
 
 

DEPARTAMENTUL DE LIMBI STRĂINE ȘI COMUNICARE 
 

FIŞA DISCIPLINEI 
 

(COD PO-09_F-01) 

 
 

Denumirea 
disciplinei 

COMPETENŢE DE COMUNICARE C III 
(CDC C III) LIMBA GERMANĂ 

Codul disciplinei 3.OB03.DS 

Anul de studiu II Semestrul 3 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 

28 
Total ore pe 

semestru 

56 

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* 

Prof. univ. dr. Sorin GĂDEANU 

 

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  
2 2 - - - 

 

Precondiții de curriculum 
Parcurgerea cursului CDC din anul I 
 

Competențe profesionale 
vizate de disciplină 
 

La sfârșitul semestrului, studenții sunt capabili: 
-să înţeleagă punctele esenţiale în vorbirea standard clară pe teme familiare 
referitoare la activitatea profesională, scoală, petrecerea 
timpului liber etc. Pot să înţeleagă ideea principală din multe programe radio 
sau TV pe teme de actualitate sau de interes personal sau profesional, dacă 
sunt prezentate într-o manieră relativ clară şi lentă. 
-să înţeleagă texte redactate, în principal, într-un limbaj uzual sau 
referitor la activitatea profesională. Pot să înţeleagă descrierea evenimentelor, 
exprimarea sentimentelor şi a urărilor din scrisori personale. 
-să facă faţă în majoritatea situaţiilor care pot să apară în cursul unei călătorii 
printr-o regiune unde este vorbită limba. Pot să participe fără pregătire 
prealabilă la o conversaţie pe teme familiare, de interes personal sau 
referitoare la viața cotidiană (de ex. familie, petrecerea 
timpului liber, călătoriile, activitatea profesională şi actualităţi). 
Pot să folosească expresii şi să se exprime coerent într-o manieră simplă 
pentru a descrie experienţe şi evenimente, vise, speranţe şi obiective. Pot să 
își argumenteze şi explica pe scurt opiniile şi planurile. Pot să povestească o 
întâmplare sau să relateze intriga unei 
cărţi sau a unui film şi să-și exprime reacţiile. 
Pot să scrie un text simplu şi coerent pe teme familiare sau de interes 
personal. Pot să scrie scrisori personale descriind experienţe şi impresii. 



 
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: Planuri și activități de weekend 
Înţelegere scrisă: 

Articol: Mersul cu bicicleta. 
Interacţiune:  

Discuții libere activități de weekend 
Exprimare scrisă:  

Redactarea unui e-mail în care se fac propuneri pentru un weekend, 
o vacanță. Argumentarea propunerilor. 

Gramatică: Recapitularea conjuncțiilor: WEIL, DENN, DASS, WENN, OB. 
Conjuncțiile TROTZDEM și DESHALB, formarea adverbelor cu sufixul -
bar, utilizarea verbului LASSEN. 

Interactive, audio, 
video. 

4 

II.Lecția 2: Cum ne petrecem timpul liber 
Înţelegere scrisă: 

Un fragment dintr-un roman polițist 
Interacţiune:  

Descrierea de obiecte și persoane 
Exprimare scrisă:  

Redactarea unui text în care sunt descrise obiecte și persoane 
Gramatică: conjuncțiile OB, WENN; Propoziția circumstanțială de scop 
DAMIT; construcția infinitivală UM ... ZU. 

 

Interactive, audio, 
video. 

4 

III.Lecția 3: Să fim în formă! 
Înţelegere scrisă: 

Un articol cu tema „Să trăim sănătos” 
Chestionar pe tema sănătății 

Interacţiune:  
Exerciții de vocabular pe tema „Sănătate” 

Exprimare scrisă:  
Redactarea unui text despre o vizită medicală 

Gramatică: construcțiile infinitivale: um ... zu, ohne ... zu, statt ... zu. 
Konjunktiv II 
 

Interactive, audio, 
video. 

4 

IV. Lecția 4: Limbi străine 
Înţelegere orală:  

Înțelegerea unor discuții despre situații ipotetice 
Înţelegere scrisă: 

Înțelegerea unui text literar 
Interacţiune:  

Cum solicităm explicații când nu am înțeles ceva 
Cum argumentăm un lucru/fapt 
Cum vorbim despre situații ipotetice 

Exprimare scrisă:  
Redactarea unui text cu tema: „Dacă aș câstiga la loto” 

Gramatică: Conjunctiv II: würden, hätten, wären 
 

Interactive, audio, 
video. 

4 

V.Lecția 5: Profesie, job și practică 
Înţelegere orală:  

Înțelegerea unor discuții despre munca în echipă 
Înţelegere scrisă: 

Înțelegerea unui text despre dezvoltarea tehnicilor creative 
Interacţiune:  

Discuții despre idei de afaceri 
Un interviu telefonic pentru un loc de muncă 

Exprimare scrisă:  
Redactarea unei scrisori de motivație pentru un loc de muncă 

Interactive, audio, 
video. 

4 



 
Gramatică: Diateza pasivă: prezent și imperfect 
 

VI. Lecția 6: Dorințele clienților 
Înţelegere orală:  

Înțelegerea unui reportaj despre concediul de vis 
Înţelegere scrisă: 

Înțelegerea unui text despre dorințele legate de vacanțe 
Interacţiune:  

Discuții despre dorințele legate de vacanțe 
Comentarea unei statistici despre obiective turistice 

Exprimare scrisă:  
Redactarea unui e-mail despre o vacanță 

Gramatică: Declinarea adjectivului cu articol hotărât și cu articol 
nehotărât 
 

Interactive, audio, 
video. 

4 

VII. Lecția 7: Obiceiuri legate de locuințe 
Înţelegere orală:  

Înțelegerea unui reportaj legat de situații de viață în weekend 
Înţelegere scrisă: 

Articol despre locuințe în lume 
Articol despre traiul împreună cu vecinii și rezolvarea conflictelor 

Interacţiune:  
Discuții despre o locuință de vis și exagerări 
Discuții despre situații ipotetice 

Exprimare scrisă:  
Redactarea unui text despre relația cu vecinii 

Gramatică: prepoziții de loc: WO? WOHIN? WOHER? 
 

Interactive, audio, 
video. 

4 

TOTAL ORE 28 

 

Bibliografie recomandată: 

Silke Hilpert, Susanne Kalender, Marion Kerner, Jutta Orth-Chambah, Anja Schuemann, Franz Specht, Doerte 
Weers, Barbara Gottstein-Schramm, Isabel Kraemer-Kienle, Monika Reimann. Schritte International 5. Kursbuck 
+ Arbeitsbuch. Ismaning: Hueber Verlag, 2007. 

Anne Buscha, Gisela Linthout. Deutsch als Fremdsprache. En Lehr- und Übungsbuch. Teil 2. Leipzig: Schubert 
Verlag, 2003. 

Karin Hall, Barbara Scheiner. Übungsgrammatik. Deutsch als Fremdsprache für Fortgeschrittene. Ismaning: 
Hueber Verlag, 2001. 

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

Radu, Maria Cătălina: Deutsch als Fremdsprache, B1-B2, Reader (CD)  
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)…………………………….….  

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


 
Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală:  
Evaluarea finală se va face prin examen scris. 
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 practice la care va trebui să răspundă pe loc. Fiecare 
întrebare este punctată cu 0,5 puncte. Nota obținută la examen constituie 60 % din nota finală.  

 

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

Studiul notiţelor de curs   Pregătirea pentru examinarea finală 2 

Studiu lsuporturilor de curs - manuale, cărţi 
etc. 

4  Participarea la consultaţii  

Studiul bibliografiei  minimalerecomandate 2  Documentarea în teren  

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

2  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   ……………………………...…….  

TOTAL ore studiu individual pe semestru 14 

 
Semnături: 

Data completării: 

Titularul de curs 

 

20.10.2022 
                      Prof. univ. dr. Sorin GĂDEANU 

 

 
 

Director de Departament 

 

Conf. univ. dr. Raluca GHENȚULESCU 

 

 

 

 

Decan, 

S.l. dr. ing. Daniela ȚĂPUȘI 

 

 

 


