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FIŞA DISCIPLINEI  
 

 

(COD PO-09_F-01) 

 

Denumirea 

disciplinei 

LIMBA ROMÂNĂ 

CONTEMPORANĂ III 

(LRC III) 

Codul 

disciplinei 
3.OB06.DF 

Anul de studiu II Semestrul 3 Tipul de evaluare finală (E, CO, V) CO 

Regimul disciplinei (OB – obligatorie,                                 

OP – opţională, FC – facultativă) 
OB Număr de credite 1 

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* 
Conf. univ. dr. Mirel ANGHEL 

 

 

Facultatea 
FACULTATEA DE INGINERIE ÎN 

LIMBI STRĂINE 

 
Numărul total de ore pe 

săptămână din Planul de 

învăţământ Domeniul de studii  
LIMBI MODERNE APLICATE 

 

Ciclul de studii  
LICENŢĂ 

 

 
Total C S L P 

Programul de studii 

(Specializarea) 

TRADUCERE ȘI INTERPRETARE  2 - 2 
- - 

 

 

Precondiții de curriculum Cunoștințe minime de morfosintaxă  

Competențe profesionale 

vizate de disciplină  

 

▪ Studenții pot să evalueze dintr-o perspectivă aplicată corectitudinea 

gramaticală, coerența, fluența și adecvarea lexicală și stilistică a 

textelor orale și scrise în limba română. 

▪ Deprind tehnici de consultare / utilizare a surselor credibile de 

stabilire a normei limbii române. 

▪ Dobândesc capacități performante în ceea ce privește teoria și practica 

analizei gramaticale, ca element esențial în formarea și ordonarea 

gândirii logice, în cristalizarea și consolidarea puterii de argumentare. 

▪ Folosesc adecvat terminologia și aparatul conceptual asociate analizei 

gramaticale și situației de comunicare. 

 



Conținutul disciplinei 

Activități aplicative 

Tipuri de 

lucrări  
Denumirea lucrărilor 

Metode de lucru 

cu studenții 

Nr. de 

ore 

alocate 

seminar 
Unităţile sintactice: sintagma, propoziţia, fraza. 

Trăsăturile unităţilor sintactice. 

Explicația, 

exercițiul,  

brainstormingul, 

demonstrația. 

 

6 

seminar 
Organizarea discursivă: anafora, modalizarea, afirmaţia, 

negația 

2 

seminar 
Structuri sintactice deviante: construcţii incidente, 

anacolutul, elipsa, repetiţia 
2 

seminar Implicaţiile stilistice ale punctuaţiei 2 

seminar 
Structura stilistico-funcţională a textului. Iniţiere în 

principii şi tehnici de analiza textuală 
4 

seminar 

Analiza traducerilor şi corectarea greşelilor. 

Exemplificarea tipurilor de greşeli: de conţinut, 

ortografie, logică, stil, topică, gramatică şi punctuație 

10 

seminar  Colocviu  2 

TOTAL ORE 28 

Bibliografie recomandată: 

Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”, Gramatica limbii române. Enunţul, 

Bucureşti: Editura Academiei Române, 2008. 

Avram, Mioara, Gramatica pentru toţi, Bucureşti: Editura Humanitas, 1997. 

Brâncuş, Grigore, Găitănaru, Ştefan, Limba română. Modele de analiză gramaticală, Bucureşti: Editura   

Coresi, 1996. 

Diaconescu, Ion, Sintaxa limbii române, vol. I, II, Editura Universităţii din Bucureşti, 1992. 

Dimitriu, Cornel, Gramatica limbii române explicată. Sintaxa, Iaşi: Editura Junimea, 1982. 

Levitchi, Leon D., Îndrumar pentru traducătorii din limba engleza în limba română, Bucureşti: Editura  

Ştiinţifică şi Enciclopedică. 

Bantaş, Andrei, Croitoru, Elena, Didactica traducerii, Bucureşti: Editura Teora, 1998.   

Ionela Guşatu, Mirel ANGHEL, Diana Ligia Tudor, Structura grupului nominal în limba română, în 

Cogito, revistă de cercetare ştiinţifică pluridisciplinară, vol. V, nr. 2, iunie 2013, Bucureşti, ISSN 2066-

7094, pp. 61-68.  

Marinela Doina NISTEA, Mirel ANGHEL, Limba de lemn în politică și sport, în volumul conferinței 

internaționale Beyond words and into the Message. Building communication across languages, media 

and professions, 10-11 noiembrie 2016, The Technical University of Civil Engineering Bucharest, 

Romania, Editura Conspress, București, 2018, ISBN 978-973-100-456-3, pp. 156-167. 

Marinela Doina NISTEA, Mirel ANGHEL, Ileismul, un fenomen lingistic tot mai frecvent, în Studii de 

Ştiintă şi Cultură, vol. XIV, nr. 2, pp. 137-142. 

  

 

Evaluare 
Ponderea în procente din 

nota finală  

Răspunsurile la examinarea finală 25% 

Susţinerea lucrărilor practice de laborator  

Susţinerea finală a proiectelor 30% 

Testarea periodică prin lucrări de control 25% 

Testarea continuă pe parcursul semestrului  

Referate elaborate în afara orelor de curs și de lucrări practice  20% 

Participarea la orele de curs și aplicații  



Alte activităţi (de precizat care)…………………………….….  
Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală                                                  Colocviu 
 

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

Studiul notiţelor de curs 4  Pregătirea pentru examinarea finală  
Studiul suporturilor de curs - manuale, 

cărţi etc. 
  Participarea la consultaţii  

Studiul bibliografiei minimale 

recomandate 
2  Documentarea în teren  

Activităţile specifice de pregătire pentru 

seminar,  proiect, laborator etc. 
4  

Documentarea suplimentară în 

bibliotecă 
2 

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

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

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

TOTAL ore studiu individual pe semestru  14 

 

 

Semnături: 

Data completării: 

Titularul de curs 

(Titlul didactic, numele si 

prenumele) 

Titularul de seminar / laborator / 

lucrări practice / proiect 

(Titlul didactic, numele si 

prenumele) 

3.10.2022 - 
Conf. univ. dr. Mirel ANGHEL 

 

                                                                                                                

Director de Departament 

(Titlul didactic, numele si prenumele) 

Conf. univ. dr. Raluca Mihaela GHENȚULESCU 

 

 

Decan 

s.l. dr. 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. 

 


