
    

 
 

     

Denumirea 

disciplinei 

COMPETENȚE DE 

COMUNICARE C III 

(CDC C III) - LIMBA 

SPANIOLĂ 

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 

 

14 Total ore pe 

semestru 

 

42 

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  

   DF 

Titularul(a) 

disciplinei Lect.univ. dr. ÓSCAR ALFREDO RUIZ FERNÁNDEZ           

 

Facultatea 

 

FACULTATE DE INGINERIE IN 

LIMBI STRAINE  

 DEPARTAMENTUL DE LIMBI 

STRĂINE ŞI COMUNICARE 

 

Numărul total de ore 

pe saptamână din 

Planul de învăţământ 

Domeniul de 

studii 

LIMBI MODERNE APLICATE 

Ciclul de studii  
 

LICENŢĂ 

 
Total C S L P 

Programul de 

studii 

(Specializarea) 

TRADUCERE ŞI INTERPRETARE  

2 2 - - - 

 

Precondiții de curriculum 
Cunoaşterea limbii spaniole la nivelul B1, conform Cadrului 

European Comun de Referinţă 

Competențe profesionale 

vizate de disciplină . 

 

 

La sfârşitul semestrului 3 studenţii sunt capabili să: 

 

- decodifice şi producă, atât la nivel oral cât şi în scris, mesaje 

corecte şi adecvate funcţional şi comunicativ, 

corespunzătoare acestui nivel în ceea ce priveşte 



competenţele de comunicare, într-un cadru normal de 

contexte profesionale şi culturale, prin utilizarea registrelor 

şi variantelor lingvistice specifice în vorbire şi scriere;  
 

- utilizeze noțiunile de limbă prin formule orale/scrise 

complexe, adecvate unor situaţii de comunicare;  
 

- interpreteze la nivel contextual informațiile regăsite într-un 

mesaj oral/scris; desprindă sensul global/ideile principale 

al/a unui mesaj; să participe la interacţiuni verbale în 

registre lingvistice adecvate; 
 

- identifice rapid datele unui mesaj oral/scris din punct de 

vedere morfo-sintactic;  
 

- aplice adecvat tehnicile generale de documentare, căutare, 

clasificare şi stocare a informaţiei. 

 

Competențe transversale 

-Știu cum să lucreze individual, aplicând disciplina sarcinilor 

lor universitare și guvernându-le viața în conformitate cu 

provocările pe care Universitatea le pune. 

-Încurajați munca în echipă și transformați o clasă de studenți 

de origini diverse într-un grup de colegi motivați să învețe 

spaniola. 

 

-Acceptați, respectați și participați la forumul oamenilor, 

contextelor, sentimentelor și ideilor pe care Universitatea le 

oferă în timpul anilor de studiu; Acest lucru va avea ca rezultat 

formarea lor ca cetățeni liberi, toleranți și critici, precum și în 

viitorii profesioniști mai buni. 

 

-Înțelegeți rolul traducătorilor și interpretilor ca mediatori între 

mai multe limbi și culturi diferite. 

 

-Știți cum să folosiți diferitele materiale puse la dispoziția lor 

pentru învățarea limbii și a viitoarei lor cariere profesionale (de 

la bibliografie la noile tehnologii ale informației și 

comunicării). 

 

 

 



Conținutul disciplinei 

 

Curs 

Metode de 

predare (Clasice, 

clasice 

interactive, cu 

suport digital 

ș.a.)  

Nr. de ore 

alocate 

1. Grupul nominal. Proprietăţi morfo-lexicale şi 

morfo-sintactice ale. Genul şi numărul. 

Clasice 

interactive  și cu 

suport digital. 

 

   4ore 

2. Predeterminanţii substantivului. Articolul hotărât 

şi articolul nehotărât. 

Clasice 

interactive  și cu 

suport digital. 

 

   2 ore 

3. Predeterminanţii demonstrativ, posesiv şi 

interogativ. 

Clasice 

interactive  și cu 

suport digital. 

 

   2ore 

 

4. Determinanţii substantivului. Determinantul 

adjectival. 

Clasice 

interactive  și cu 

suport digital. 

 

   2ore 

5. Determinantul prepoziţional. Determinantul 

relativ. 

Clasice 

interactive  și cu 

suport digital. 

   2ore 

 

6. Grupul verbal. Proprietăţi morfo-sintactice ale 

verbului                                                                                                         

Clasice 

interactive  și cu 

suport digital 

4 ore 

5 Adverbele şi verbele de schimbare 

 

Clasice 

interactive  și cu 

suport digital 

   4 ore 

6 Viitorul şi condiţionalul 

 

Clasice 

interactive  și cu 

suport digital 

   4 ore 

7 Recapitulare     4 ore 

 TOTAL   ORE                                       28 

Bibliografie recomandată: 
 

1. Aragonés, Luis, Palencia, Ramón, (2007), Gramática de uso del español A1-B2, Madrid, 

Ediciones SM. 

 

2. Conejo, Emilia, Seijas Pilar, Tonnelier Bibiana, Troitiño Sergio, (2012), Cuadernos de 

gramática española A1-B1, Barcelona, Difusión. 



 

3. Castro Viúdez, Francisca, Díaz Ballesteros, Pilar, (2014), Aprende Gramática y Vocabulario 

B1, SGEL, Madrid.  

 

4. Castro Viúdez, Francisca, (2005), Aprende Gramática y Vocabulario B2, SGEL, Madrid. 

 

5. Gómez Torrego, Leonardo, (1998), Gramática didáctica del español, Madrid, Ediciones SM.    
 

6. Moreno García, Concha, Hernández Carmen, Miki Kondo, Clara, (2007), En Gramática B1, 

Madrid, Anaya. 

 

7. Palomino, María Ángeles, Vocabulario en diálogo A1-A2, En Clave ELE, Madrid, 2010. 

 

8. Palomino, María Ángeles, Gramática en diálogo A1-A2, En Clave ELE, Madrid, 2006. 

 

9. Seco, Manuel, (1991), Gramática esencial del español. Introducción al estudio de la lengua, 

Madrid, Espasa Calpe. 
 

10. VV.AA., (2009), Prisma Progresa B1. Edinumen, Madrid. 
 

Webs : 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLAHmRvsK0yq1NomYbi9msGhKpj65Ix27C 

 

https://www.fundeu.es/ 

 

https://www.rae.es/ 
 

 

 

 

Evaluare 
Ponderea în procente 

din nota finală  

Răspunsurile la  examinarea finală 50% 

Susţinerea lucrărilor practice de laborator  

Susţinerea finală a proiectelor  

Testarea periodică prin lucrări de control  

Testarea continuă pe parcursul semestrului 25% 

Referate elaborate în afara orelor de curs și de lucrări practice   

Participarea la orele de curs și aplicații 25% 

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

https://www.youtube.com/playlist?list=PLAHmRvsK0yq1NomYbi9msGhKpj65Ix27C
https://www.fundeu.es/
https://www.rae.es/


 

Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală.                                          Examen 

 

La examen se vor evalua competenţele lingvistice dobândite pe parcursul semestrului; 

acesta va cuprinde: 

 

- un exerciţiu de înţelegere scrisă, cu variante de răspuns 

- un exercitiu de înţelegere orală (audio) cu variante de răspuns  

- un exerciţiu de gramatică şi lexic, cu variante de răspuns  

 

 

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

 

Studiul notiţelor de curs / seminar 3  Pregătirea pentru examinarea finală 3 

Studiul suporturilor de curs - manuale, 

cărţi etc. 
1  Participarea la consultaţii 0 

Studiul bibliografiei minimale 

recomandate 
1  Documentarea în teren 0 

Activităţile specifice de pregătire 

pentru seminar,  proiect, laborator etc. 
0  

Documentarea suplimentară în 

bibliotecă 
1 

Elaborarea de teme, referate, eseuri 

etc. 
2  Documentarea prin reţeaua internet 1 

Pregătirea pentru lucrări de verificare 2  Alte activităţi ………………….…. 0 

Pregătirea pentru prezentări orale 0  ……………………………...…….  

TOTAL ore studiu individual pe semestru  

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Data completării: 

 

26-09-2022. 

Titularul de curs 

(Titlul didactic, numele si 

prenumele) 

 

 

Titularul de seminar 

Lector Universitar dr. Óscar 

Alfredo Ruiz Fernández 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director de Departament 

(Titlul didactic, numele si prenumele) 

Conf. dr. Raluca Ghentulescu 

 
 

 

 

Decan, 

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. 
 


