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FIŞA DISCIPLINEI  

 
(COD PO-09_F-01) 

Denumirea 
disciplinei 

COMPETENŢE DE 
COMUNICARE B III 

Codul 
disciplinei 

5.OB03.DF 

Anul de studiu III Semestrul 5 Tipul de evaluare finală (E, CO, V) E 

Regimul disciplinei (OB – obligatorie,                               
OP – opţională, FC – facultativă) 

OB Număr de credite 
3 

Total ore 
din Planul 

de 
învăţământ 

28  

Total ore studiu individual 

14 
Total ore pe 

semestru 

42 

Categoria 
formativă a 
disciplinei 

DPF– fundamentală, PTG – tehnică generală, PIG – inginerească 

generală, PET – economică şi tehnologică generală, DPS – de 

specialitate, ELS – educaţie și pentru promovarea valorilor 

democraţiei, tehnicii de comunicare şi limbilor străine, DPD – 

proiect de diplomă, DPP – pregătire psihopedagogică. 

DF 

Titularul(a) 
disciplinei 

Asistent univ. dr. Liliana-Florentina RICINSCHI 

 

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) 
LICENŢĂ 

 
Total C S L P 

Programul de 
studii 

(Specializarea) 
TRADUCERE ȘI INTERPRETARE 

 
2 2 - - - 

 

Precondiții de curriculum 
 
 



Competențe profesionale 
vizate de disciplină  
 

Stăpânesc principalele concepte din domeniul sintaxei: 
verbe tranzitive, intranzitive, structuri impersonale, structuri 
pasive, negaţia, diverse propoziţii subordonate şi structurile 
caracteristice acestora. 

Analizează structuri sintactice complexe în diferite tipuri de 
texte tehnice. 
Folosesc în mod corect şi oferă o traducere corectă pentru 
construcțiile pasive, negative, infinitivale, pentru verbele 
copulative, diferite tipuri de propoziții subordonate, etc. în texte 
din diverse domenii, cu accent pe cele din domeniul tehnico-
științific.  
Propun soluții adecvate pentru corectarea greşelilor sintactice 
şi pentru o cât mai bună traducere a structurilor sintactice 
specifice din limba-sursă.  

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) 

Curs1 

Metode de predare 
(Clasice, clasice 
interactive, cu 

suport digital ș.a.)  

Nr. de 
ore 

alocate 

Noţiuni introductive de sintaxa propoziţiei și a frazei, 
definiţii, concepte 

Clasice 2 

The Structure of Simple Sentences. Words. Lexical 
Categories. Phrases, NPs, AdjPs, VPs, PPs.  

Clasice 
interactive 

2 

Intransitive predicates/Intransitivity  
Clasice 

interactive 
2 

Transitive predicates/Transitivity 
Clasice 

interactive 
2 

Passive Constructions and Cognate Objects 
Clasice 

interactive 
2 

The Structure of Complex Sentences. Sentence 
Negation  

Clasice 
interactive 

2 

Questions 
Clasice 

interactive 
2 

 
1 Conținutul cursului este deschis pe parcursul anului universitar 2021-2022 și supus revizuirii ușoare în 
sensul adăugării de concepte și procese de sintaxă noi, la fiecare curs, în funcție de temă și progresul 
predării materiei la ore. În forma actuală (27.09.2021), conține principalele concepte de sintaxă a 
propoziției simple și sintaxa frazei care vor fi acoperite ca bază a cursului. 



Coordination 
Clasice 

interactive 
2 

Classification of Dependent Clauses 
Clasice 

interactive 
2 

Relative Clauses  
Clasice 

interactive 
2 

That-Clauses 
Clasice 

interactive 
2 

Infinitive Complements  
Clasice 

interactive 
2 

ING Complements 
Clasice 

interactive 
2 

Revision 
Clasice 

interactive 
2 

TOTAL ORE 28 

Bibliografie recomandată2  (Cel putin un titlu bibliografic sa fie al titularului de 
disciplină): 
 

Avram, Larisa (2003). English Syntax: The Structure of the Root Clause. 
București: Oscar Print. 
Graver, B.D (1986). Advanced English Practice. Third Edition. Oxford: 
Oxford University Press. 
Huddleston, Rodney & Pullum, Geoffrey (2002) Radford, Andrew (2004). 
English Syntax. An Introduction. Cambridge: Cambridge University Press. 
Ricinschi Liliana-Florentina (2019), "Syntactic aspects of civil engineering 
texts, the difficulties they create in translation and some solutions to the 
main issues". In  Buletinul Științific al Universității Tehnice de Construcții 
București Seria: Limbi Străine și Comunicare, XII/2019-2, pp. 52-62.  
Vișan Nadina (2006). Sentence Processes. Cursde sintaxa frazei pentru 
învățământul la distanță. București: Editura CREDIS. 
Yule, George (2006) Oxford Practice Grammar with Answers. Oxford: 
Oxford University Press.   
 
Webografie: 
https://examplesentences.net/simple-sentences/40-simple-sentences-
examples-40-example-of-simple-sentence/ 
https://examples.yourdictionary.com/simple-sentence-examples.html 

 

  

Evaluare 
Ponderea în procente din 

nota finală  
Răspunsurile la  examinarea finală 60% 
Susţinerea lucrărilor practice de laborator  

 
2 Lista bibliografică va fi completată cu titluri noi, pe măsură ce vor fi folosite în cadrul cursurilor, de-a 
lungul semestrului 1 al anului 2021-2022. 

https://examplesentences.net/simple-sentences/40-simple-sentences-examples-40-example-of-simple-sentence/
https://examplesentences.net/simple-sentences/40-simple-sentences-examples-40-example-of-simple-sentence/
https://examples.yourdictionary.com/simple-sentence-examples.html


Susţinerea finală a proiectelor  
Testarea periodică prin lucrări de control  
Testarea continuă pe parcursul semestrului 20% 
Referate elaborate în afara orelor de curs și de lucrări practice   
Participarea la orele de curs și aplicații 20% 
Alte activităţi (de precizat care)…………………………….….  
Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală  
Examen scris cu subiecte care să verifice teoria predată pe parcursul celor 14 săptămani şi 
exerciţii şi aplicaţii practice de tipul celor lucrate la ore. 

 

Numarul total de ore de studiu individual (fiecare rând se completeatză după caz) 

Studiul notiţelor de curs 3  Pregătirea pentru examinarea finală 3 
Studiul suporturilor de curs - manuale, 
cărţi etc. 

3  Participarea la consultaţii  

Studiul bibliografiei minimale 
recomandate 

3  Documentarea în teren  

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

  
Documentarea suplimentară în 
bibliotecă 

1 

Elaborarea de teme, referate, eseuri 
etc. 

  Documentarea prin reţeaua internet 1 

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

TOTAL ore studiu individual pe semestru  14 
 

Semnături: 

Data 

completării: 

Titularul de curs 

 

 

30.09.2022 Asist univ. dr. Liliana-Florentina RICINSCHI  

     
 

Director de Departament 

Conf. univ. dr. Raluca Mihaela Ghențulescu 

 
 

Decan FILS, 
   

 
 

S.l. 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. 

 

 


