
 
 
Program de studii universitare de licență: Traducere și Interpretare 
Departamentul de Limbi străine și comunicare 

 

FIŞA DISCIPLINEI  
(COD 1.OP04.DS) 

 
Denumirea 
disciplinei 

LIMBA a III-a (ITALIANĂ) 
Codul 

disciplinei 
1.OP04.DS 

Anul de studiu I Semestrul 1 Tipul de evaluare finală (E, CO, V) CO 
Regimul disciplinei (OB – obligatorie, OP – 
opţională, FC – facultativă) 

OP Număr de credite 
2 

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 

DS 

Titularul(a) 
disciplinei 

Lector univ. dr. Bianca Geman 

 

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 
(Licență, Masterat, 

Doctorat) 

LICENŢĂ  
Total C S L P 

Programul de 
studii 

(Specializarea) 

TRADUCERE ŞI INTERPRETARE  
2 - 2 - - 

 

Precondiții de curriculum 
 
-  

Competențe profesionale 
vizate de disciplină  
 

 
- capacitatea de a utiliza adecvat cunoştinţele referitoare 

la elementele morfologice şi lexicale specifice limbii 
italiene; 

- abilitatea de a comunica fluent şi corect, oral şi în scris, 
în limba italiană; 

- identificarea elementelor de cultură şi civilizaţie italiană 
în diverse medii de activitate; 

- capacitatea de a citi si de a rezuma texte;  



- valorificarea optimă şi creativă a potenţialului 
studenţilor în temele specifice disciplinei. 

-  
 
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) 
 
 

Activități aplicative 
Tipuri de 

lucrări 
(seminar, 
laborator, 

lucrari practice, 
proiect) 

Denumirea lucrărilor 
Metode de 

lucru cu 
studenții 

Nr. de 
ore 

alocate 

Seminar 

Unità introduttiva: Benvenuti! 
a) elementi grammaticali:  
- L’alfabeto italiano; Pronuncia;  
-L’articolo determinativo;  
- Il sostantivo e l’aggettivo (nozioni 
introduttive); 
- I pronomi personali soggetto;  
- L’indicativo presente di essere e di avere; 
- I numeri cardinali (1-30)  
b) elementi comunicativi e lessicali: 
- Presentarsi,  presentare; Salutare; Dire la 

nazionalità; Chiedere e dire il nome; 
Chiedere e dire l’età; Costruire le prime 
frasi complete;      

c) Attività extra e ludiche 

Conversaţie/ 
discuţie 
dirijată, 
listening, 
exemplificare, 
teamwork, 
exerciţii, 
traduceri, 
prezentări 
PowerPoint;  
activităţi 
ludice; 
videocurs 

8 

Seminar 

Unità 1:  Un nuovo inizio 
a) elementi grammaticali:  
- Le tre coniugazioni dei verbi; 
- Indicativo presente :verbi regolari; 
- L’articolo indeterminativo; 
- Gli aggettivi in –e;  
- La forma di cortesia 
b) elementi comunicativi e lessicali: 
- Parlare al telefono;  
- Parlare di una novità; 
- Chiedere come sta una persona; 
- Scrivere un’email; 
- Chiedere e dare informazioni;  
-Fare conoscenza 
- Rivolgersi a qualcuno dando del Lei; 
- Descrivere l’aspetto fisico e il carattere; 
- Il viso; 
c) elementi di civiltà: L’Italia: regioni e città: 

Un po’ di geografia 
d) videocorso (attività opzionale): Un nuovo 

lavoro: piccole storie; interviste; quiz 

9 



e) Attività extra e ludiche 

Seminar 

Unità 2:  Come passi il tempo libero? 
a) elementi grammaticali:  
-Indicativo presente: verbi irregolari; 
Indicativo presente dei verbi modali: potere, 
volere e dovere; 
- Preposizioni; 
- Numeri cardinali (30-2000); 
- Numeri ordinali; 
b) elementi comunicativi e lessicali: 
- Tempo libero: attività del fine settimana;  
- Invitare; Accettare o rifiutare un invito; 
- Chiedere e dare l’indirizzo; 
- Descrivere l’abitazione; 
- I giorni della settimana; 
- Chiedere e dire l’ora 
c) elementi di civiltà: I mezzi di trasporto 

urbano 
d) videocorso: (attività opzionale): Che bella 

casa! piccole storie; interviste; quiz 
e) Attività extra e ludiche 

9 

 Colocviu  2 
TOTAL ORE 28 

Bibliografie recomandată: 
 
1. Geman, B., L’italiano tecnico,2017,  Bucureşti: Editura Conspress.  
2. Marin, T., Magnelli, S., 2009, Nuovo Progetto Italiano 1, Libro dello studente con videocorso, 
Roma, Ed. Edilingua 
3. Magnelli, S., Marin, T., 2010, Nuovo Progetto Italiano 1, Quaderno degli esercizi e delle 
attività video, Roma, Ed. Edilingua 
4. Negriţescu Valentina, Arrigoni Davide, 2004, Exerciţii de gramatică italiană, Bucureşti, 
Editura Gramar 
5. Ruggieri, L., Magnelli, S., Marin, T., 2013, Nuovo Progetto Italiano 1, Quaderno degli esercizi 
e delle attività video, Edizione Aggiornata,  Roma, Ed. Edilingua. 
 

 
  
 

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  
Evaluarea 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): Mapa cu exerciții 10% 



Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală : test ce acoperă cele 4 competenţe 
(înţelegere orală, gramatică şi vocabular, înţelegere scrisă, exprimare scrisă)  
Notă:  
Scurtă descriere a procedurii de examinare finală on-line: 
Punctul (b), Art. (25) EVALUARE ŞI NOTARE din Regulamentul privind desfășurarea 
activităților didactice asistate prin comunicații electronice la distanță (on-line) pentru 
ciclurile de Licență și Master în Universitatea Tehnică de Construcții București, Revizuit de 
Senatul U.T.C.B. în data de 21 septembrie 2021; (b) examinarea scrisă on-line, prin 
comunicații electronice video și audio în timp real, în ambele sensuri. 

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

Studiul notiţelor de curs 3  
Pregătirea pentru examinarea 
finală 

4 

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. 

2  
Documentarea suplimentară în 
bibliotecă 

 

Elaborarea de teme, referate, eseuri 
etc. 

  
Documentarea prin reţeaua 
internet 

 

Pregătirea pentru lucrări de verificare   Alte activităţi: Mapa cu exercitii 1 
Pregătirea pentru prezentări orale   ……………………………...…….  

TOTAL ore studiu individual pe semestru  14 
 
 

Semnături: 

 

Data completării: 

10.10.2022 

Titularul de curs 

(Titlul didactic, numele si prenumele) 

Titularul de seminar / laborator / 

lucrări practice / proiect 

(Titlul didactic, numele si 

prenumele) 

  

 

 

Lector. univ. dr. Geman Bianca 

 

  
 

  
 

 

Director de Departament 

(Titlul didactic, numele si prenumele) 

Conf. univ. dr. Ghențulescu Raluca  



 

 

 

 

Decan 

S.l. dr. ing. Daniela TAPUSI  

 


