 

Studiul bibliografiei minimale 
recomandate 

4  Documentarea în teren 

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

4  
Documentarea suplimentară în 
bibliotecă 

Elaborarea de teme, referate, eseuri etc. 4  Documentarea prin reţeaua internet 
Pregătirea pentru lucrări de verificare   Alte activităţi ………………….…. 
Pregătirea pentru prezentări orale 2  ……………………………...……. 
TOTAL ore studiu individual pe semestru 42 

 
 
 

Semnături: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data completării: 

10.10.2022 

Titularul de curs 

(Titlul didactic, numele si prenumele) 

 

Lect. univ. dr. Cristina GHERMAN 

 
 

 

 

 

 

 

Titularul de seminar / laborator / 

lucrări practice / proiect 

(Titlul didactic, numele si 

prenumele)   

 

Lect. univ. dr. Óscar RUIZ                       

FERNÁNDEZ 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

Director de Departament 

(Titlul didactic, numele si prenumele) 

 

Conf. univ. dr. Raluca 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. 
 


